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El dia 6 d'agost moria a Roma, als 55 anys, mossèn Manuel
Bonet i Muixí, vice·degà de la Rota romana.
Canonista per temperament, per vocació i per formació, hi
havia arribat l'octubre de l'any 1950, iHusionat i decidit a treballar al servei de la Santa Seu com Auditor del Tribunal de
la Rota. Hi arribava com un eclesiàstic molt romà, que creia
fervorosament en l'Església de Roma en la línia d'altres iHustres eclesiàstics catalans que havien fet escola, encarnant una
determinada vena del catolicisme del país.
Però Mossèn Manuel Bone t era un prevere de l'Església de
Barcelona i de Catalunya. Tot i pertànyer, pel seu càrrec, al
clerus Papae, mai no s'havia aïllat a la urbs. Al contrari: cxcr1

cia allí una mena de consulat de l'Església del país, sempre a
l'abast de qualsevol estudiant o visitant i mantenja aquJ nombre d'ami stats i cie relacions.
Mossèn Bonet creia en l'Església, a la qual s'havia clonat
ente rament i que estimava apassionadament. Era un home d'Església obert, receptiu, dialogant, sensible a l'amist at, que estimava e ls homes i creia en els homes. Ell, e l jurista. mai no
s'havia encas tellat en les lleis i les no rmes, com si la legislació
fos el bé suprem i intangible. Per a ell l'Església eren els
homes: el Poble de Déu, que no és una entelèquia ni una definició, sinó que té rostre i fesomia concrets i al qual tot va
des tinat. Home entre els homes, Mossèn Manuel Bonet, era un
jurista pastoral, més pas tor que jurista.
Per a ixò, precisament, havia cregu t en el Concili des del
prime r dia, amb una fe apassionada que el va menar a no pe rdre-se'n cap sessió. El Concili i el Papa Joan van marcar-lo
decididament. Va participar en l'exaltació primera, va treballar-hi de valent, va consagrar-se de manera generosa i eficaç a
fer-lo realitat des d'aquella Cúria romana, tan diferent: tasca
difícil, que va matisar de realisme el seu entusiasme i el seu
candor indefallents.
Fort i sà de temperament i de constitució, Mossèn Manuel
Bonet e ra un home recte, fidel a la seva consciència c ristiana.
Aquesta rect itud li havia produït amargors i li havia creat
adversaris. Des de Jesucrist que ha estat ai.xÍ. Les circumstàncies de l seu enterramen t precipitat a Barcelona venien a recar·
dar-nas-ho, si de cas . Però feien pensar, així mateix, en les del
Senyor : «ens hcm recordat que aquell impostor ( ... ) que vigi·
lin el sepulcre ( ... ) segellant-ne la llosa i posant-hl la guàrdia.
(Mt 27, 63.64 .66).
Va arribar a Roma, fa dinou anys, essent un eclesiàstic; ha
mort essen t un home d'Església - ha escrit el P. Miquel Batllori, assenyalant lúcidament la maduració d'aques ts vint anys.
Relativamente jove encara, Mossèn Manuel Bone t i Muix.í era
tota una esperança per a l'Església del país.
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J orn a d es d e pastoral
En aquest mateix número de QUADERNS DE PASTORAL/
PRESBYT ERIUM es dóna notícia d'unes Jornades Pastorals
dels bisbats d'Urgell i de Solsona. Al número passat es parlava
de les de Barcelona , que havien tingut lloc ci mes de maig. Per
bé que diferents en l'abast, els destina taris i la temàtica, es
tracta de tres esforços convergents quant a la intenció que els
anima: s'inscriuen tots clls en la línia renovadora i conciliar
i en la Pastoral de conjunt; donen fe de les energies que treba·
llen les diòcesis catalanes.
Però hi ha una diferència sobre la qual ens plauria de cridar
l'atenció. Jornades d'aquestes han despertat més ressò global
a la Seu i Solsona que no pas a Barcelona; i hi han creat més
iHusió. La dispersió de la gran ciutat?; el treball esgotador?;
manca d'Hlusió i d'entusiasme coHectius?; desconfiança en la
seva real eficàcia?; desinflament de certs sectors d'Església
davant qualsevol realització d'abast general i més O menys ofi·
cial? Preguntes, to tes elles, que conviden a la reflexió. De fet,
els dels altres bisbats constaten entre els barcelonins un negulteig excessiu i malaltís. Per què?
Un altre aspec te aflora pertot en aquest tipus de trobades i
queda clarament formu la t en la primera conclusió de La Seu:
la repetició de reunions i Jornades d'estudi produeix una infla·
ció embafadora si els camins d'acció resten bloquejats. Hom
en desconfia i l'entusiasme s'esmussa. Un procés ja prou aven·
çat entre nosaltres -el desinflament de l'esperança coHectiva-.
que ens és donal de comprovar a cada nova ocasió i que no
sabríem menysvalorar.
Però les Jornades es realitzen, tanmateix; i la il-lusi6 reneix.
tndex de vitalitat i de bona fe ; senyal de la seva utilitat.
Aquestes Jornades de Barcelona, de Solsona i de l'Urgell
són, doncs, un motiu d'esperança i un signe de vida . Són, també, un senyal d'a larma. I una crida a no demorar les reformes
necessàries, d'abast tal volta considerable.
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Contestació
De tant en tant un mot, obscur i banal fms aleshores, comença
de sonar amb insis tència i esdevé bandera, que uns cuiten a hissar
amb esperança mentre altres es posen a blasmar amb ira. ~s el
cas d'engatjament, no fa gai res anys; ho és, avui, de contestació.
Els pobres mots, no cal dir-ho, no hi tenen cap culpa: no fan sinó
emmirallar l'arribada d'una nova realitat a la superfície de la nostra consciència.
D'uns mesos ençà va prenent volum la contestació com a fenomen eclesial: la premsa, fins ]a d'estil més secular o neutre, hi
declica columnes senceres; ens han esdevingut fam iliars els noms
de l'lsolotlo i Chur; hi ha hagut València i Roma . o és pas
intenció nostra cntrar-hi a fons avui: la revista és encara molt
jove; però, tota vegada que a lguns articles d'aque t quadern hi
fan referència, voldríem deixar constància -és un fet- d'una
actitud de contestació, especialment viva en alguns sacerdots, i
suggerir alguns elements de reflexió que ajudin a una visió lúcida
i fraternal.
La contestació, com to ta oposició, és qualificada per allò que
combat: no és el mateix ser de l'oposició a Praga que ser-ho a Madrid; en termes generals, doncs, com més discutible és una instit ució oficial més elements jus tifica tius troba la con testació i més
audiència. En aq uesta línia ha estat constatat que, on el diàleg
bisbe-prevere és força real i on l'acció pastoral renovadora és
recolzada i estimulada per la J erarquia, la contestació queda tipificada de seguida de manera molt precisa: hom sap qui contesta
i què es contesta; mentre que en cas contrari, ningú no sap ben
bé on comença i on acaba la contestació i, en determinats moments, l'esperit contestatari acaba impregnant tot l'ambient.
Aquesta primera observació hauria de portar-nos a relativitzar
la contestació i la no-contestaci6; a no adoptar-les per sistema,
sense deturar·se a mirar, en cada cas, cap on apunten; a adonar·
nos que la no-contestació és també, sempre, una opció real amb
repercussions certes.
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Però cald ria encara que cadascú completés o corregís les seves
propensions naturals amb unes quan tes reflexions objectives.
E ls qui d avant el fenomen contes tari se senten incòmodes i
nerviosos, o fins i tot una mica enfadats, haurien de pensa r que,
més que d'una causa, es tracta d'un efecte, més que d'una malaltia
d'un símptoma d'irregularitat; que la rel de la contestació és sana,
com ha dit el Papa; que la reforma permanent és una exigència
cristiana; que ser judicats aquí ens prepara al judici de Déu .
Els qui s'engresquen amb la contestació i es troben com peixos
a l'aigua enmig del seu aldarull seria bo que es deturessin a pensar serenament cap on volen anar; que aprofundissin el sentit de
la gratuïta t, i per tan t de la joia, sobre què l'Església recolza; que
tinguessin present que la lluita evangèlica és, primerament, contra
nosa ltres mateixos i que l'alliberament definitiu de l'home passa
per la seva pròpia conversió.
Finalment, i siguin quines siguin les nostres inclinacions natu·
rals, ens cal a tots continuar fent el viatge junts, assumint, uns i
altres, les contradiccions que a tots ens turmenten.

CAL RELATIVITZAR LA CONTESTACIÓ I LA NO-CONTESTA·
CIÓ; NO ADOPTAR-LES PER SISTEMA SENSE DETURAR-SE
A MIRAR , EN CADA CAS, CAP ON APUNTEN; ADONAR·SE
QUE LA NO-CONTESTACió

~S

TAMB~,

SEMPRE , UNA

OPCió REAL AMB REPERCUSSIONS CERTES.
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qüestions

El Centre d'estudis

pastora ls

El curs passat, 1968-69 va obrir les seves portes, a Barcelona,
el CENTRE d'ESTUDIS PASTORALS de les diòcesis catalanes
amb un . Curs de formació pastoral bàsica •. Les dificulta ts i lentituds que comporta sempre la gestació d'una institució d 'aquesta
mena es van veure augmentades, encara, pel seu caràcter interdiocesà, que fa sempre més treballoses les gestions i les trobades,
i pel parèntesi de l'estiu, amb què cal comptar i que sempre ens
agafa desprevinguts. Tot plegat va fer que obrís les portes com
aq uell que diu de manera sigilosa, sense fer massa soroll ni comptar amb cap publicitat; però també amb uua informació deficient.
No ha estat obstacle, tanmateix, perquè l'assistència fos prou
nombrosa: una cinquantena d'alumnes, corresponents als bisbats
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de Barcelona (3 1), Solsona (7), Vic (7), Girona (2), Lleida (I) i
Tortosa (I) , amb una mitjana d'edat de 35 anys, tots ells sacerdots
diocesans, llevat d'un diaca, una missionera secular, una xavieriana i una noia seglar del CICF.
AI llarg del curs 1967-68 el Centr e va anar-se configurant i prenent cos sobre el paper. El Curs 1968-69 ha passat al camp de les
realitats. La tasca d'aquests dos anys ha estat recollida en un
Informe-Memòria de nou espesses planes, que acompanyaven
tretze Annexes: tal plega t una cinquan tena de planes; a més, naturalmen t, de les notes multicopiades de les classes.
Aquest material ha tingut una difusió limitada : ha estat tramès
als bi bes de Ics diòcesis catalanes, als professors del Centre i a
poques persones més. Darrerament, un fu ll imprès data t al juliol
del 69 venia a resumir-ho en forma de notícia. ~s d'ací d'allà de
to t aq ues t material que em permeto espigolar per oferir alguna
informació als lectors de PRESBYT ERIUM.

Tres línies de fOlis

I. El CENTRE D'ESTUDIS PASTORALS, de Barcelona, aspira
a ser un lloc de confluència, a nivell universitari, de la reflexió i
la praxi pas tora l, la qual cosa comporta una tasca d'investigació
i doc neia de les diverses disciplines pastorals que sàpiga integrar,
igualment, els diversos agents de la pastoral concreta i real del
nostre país.
Així queden configurats el seu caràcter propi i la seva tasca
específica, q ue és d'ordre tècnic i estudiós de la Pastoral (tal com
correspon a un Centre d 'estudis); mentre que l'execució pertany
als diversos pastors i la direcció a la Jerarquia.
2. ~s en aquest ordre i sense maure's del seu nivell propi, que
el C.E.P. asp ira a prestar el seu servei als bisbals catalans. Penso,
doncs, en unes diòcesis concretes, d'on sortiran primordialment
els seus alumnes, els quals contribuiran, a la llarga, a anar configurant una àmplia i desitjable unitat pastoral, la qual avui ha
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d'ésser necessàriament pluralista però a la qual no s'ha tanmateix
de renunciar
Aquesta orientació comporta, ben entès, una opció. Altres opcions serien igualment possibles i bones. El C.E.P. de Barcelona
pensa que la seva tasca, com acabem de dir, és de prestar un
servei de reflexió i estudi a unes diòcesis determinades en vistes a
la Pastoral, la qual ha de tenir compte de les coordenades de lloc
i de temps.
Aquesta orien tació, unida a l'anterior, acaba de configurar el
C.E.P. D'aquí la necessitat d'assegurar en el seu si una triple presència al costat dels directament responsables de la seva gestió:
pastoralis tes i estudiosos, pastors i agents de la pastoral, responsables jeràrquics; tots ell s dins l'àmbit interdiocesà. En la mesura
en què ho vagi aconseguint, anirà essent fidel a la tasca que s'ha
fixat. També es preveu la seva vinculació acadèmica amb la Facultat de Teologia de Barcelona.
3. Però com que aquest panorama és molt vast i es presenta
com un camí a fer, el C.E .P. vol anar-se constituin t paulatinament.
Obre doncs les seves portes amb un simple CURS DE FORMACIÓ
PASTORAL BÀSICA.

Les classes: ,ma triple refl exió
Aquest CURS aspira a oferir els elements bàsics per a una
reflexió seriosa sobre la Pastoral, entesa no a nivell empíric i material (la descripció i classificació de totes aquelles accions que es
[an), si nó a nivell propi i teològic, com a acció de l'Església.
Aquests elements de reflexió el curs 1968-69 s'acostaven a la Pastoral des d'un triple angle.
I. El primer és el de la TEOLOGIA. Si l'Església ha d'ésser
estudiada a nivell teològic (i tal és el nivell propi del seu estudi),
així ma teix s'esdevé amb la Pastoral, acció salvadora de l'Església:
només és inteHigible a la llum de la Paraula de Déu. Per més que
sigui benvinguda la penetració de les ciències i tècniques humanes
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en el seu clos, la ciència pastoral pròpia, normativa, directiva i
crítica, no pot ser altra que la Teologia pas toral: reflexió teològica sobre l'acció salvadora de l'Església, íntimament entroncada
amb l'Eclesiologia. D'aquí un primer conjunt d'assignatures.
1.1. Teologia pastoral fonamental (3 classes setmanals el l."
trimestre, 2 el 2.~ i I el 3.". Professor : Josep M. Totosaus). Ha
abordat sota l'angle teològic l'acció de l' Església globalment considerada: composants, etapes de creixemen t, continuïtat amb l'ac·
ció salvadora de Déu a través de la història reveladora.
1.2. Pastoral m issionera (2 classes setmanals el 2.°" trimestre
i 1 el 3,er, Professor: Casimir Martí). L'orientació missionera carac·
teritza avui decididament tota la Pastoral, tant de cara als no
cristians com de cara als cristians. Què sign ifica, quines en són
les exigències.
1.3. Pastoral catequètica (2 classes setmanals el 3." trimestre
Professor: Frederic Bassó). La transm issió de la Paraula de Déu
a través de la paraula humana a ¡'interior de la comunitat cris·
tiana i en vistes a alimentar la fe.
1.4. Pasto ral litúrgica (2 classes setmanals el 3." trimestre.
Professor: Joan L1opis). L'acció litúrgica de l'Església i la seva
relació amb les altres accions eclesials.
1.5 PaslOra! hodegèlica (2 classes setmanals el 3." trimestre.
Professor: Jesús Huguet). L'orientació i conducció de la vida cristiana i l'organi tzació de la convivència eclesia l: institucions i per·
sones.

2. El segon és el de les CIl'.NCIES DE L'HOME. L'Església es
composa d'homes i s'adreça a uns homes que viuen en el si d'unes
comunitats concretes: l'home és doncs destinatari i agent de la
Pastoral. I així les ciències de l'home esdevenen, per a la Pastoral ,
autèntiques «ciències auxiliars», segujnt una mena de proporció
que podríem expressar dient: com més específicament humana és
una ciència, més interessa la Pastoral. Parlar de ciències «auXÍ·
llars» no representa cap menysvaloració: no és en elles mateixes
que ho són, sinó per a la Pastoral. La presència d'aquest segon
conj unt d'assigna tures - la reflexió an tropològica- aspirava més
a obrir unes pistes que no pas a presentar unes síntesis curtes i ,
necessàriament, superficials .
9
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2.1. Qiiestions alt/ropològiques (1 hora setmanal ell." tri·
mestre. Professor: Salvador Reguant). Aproximació al coneixement de l'home que ens aporten les ciències naturals.
2.2. Qiiestions psicològiques (l hora setmanal el l." trimestre
Professor : Josep Toro). La psicologia po itiva i el coneixement de
l'home: l'aprenenta tge.
2.3. Qiiestions sociològiques (2 hores setmanal s e ll." trimes·
tre. Professors: J osep Boix i Modest Reixach). Les dimensions
socia ls de l'home, l'anàlisi sociològica dels fets i les mentalitats
socials, la segona revolució industrial.
3. El tercer és el de la 1-IISTORIA. Com a realitat humana i
històrica, l'Església realitza la seva acció salvadora des de fa dos
miHenis. Si avui no es concep un estudi seriós de la Teologia al
marge de la seva dimensió hi stòrica, tampoc no podem acostarnos a la Pasto ral, acció salvadora de l'Església, sense comptar
amb la seva hi stòria viva i concreta: al llarg d'aquests dos mil
anys l'Esglés ia ha ana t expressant la consciència que té de la seva
tasca salvadora. La història de la Pastoral ens posa en contacte,
així, amb la tradició viva. Donada ]a comp lexitat d'aquesta història
i la d iversitat dels seus elements - temàtics, geogràfics i temporals- ens hem inclinat decididame nt cap a estudis monogràfics
o local s d'abast concret i lim ita t.
3.1. E l baptisl'l'Ie dels in{ams (8 classes el l." trimestre. Professor : Pere Tena). De la història i les seves solucions teològiques
a l'actualita t.
3.2. La formació de les litúrgies a l'època de la Reforma (12
classes ell." trimes tre. Professor: Pere Famés). L'adaptació i els
seus problemes: adaptació profunda i adaptació anecdòtica, elements autènticament i superficialment trad.icionals.
3.3. Església i món modern (1 hora setmanal elL" trimestre.
Professor : Casimi r Martí). Anàlisi dels documents pontificis des de
Gregori XVI a Joan XXIH i el Concili Vaticà H.
3.4. L'acció de l'Església a Catalunya a l'encreuament dels segles XIX-XX (2 hores setmanals el 2.on trimestre i I hora setmanal
el 3.". Professors: Joan Bonet Baltà i Josep Benet). Anàlisi històrica del passat recent atenta a l'emmarcament de la vida de l'Església.
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4. Aquest canemàs venia completat per l'estudi d'una sèrie
de qüestions, més determinades -CURSETS MONOGRhl'ICSque es situen, sovint, a la confluència de diversos tipus de reflexió.
4.1. Filosofia de la religió (2 hores setmanals el 2.°0 trimestre.
Professors: J osep M. Via Taltavull, Ramon M. Nogués i Pere
Uuis). El fenomen religiós com a realitat humana i hi stòrica i les
interpretacions que en donen a lguns pensadors moderns.
4.2. L'arxiprestat en la Pastoral de call junt (1 classe setmanal
ell." trimestre. Professor: Joan Batlles). Una de les peces-clau
de la Pastoral de conjunt tal com deriva dels documents conciliars.
4.3. La dimensió institucional de l'Església i de la Pastoral (2
hores setmanals el 2.00 trimestre. Professor: Josep Bigordà). La
dialèctica esdeveniment - institució; missió ---comunital- ins titu cions i les dimensions sociològiques de l'acció pastoral.
4.4 . El pastor de l'Església (1 hora setmanal ell." trimestre.
Professor: Ramon Pou). Estudi bíblic sobre el Pas tor del Poble de
Déu des dels inicis fins a Jesucrist.
4.5 Com u nitat humana i comunitat cris tiana (1 hora setmanal
el 3." trimestre. Professor: Ramon Pou). La dimensió comunitària de l'existència humana i de la vida cristiana.
4.6. L'acció del creient en el món (1 hora setmanal el 3." trimestre. Professor: Josep M. Rovira). La fe segons SI. Pau; conseqüències de cara a l'acció del creient en el món.

Limits d'aqu es t programa: la pregunta metodològica
1. El programa que acabo d 'exposar vol presentar-se com una
aprmomació relativament completa a l'estudi de la Pa storal, la
qual hi és abordada des de tres angles de convergència diferents .
La primacia que hi adquireix la reflexió teològica (mol ts dels cursets monogràfics hi pertanyen també) no ens ha d'estranyar, al
contrari: aques t és el nivell d'estudi propi de la Pastoral i, en conseqüència, e l que ha de caracteritzar de manera predominant un
CENTRE d 'ESTUDIS PASTORALS com el nostre i un Curs de
formació pas toral bàsica com el d'aques t any. Més encara : enllà
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de les classes -als seminaris d'estudi, grup s p ràc tics, taules rodones i treballs escrits- hauríe m de saber moure'ns també en un
ni vell de reflexió teològic, e n la mesura corresponent és clar.
Aquesta fóra l'aportació específica del C.E.P. al costat d'altres Institucions i Moviments pastorals .
2. Però el programa, tal com està bastit, és molt analí tic i poc
sintètic, molt deducti u i poc induc tiu, molt doctrinal i molt poc
«p edagògic». La Pastoral hi és estudiada, com a ta l, des de l'angle
teològic; l'estudi de l'home ve després com un subjecte sobre el
qual recau l'acció de l'Església i no tant directament com e l seu
agent immediat. Les ciències humanes ens ajuden, aixi, a conèixer
l'home; però no vénen a conformar l'acc ió pas toral.
Queda doncs en p eu aques ta pregunta: ¿com a costar-nos a
l'acció pastoral -la qual és una totalitat- des d'un a ngle més
complexiu i no a partir d'enfocaments diversos i successius?,
¿com aprofitar aquestes anàlisis diverses i successives per bastir
una síntesi coherent?
Sobretot perquè l'home i la seva vida no són mai externs a
l'acció pastoral de l'Església, la qual no és el funcionament d'una
estructura ideal - i doncs sen se homes, sense temps i sense
espaï-, consisten t e n e lla mateLxa, talment una maquinària donada, extrao rdinària, independe nt del s qui ]a fa n funcionar i dels
seus destinataris. No: cal rebutjar aquesta obj ectivació (en realitat una casilicació) de la Pastoral, la qual no existeix sense uns
homes que la reali tzen i que la viuen, act ius i passius alhora.
En Pas toral la darrera pregunta és sempre d'ordre metodològic, en el sentit més pregon de l'ex pressió . Podríem formular-la
així: atesos els homes que som nosaltres i e ls homes que tenim al
nostre davant -els homes d'avui i d'aquí- ¿com hem d'anar
bastint aquesta síntesi vital que és la nostra Pastoral?
Per contestar com cal aquesta pregunta cald rà una reflClUÓ
d'ordre teològic, d'ord re antropo lògic i d'ordre històric. Però no
n'hi ha prou : cal passar de la doctrina a la pedagogia, de l'anàlisi
a la síntesi; cal fer, en darrer te rme, obra creadora.
3. Podríem dir, és veritat, que la refl exió històrica participa
ja en e lla mateixa d'aquest caire de concreció i de totalitat, apli12

cada com és a una realitat humana espacial i temporal, complexa
i diversificada: històrica. Sempre, és clar, que no es redueixi a simple descdpció narrativa o a recomp te quantitatiu, sinó que posi
en joc una veritable anàlisi interpretativa que, per a nosaltres, és
en darrer terme teològica.
Les classes d'història de la Pastoral ja representen doncs, fins
a cert punt, una aportació apreciable a aquesta visió sintètica i
totalitzant.
Però la història és, encara, reflexió sobre un passat - un passat no del tot liquidat en el nostre avui . Mentre que l'acció pastoral és obra creadora de present i de futur, la qual haurà de tenir
compte de les lliçons del passat i dels seus elements vigents encara, però sense reduir-s'hi. La pregunta metodològica conserva
doncs tota la seva vigència i se l'ha de rer cada pastor responsable,
una vegada i una altra, cada dja i en cada situació.
4. Tanmateix, ¿qui gosaria parlar avui decididament en termes metodològics, sense exposar-se a caure en el risc de les
receptes fàcils i curtes de mira?: és massa seriós l'aggiornamento
que se'ns demana.
Un exemple ens ho posarà de manifest: la catequesi dels infants; però podríem multiplicar-los indefinidament i en cada
camp. Vam passar d'una catequesi que ens semblava massa freda
i doctrinal a una catequesi més bíblica i vital, posant en joc les
categories de la «història de la sa lvació» . Ara ens adonem tanmateix - i no han passat pas tants anys- que la nostra catequesi
resta massa exterior a l'infant; i diem que ens cal donar-U una
orientació i un esperit més antropològics. ¿En què han de consistir, però, concretament? Perquè els instruments didàctics que posem en joc se'ns envelleixen a les mans al cap de quatre dies
d 'haver-los trobat com una descoberta. No parlem ja de la cate·
quesi d'adults o de la renovació litúrgica.
El ret de sentir la necessitat d'una visió més sintètica de la
Pastoral i d'una orientació més antropològica, no vol dir doncs
que ens creiem capaços d'avençar per aquests camins fins a bastir-hi tot un programa de classes, amb el rigor i la coherència que
hi són inherents. Posat que un Centre d'estudis com el nos tre
aspira a aportar elements seriosos i vàlids de reflexió i ha de pre13

venir-se decididament contra el risc de receptes perilloses
meres.

efí-

5. La dificultat evident no ens di spensa però el nostre esforç
de cara a avençar cap a uoa autèntica síntesi. L'experiència
d'aquest curs, sotmesa a revisió, ens hi ajuda i ens n'assenyala
alguns camins .
Les classes de Teologia pastoral han de defugir el risc del
deductisme i del didactisme esquematitzadors i han d'integrar
elements antropològics i fer veure els entroncaments i les conseqüències antropològiques i metodològiques en les seves línies
cabdals .
Però es tracta d'emprendre una recerca veritable. Han de laborar-hi els seminaris d'estudi, e ls grups pràctics, les taules rodones:
haurien de situar-se precisament en aquest nivell de síntesi i confluència entre theoria i praxis, entre doctrina i mè tode: el nivell
autènticament metodològic, donant a aquesta paraula els seus
ressons originals de recerca de veritables camins de construcció
pastoral en profunditat.
6. Ens cal reconèixer, però, que l'acció pastoral és l'obra de
la construcció concreta de l'Església, la tasca específica dels pastors, la qual no és mai reduïble a cap mena de receptes massa
fetes: ai del Centre d'estudis que caigués en el risc de donar-ne!
Retornaria al temps de l'emperador sacristà, quan la Pastoral havia estat rebaixada a la categoria d'un burocràcia eclesiàstica que
calia ensinistrar de manera adient.
A un Centre d'eslUdis escau la formació d'homes de criteri,
capaços de bastir síntesis vitals amb la seva pròpia acció lúcida i
responsable, que atengui a les coordenades de lloc i de temps. Tal
és la finalitat que persegueix e l Curs de formació pastoral bàsica
amb la triple reflexió que aquest any aportaven les classes. l que
caldrà perfeccionar i millorar en cursos successius . I que caldrà
acompanyar amb treballs de seminari i de grups pràctics cada
vegada més reeixits.
tS aquesta la seva manera de contribuir a la formació d'una
àmplia i desitjable unitat pastoral de Ics diòcesis catalanes, la qual
no pot ser obra direc ta ni d'uns estudiosos, ni d'un centre d'es14

tudi s; sinó dels pas to rs, és a dir, del Poble de Déu tot sencer, s i
més no e n la seva part més dinàmica i conscient, en la seva rica
i est ructurada diversitat. L'experiència d 'uns an ys de vida i el diàleg tcològico-pastoral que volem aj uda r a establir anirà d ecantant
paulatinamcnt uncs línies me todo lògiques que constituiran, així
gosem esperar- ho, l'a po rtació més valuosa i específica del CENTRE
d ' ESTUDIS PASTORALS de les diòcesis catala nes_

Altres as pectes acad èmics
Ultra les classes, que vo lien oferir una síntesi doctrinal tcòricopràc tica de la Pas tora l i el programa de les q uals acabem de presenta r i discuti r, el CURS d'ESTUDIS PASTORALS ha posat e n
joc alt res c le ments, per bé que enca ra de manera molt i nci pie nt.

Els SEMINARIS d 'ESTUDI per aprofundir en equip sobre
un tema concre t sota la d irecció d 'un responsable_ Se n'han fet
tres : un sob re Marxisme (lectu ra situada i comentada de tex tos
de Ka rl Marx) i dos sobre Marcuse (lectura comentada d e . L'home unidimensional») . Les trobades han esta t qui nzenals, en grups
de 8_
1.

2_ La PREPARACIÓ de l'HOMILIA : ha es tat l'únic a ssaig fe t
aquest any de l que hauria de convertir-se en escoles d'aplicació o
grups de t reball , per revisar i treballar en equip, sota la direcció
d 'un responsable, un aspecte determi na t de la praxi pastoral.
3_ Les TAULES RODONES sobre temes concrets i vius, a
base d'una lliure contras tació de parers i d'una manires tació enriquidora de punts de vista, pe r ta l d'anar ¡Huminant, ajudant-hi la
presènc ia de diversos especialis tes, les grans qües tions pasto rals
de fon s que es van suscitant al ll arg de l curs.
Aquest any se n'han realitzat quatre: Qüestions entorn de la
Humanae vila e, La noció del Magisteri de l'Església, La problemàtica actual en torn de la Revelació i Proj ecció pastoral de l'Església al nostre país al darrer te rç del segle XIX i al primer del segle
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xx. Les dues últimes van tenir lloc a rel de les convivències de
Nadal i de Pasqua.
4. Les CO VIVt-:NCIES, que, alhora que són ocasió per revisar conjuntament la marxa de l curs, ajuden a la formació d'una
veritable s íntesi -evitant la dispersió no integrada-, coHaboren
a crear un clima comunitari i es presten a aprofundir alguna
qüestió important.
Aquest any se n'han celebrat quatre, de dia i mig de durada, al
Casal del Papa Joan , de Paret s del Vall ès : inaugural, de Nadal, de
Pasqua i conclusiva. Han comportant una revisió (o preparació)
de la marxa del Curs i un tema d'estudi.
5. EL TREBALL ESCRIT, que suposa una reflexió personal
(o en equip) sobre una qüestió pastoral concreta, ja sigui d'ordre
m és doctrinal o més pràctic. Aquest any tot just ha començat.

Destinataris, resp0,.lsables, notes prdctiques

I. Des del primer moment, va creure's que, per complir la
tasca que es proposava, el CE TRE d'ESTUDIS PASTORALS havia d'adreçar-se primordialment a sacerdots, religiosos i laics de
les diòcesis cata lanes compromesos ja en la pastoral real, a partir
de la qual volguessin emprendre una reflexió alhora seriosa i realista, comprometent-sc a un treball d'estudi.
Tot i reconèixer la importància de la iniciació pastoral dels
seminaristes, diocesa.ns i rel igiosos (aquests darrers estan obligats
a [er un «cinquè curs» de Pas toral), s'ha pensat tanmateix que es

tracta d'una altra tasca, diferent i específica, que no ateny de dret
e l C.E.P. en la seva orientació fonamenta l i que ja fa l'obj ecte, en
l'actualitat, de reflexió i d'assajos per part dels educadors respopsables.
Donada la situació de la Pastoral entre nosaltres, no és estrany
que l'alumnat del C.E.P. de Barcelona es tradueix, per ara, en una
gran majoria de sacerdots diocesans.
2. La responsabilitat del C.E.P. ha recaigut en darrera instància sobre un CONSELL DE D1RECCIú, presidit per Mn. Joan Bat16

lles i integrat per un me mbre de cada diòces i designat pel corresponent Pre la t : Mn. Ferran Solé (Tarragona), Mn. Francesc Montfort (Ba rcelona), Mn . Emi li Monta lt (G irona), Mn. Joan E squerda
(Ll eida), Mn . Josep Reig (Urgell ), Mn . Josep Rota (Solsona) i Mn.
Fe lip Font (Vic). Tasca d 'aquest Consell de Direcció, com emanac ió directa que és de ls Revs. Prelats, és d 'ésser una presència de
la Je rarq uia a l C.E.P. i una presència del C.E.P. dava nt la Jerarquia.

Cal comptar ta mbé, naturalmen t, am b el CLAUSTRE de PROFESSORS i a mb e l CONSELL de CURS, constituït pels a lumnes .
La direcció immediata ha estat duta per un COMITt! EXECUTI U, òrgan d e confluència de tots els anteriors, q ue s'ha ana t
reunint al llarg de l curs unes deu vegades , sempre sota la pres idència de l Director i amb assistència de ls representants de ls a lumnes. E l composen Mn . Joan Batlles ( Director), Mn . Josep Rota i
Mn. Fe rran Solé (membres del Consell de Di recció), Mn . Josep
Bigordà (com a pro ressor) i Mn . Josep M. Totosaus (com a secretari ).
3. La seu del C.E.P. ha estat al nou ed ifici Sta. Anna, tocant a
la plaça de Catalu nya, a ls locals de l'Institut Catòlic d 'Es tudis Socials de Ba rcelona ( Rivadeneyra, 6, 3." p la nta, Barcelona-2; tel.
23 1 5220). Les classes han tingut ll oc de mig octubre a mig juny
els dimarts, dimecres, dijous i divendres de 10 a 1. D'aques ta manera pot compaginar-sc l'estud i a Barce lona quatre dics la setmana i e l treba ll pastoral a les parròq uies des de la tarda del
dive ndres fin s al matí de l dill uns. E ls drets de matrícula pujaven
4.000 ptes., per bé que la Direcció ha acceptat en cada cas de [er
condicions especia ls, ateses les circumstàncies concretes.

Pers pectives per al curs 1969-70
Aquestes notes es cenyeixen voluntàriament a exposat- la realilat del primer any de vida . Qua n apareguin publicades, però,
haurà comença t ja e l segon. Se rà bo do ncs de donar-ne unes indicacions, per bé que provisionals i genèriques.
17
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La idea que va prevaler en revisar el curs 68-69 va ser que calia
consolidar aquest primer Curs de formació pas /oral bàsica en una
triple direcció: donar més cohesió a les assignatures a l'interior
dels blocs o departaments corresponents; donar més consistència
als restants aspecte acadèmics, que permeten e l treball personal o
en petit grup i una metodologia més activa; evitar e l risc d'una
presència massa nodrida d'alumnes recarregats de fe ina, que es
limi tessin pràcticament a assistir a les classes, sense gaires possibilitats d 'es tudi i reflexió ulteriors.
E.s el que s' intenta de cara a l curs 69-70. La dis tribució de les
matèries de classe ha estat rees tructurada en quatre departaments: Teologia i Pastoral, L'home i el món, Història i Qüestions
teòrico-pràctiques, a l fro nt de cada un dels quals hi haurà un
responsable. Els Cursets monogràfics queden integrats en el departament corresponent.
Des de l primer dia serà facilitada i exigida alhora a cada alumne la presència en un grup d'estudis una tarda se tmanal. La pre.ència a la preparació setma nal de l'homi lia del cliumenge i a les
taules rodones (dues per trimes tre) esdevé de la mateixa categoria
que l'assis tència a les classes: una i altres tindran lloc de les 12 a
2/ 4 de 2 en comptes de la tercera classe habitual. Es vetllarà de
prop i des del primer trimestre el treball escrit que han de presentar els alumnes. Hi haurà també les quatre convivè ncies e n
da tes ja programades anticipadament. La tasca als grups d'estudis
així com el treball escrit proporcionaran els elements objectius
per a una valoració de l'aprofitament personal de cada alumne,
que subs tituiran avan tatjosament e ls anomenats cxà.mens.
Els alumnes del curs 68-69, havien demana t insistentment que
el C.E.P. organitzés alguna cosa per a ells el curs 69-70. AI moment d'escriure aquestes ratl les no es pot donar encara cap prec isió.
La Conferència Episcopal Tarraconense ha cons titUit al seu
s i, una comissió especialment encarregada de la formació de)
clergat. que integren els Srs. Bisbes de Girona (Mons. Narcís Ju
bany), de Lleida i A.A. d'Urgell (Mons. Ramon Malla) i auxiliar
de Barcelona (Mons. Ramon Torrella), a la qual correspondrà,
entre altres coses, ocupar-se del C.E.P. De moment, però, i de
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manera provisòria, el lligam a nivell jeràrqu ic serà assegura t pel
Sr. Bisbe secretari de la Conferència. Ja es va d ibuixant doncs una
vinculació efic ient del CENTRE d'ESTUDIS PASTORALS de Barcelona amb la J erarquia pastoral de les diòcesis catalanes . És important de cara a l seu màxim rendiment.

Josep M. T%saus (Barcelona)
Barcelona, octubre 1969

R efLexio ns so bre

la past o ral deLtUrism e

Volem fer unes reflex ions sobre l'a nomenada Pastoral del Turi sme. No és fàci l, perquè el feno men turís tic és una situació nova,
de poca durada dintre cada any, i que té lloc en el temps en què
tradicionalment molles act ivitats pas torals fan e l parèntesi de l'estiu. Però és un fe t que es va generalitzant i es va fent gros, que
cada cop ens afecta més, i que es preveu que cre ixerà en el futur
i arribarà a ser una característica de la societat del demà.
Això jus tifica aquestes ratlles, tretes de la convi vència i el
di à leg amb persones que viuen aquest ambient, i que només pretenen ajudar la re nex ió i e l treba ll pastoral en aqu est aspecte de
la nostra vida actual.

Fets
En gene ral, consta tem un fet bàs ic: un movimen t massiu de
gent que es desplaça vers uns determinats centres d'interès, en
proporció notable i creixen t, amb la fina litat de reposar, b anyar-se
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a les platges, practicar l'esport, conèixer llocs nous, per motius
de salut, cultura ls, e tc ... S'esdevé principalment durant els mesos
d 'estiu ; però també, en proporció més reduïda , durant els caps
de setmana de tot l'any, o durant les pròpies vacances. Aquests
des plaçaments esta n condiciona ts pel nivell de vida i de cultura
dels individus i els pobles, com tam bé estan en [unció dels mitjans de comunicació : carreteres, avions, trens, princi palment.

Fàcilment es descobreixen tres modalitats força comunes als
corrents turístics : els qui busq uen d 'una mane ra estable la platja,
e ls qui també establement cerquen la muntanya, i els qui s'esti·
men més de viatjar, fent ll argues dis tàncies i visitant el més
interessant de cada ru ta. Com és lògic, és als grans nuclis urbans
on marcadament s'originen aques ts moviments;

sovint en són

ta mbé llocs recep to rs, segons el seu interès geogràfic, cultura l, religiós, fol klòric (per exemple, Ba rcelona, Salzburg, Roma, Sevilla,
etc ... ).
El Bisba t de Barcelona (com a punt que conec millor) és molt
afectat per aquests corrents turís tics, que es manifesten sobretot
de dues form es diferen ts: els qui passen uns dics o unes setmanes
a la costa o a munta nya, i els qui (fo rasters princi palment) fan
una visito. turística a Barcelona-ciutat ( Barri «gòti c» , Ti bidabo,

Montjuïc. Barcelona-ni t, «toros» , e tc ... ), o a llocs concre ts com
Mont serrat o, més e nll à, la Costa Brava.
Creie m que és molt important destruir el mite que identifica
ci fcno me n turístic amb l'afluència d'es trangers. Els tipus de persones que l'integre n són molt variats, tant des del punt de vista
econòmic, com cultural, religiós, po lític, racial, etc .. . Mirant~ lo a
partir de la co munitat~base, podríem cons tatar la presènc ia del
següents grups de pe rsones:
I. Ge nt del país, habitants de cada localita t afectada pel turisme , i ocupats absorventme nt pe r ell durant la te mpo rada en
hostatgeria, comerç, esbargiments, i en menys p roporció tot l'any
en la con s trucció, e tc ...

2. Ge nt del poble ocupada ma rginalment: com el clàssic . llogar » habi tacions de casa, mentre la família fa la seva vida, encara
que calgui viure una mica més estrets durant unes setmanes.
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3. Els residents, també del poble, al s q uals el turisme no afecta més que indirectament: per l'encariment de la vida, per l'ambient, etc .. .
4. Treballadors forasters que acudeixen a ls llocs claus d'estiueig per .fer la temporada» als hotels, comerços, servei domèstic; o du rant tot l'any per a la construcció o coses semblants.
5. Estrangers, que normalment hi passen un promig d'uns
qu_inze dics, i que cons titueixen un dels fenòmens més espectaculars del turi sme, pel seu nomb re, per la importància econòm ica per

a l país, i per la notoriedad de la seva presència q ue es fa palesa
en la llengua, els cos tums, la mental itat i fins i tot, sovi nt, en la
seva fesomia física.
6. Els es tiuejants del país: la típica «colònia. o els an tics «senyars»; gent freqüentmen t arrelada des de diverses generacions;
o gent nova, amb un augment de la classe mitja i les professsions
liberals, que han adquirit la seva torreta o el seu apartamen t en
un «bloc».

7. Els clàssics «diumengers. (els «dom ingueros.), que viatgen
amb utilitari o amb tren, que es porten el dinar o dinen en un

restaurant popular, que a vol tes suposen una «invasió. espectacular. Pensem en les platges de Castelldefels, per citar un nom .

8. Darrerament els estrangers afi ncats, que passen habitualment temporades més llargues per have r comprat un apartament
o per estar relacionats amb algun negoci ho te ler.

Menció especial mereixen les agències de viatges, per la seva
enorme influència pel que fa a la informació i a l'encarrilament
dels corrents turístics particularment de cara a l'estranger, i també en l'aspecte cu ltural de gu iar les visites de monuments i llocs
d'«interès turístic».
Cal remarcar que la gent del país ocu pada pel turisme, es va
animant a fer el seu turisme, cen trat a la tardor o a començaments
21

de primavera,
la publici tat.

que sovint és aprofitat en vistes a la inrormació

Pastoralment, el cuite és la primera cosa en què es pensa i el
primer que es fa, potser perquè és més fàcil. Es procura de celebrar més misses, mirant de superar la dificultat de la llengua pels
estrangers, que normalment són una minoria.
S'han assajat diferents sistemes, com: misses totalment en cada
una de les principals ll engües , celebrades per sacerdots vinguts
expressament de fora, o aprofitant l'estada estiuenca d'alguns, o
per sacerdo ts indígenes amb domi ni d'aquella llengua; lectures
de la Paraula de Déu o de breus homilies, salutacions, cants, etc ...
en diferents llengües, mirant d'utilitzar lectors de cada país; a
voltes s'ha optat pe r dir la missa en llatí perquè es pugui «seguir.
millor (?).
El que normalment es fa bastant bé és la informació sobre els
horaris del culte, fins i tot en diferents idiomes. Hi ha dific ultats
previsibles com la insuficiència dels temples, la calor q ue fa, sobretot quan són plens, e tc ... Sovint s'han organitzat també misses als
campings o a l'aire lliure.
Subsid iàriament hi ha hagu t diferents iniciatives enfocades vers
I ~ promoció humana o la capacitació professional d'algun sector de
la població que rep el turisme; o bé simples serveis, com guarderies o colònies d'infants; o d'animació del jovent i contactes
amb adults per posar en comú la problemàtica; o de caire festiu,
d'assistència social, de llars d'espiri tualitat, de biblioteca, etc.

Motivacions del fenomen turis tic

Han estat tota una sèrie de causes les que han produït l'actual
generalització de les vacances turístiques als països més desenvolupats. Segurament que de bell antuvi caldria destacar l'augment
del nivell de vida i la seguretat social , que han pcrmès les despeses que el turisme ocasiona a l costat del plaer de viatjar que proporciona, del repòs, de la platja i el sol, etc.
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Podríe m afegir-hi la necessitat de buscar una compen sació del
tre ball modern més enervant, de fu gir del tràfec i la contam inac ió atmosfèrica dels gran s nuclis de pob lació humana. No es po t
oblida r la facilitat de comunicacions, que acos ta els pobles, la
propaganda turísti ca, comercial, pol íti ca, que influeixen també en

els corrents de des plaçament humà de l tur isme_ I, per a una pe tita
élit e, l'enriqu iment humà, fruit del contacte personal amb diferents pobles, cullures o religions _ E smentem també la facilitat
creada per la promoció de la capaci tat turística dels païso receptors , en quantitat i qualitat. Per acaba r, es dó na algun cas d'esperó
produït pels primers que han tasta t ci turi sme, o d'un cert con1promís social, com si fos un elemen t que pertany a la pròpia
classe.
J!s de remarcar la mobilització cie gent que ha descobert unes
poss ibilitats de guanyar-se la vida en els serve is originats per les
necessitats noves creades pe l turi sme: en cI ram del comerç, de
la const ru cció, de l'hos tatgeria, dels serveis públics, dels mitjans
de comunicació, excurs ions, esbargimen ts, sa les de festa, etc .. ..

Valoració

Normalment, la problemàtica tu ríst ica que la ge nt veu és força
superficial: Per a una majoria el que compta són els valors econòmics, d'altres només busquen dive rtir-se, d'altres es fixen en
una moralitat lega li sta i externa; cadascú des del seu punt de
vista. Fins i tot pastoralmen t es troba a faltar una sensibilització
adequada. En general es deixen en segon terme valors humans
rics, fruit de les variades possibilitats de convivència de les persones que ju stament només es troben a l'estiu.
No podem oblidar la clàssica improvi sació, la superficialitat,
l'abús del comerç, la separació de classes socials ; ni l'excessiva
politització, i les dificultats provinents de les diferents llengües_
Frapa el treball intensíssim de molls a l'estiu en contrast amb la
relativa calma, a voltes ociositat, de l'hivern. Es troba una certa
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tendència, principalment dintre el jovent, al sexualisme, a l'ocio.ita t buida, a l'abús de l'alcohol, a l'avorriment.
Com a contrapartida, podem constatar tot un seguit de valors
ben positius; principalment: un coneixement enriquidor d'altrl!s
persones, països, costums, llengües, amb la consegüent ocasió per
a l diàleg; una obertura de mentalitat als llocs afectats pel turisme; ci progrés econòmic; el descans i l'esbargiment ; un cert
augme nt en la pràctica religiosa.

Judici c ristià

La Revelació cristiana ens presenta la vida del creient com a

formant part d'un poble, que camina, pelegrí, cridat per Déu, vers
la Pàtria celestia l, el repòs, començant ja des de la crida
d 'Abraham, i fins que Crist torni (vg. Hb I I, 8-10 ; 4, I-JJ ; J Pe I ,
17, e tc_jo El Cristianisme naixent és la via (Ac 9, 2).
Certament faria riure de pensar que la fc ens exigeix fer turi sme; es tracta d'una imatge, i de vegades també d'una realitat, per
fer-nos descobrir ci caràcter sempre viu i dinàmic de la fe, que ens

ra es tar amatents a la crida de Déu, sovint insospitada, a fugir de
l'immobili sme que mena a la malaltia i a la mort, i ensems la
convivència que comporta la vida cristiana com a (l'uit de la fe
i l'amor.
Aquest fóra justament e l sen til cris tià de l turisme : viure els
condicionaments sociològics de l fenomen turístic actual, sabent
trobar-hi e ls valors de convivència i dinamisme que hi puguin
have r, reflexa ts plàsticament en aquestes imatges bíbliques. És
iHurninadora també la reflexió bíblica sobre l'hospitalitat (MI. 25,
35-43; Lc 10, 23-37).
De fet la història ens mostra, com una constant de l'home de
totes les èpoques, la tendència a viatjar cap a d'altres països,
endut per mo tivacions de subs istència (nomadisme, migracions),
religioses (peregrinacions), polítiques (invasions, deportacions), de
plaer o d'afany de conèixer coses noves (viatges i descobriments) .
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Línies de pas /oral turís tica

L'enfocament pastoral ha de partir del cone ixement més acurat po ible de les realitats turís tiques, que són particularment
complexes, com hem vist abans. Una visió irreal o parcial del
fenomen turísti c empobriria o esterilitzaria la seva pastoral.
La pastoral turística hauria d'ésser de conjunt: no sols en el
sentit de la necess itat d'un treball coordinat i en equ ip dintre de
cada zona o lloc; també per una sensibilització de la gent que es
desplaça, feta ja a l lloc d'origen abans de marxar, i per una entesa
o coordinació del responsables o militants dels llocs d'on vénen i
on van. Hi ha moltes diferències entre els afectats pel turisme: per
raó de llengua, mentalitat, formació, actituds que prenen; per
això caldria aquest treball més ample d 'espai, temps i diferents
nive ll s de persones, parti cularment per a aquells que són més oblidats, com els treballadors dels hotels i els diferents serveis.
Per al servei litúrgic i els serveis socials o d'animació no aniria
malament un intercanv i dc personal; al capdava ll la gent no augmenta, canvia de lloc. Es troba a faltar, gosaria a dir que de
manera urgent, una men talitzaci6 dc Ics persones que viuen en
aquests ambients.
Caldria cen trar e l treball pastoral turístic en la responsabilització cristiana de Ics persones que viuen en aquests ambients. En
aquests llocs la gent canvia, algunes situacions es «desborden»;
el que val sempre és la persona, l'actitud cristiana de cada ú
davant el món estiuenc. Certament que farà falta alguna organització, alguna institucionalització, algun tipus d'estructura; però
sols en quant convé com a mitjà de treba ll, o com a conseqüència
d'una reflex ió persona l que porta a comprometre's e n alguna situació concreta de la vida. Sovint sota lot un sistema d'estructures
fetes s 'amaga una manca de responsabilitat de l'individu i la
comun itat.
Aquest esforç de personalització portarà a descobrir valors i
contravalors del fenom en turístic, principalment per la convivèn·
cia humana (recordem els diferents tipus dc persones) o les
circumstàncies concretes del turisme (desplaçaments, esbarjo,
clima, geografia, religió, ecumenisme, etc.) en la línia de la fe.
Opinem que actualment, e ntre nosaltres, és força pobre l'interès
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,

per descobrir quelcom enriquidor als ambients turístics (no
parlem ja econòmicament): es nota com una inèrcia o una resistència passiva, ocasionada probablement per l'ambient mateix.
Tot això pOL dur al testimoni cristià, que el creient conscient
dóna en les seves vacances, vivint la seva fe , la qual el porta a
estimar Déu, present en aquelles persones amb quj conviu a ]a
platja, que parle n altres llengües, que treballen per a ell, sense
jutjar·les, cercant el que en elles hi ha de bo i donant el que ell
pot en un enriqujment mutu.

Com a conclusió creiem que el fenomen turístic planteja realment un problema pastoral, que no s'ha d 'exagerar, però que cal
estudiar seriosament, integrant-lo en la pastoral de conjunt, als
diferents nivells de comunitat de base, de sector, diocesà i interdiocesà. És una realitat en la vida dels homes d 'avui (als països
més rics!) que no hem de deixar de banda ingènuament, com si
es tractés d'una cosa sense importància; només demanem que es
tingui en compte la seva repercussió en cada tipus de persona que
e l viu.
Joaquim Monasl erio (Barcelona)

Pastoral

del

tUl"Isme a la costa gll·Oll/lIa

Arreu del mÓn es parla de la Costa Brava: en films, noveHes
i en tots els mitjans publicitaris. En preguntar a un dirigent d'una

companyia d'aviació civil dels EE.UU. si la coneixia, vaig rebre
aquesta resposta: «No e m dedicaria al turisme, sense haver-la visi·
tada». Potser aquesta mateixa importància, com a centre internacional de turisme, ha motivat que de tant en tant es parlés també
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dels seus aspec tes religiosos i de les inicia tives pas torals que s'hi
ha n aplicat : a l Congr és de valors es piritua ls del turisme, que es
va celebrar a Roma durant l'any turís tic internacional, el Cardenal
Suenens les va e logiar en la seva conferènci a; a Berlín, en un Congrés de turisme social, recollírem darrerament lloances sembla nts; e l cu rs passa t, la te levisió belga va dona r-ne un reportatge
de trenta minuts ...
En canvi, mirada de la vora, aviat constatem que aquesta pastora l és mo lt simplis ta da va nt la complex ita t del fenomen que ens
envolta i de ritme i organització massa artesanals per compe tir
amb un accelerat movi ment quasi-plane tari. Aniria bé parlar
d'aques t «deca lage» per estimular-nos a la realització seriosa de la
tasca que e l recent Directo ri de Pastoral del Turisme ens assenya la: «L'Església rebutja d iagnòstics dep r ime nts i vol emprar
remeis es timul ants, amb la intenció de purifica r i beneir les aspiracio ns de la societa t actual; i també per evangelit7..ar-la i acompanyar-la en els seus ràpids i contin us canvis». No disposant, però,
de massa espai , cm limitaré a comentar només l'aspecte fonamenta l de la q üest ió, la situació real de l d ispositiu o conj unt de pe rsones que ó n conscients de la seva pròpia vocació apostòlica i
que, per ta nt, són e ls ac tua ls o possib les agents de la pas toral en
e l nostre món turístic .
Si considerem les forces sacerdotals de la cos ta giro nina ens
trobem amb un prevere diocesà per dos mil cinc-cents feligresos
d'hi vern i se t mil d'estiu, sense comptar-hi els excursionistes de
diumenge, que acos tumen a ser uns vuitanta mil en total. Uns
tre nta sacerdo ts fo ra s ters, en cada una de Ics temporades de 1964
al 1966, ha n col-labora t a mb e l cle rgat a utòcton; en les últimes,
només uns quinze. La reducció es deu al fe t que els nostres sistemes parroqu ia ls no s'avenen fàcilment a aquestes ajudes i també
-això ja és més consolador- a la participació c reixent e n la pastora l de la Costa dels sacerdo ts de l Semina ri , dels col-legis diocesans del Co lle ll i Prats de la Carrera, de la Casa Missió de Banyoles, de parròquies de l'interior i d'ordres re ligioses. En aquesta
qüestió numèri ca de coHaborado rs caldrà encara ampliar la base
dels trenta diocesans que actualment ajuden Ics parròquies i trobar alguns estrange rs que puguin permanè ixer habitualment aqut
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per atendre els seus connacionals que s'hi afinquen per motius de
negoci o de descans.
Tots aquests sacerdots hau ríem de capacitar-nos més per moure'ns en unes dimensions que sÓn indeclinables en aquest món
turístic: la d'educador de la fe, la de cons iliari. .. Sovint confessem
que no som compe ten ts en aquests estils. o se sostenen, per
exemple i parlant en general, moviments o grups a pos tòlics laicals
i en el poc que hi ha, no s'hi ha n integrat professionals del turisme
perquè, a part de la crisi nacional que ja ho explica mo lt, els
sacerdots no fcm prou aque\la feina pedagògica, prop de les persones i les com unitats, del constant discerniment, de l'animació
interior, de formar en la unita t de vida i de desenrotllar el
tacte apostòlic e n els esdeveniments ordinari s del treball, la diversió i la convivència .
Les religioses de la Costa a tenen coHegis, hospital i serveis
semblants. No hi ha cap convent de clausu ra en el li toral pròpiamen t dit (1). Els últims anys, la Vicaria de Religioses ha servit
adequats mitj ans de formació doctrinal i ara es timula el diàleg
apostòlic entre congregacions. Em sembla que en aquesta reflexió
conjunta trobaran una aj uda veritable per a adaptar-se més a la
p roblemàtica turís tica i poder, des dels seus \locs respectius, donar·li una millor solució cristiana.
He sentit sovin t elogis de l'actuació de les hospitalàries en accide nts i altres contratemps que comporta el cosmopolitisme turísti c. Es fa necessari, però, per a aques tes religioses, i més encara
per a les d'ensenyament, d'aprofundir en el món que viu la gent
que elles serveixen als hospitals o coHegis. No crec que hagin
d 'imitar materialmen t la dedicació que les Monges Blaves de Lloret de Mar tenen, des de fa uns anys, per als empleats de turisme,
pe rò cal considerar com exemplar la disponibilitat d'aquesta Congregació de la Immaculada per accedir a les indicacions del Sr.
Bisbe i a les necessitats de la seva parròquia amb més de doscents hotels. No e m costa de pensar que aquest fet i a lgun altre
que podríem explicar de Tossa i de Blanes són penyora d'una més
ampla contribució de les religioses en el futur de la pastoral específica de la zona turística.
I els laics? Pensant en els autòctons, tinc la impressió que la
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virtualitat a postò lica ind ividual, que alguns potser haurien tingut
si e l seu món fos més tranquil, ara no pot reeixir davant la novetat i la complicació del turisme. Enervats tots pel treball, excessiu
moltes vegades durant la temporada, i pel mateix ambient de
« fes ta major» que dura sis mesos, em semblen, els adults, com
fatalistes que haguess in de capitular davant el poder del diner i,
els joves, com els hereus de la frivo litat. Tot això, és clar, parlant
e n general. Es segur, per altra banda, que l'Esperit treballa s¡¡enciosament els cors i, per això mateix, ningú no pot ser condemnat,
ans ha de se r ajudat a desvetllar-se. Amb un treball de persones,
pacient j conti nuat, es podrà obtenir més endavant un veri tab le
apos tolat comun itar i.
A la cos ta gironi na hi ha un altre sector humà important: els

estiuejants del país. Només hi habiten dos o tres mesos, però
acostumen a ser-hi fidel s cada any. El 42 % hi ve des d'abans del
1954. Es un grup amb un bon percentatge de pràctica religiosa:
descomptant els menors de quinze anys, practiquen en un 37 %.
Tinguem e n compte que els catòlics francesos ho fan en un 18'6%;
els anglesos, en un 19'5 % ; els alemanys, en un 25'1 % i els belgues, en un 29'1 %. Només els catòlics holandesos (en un 71'2 %)
i els dels EE .UU. (en un 99 %) milloren el percentatge dels estiuejants. En repassar aques tes dades de l'estudi de ISPA sobre la
Costa Brava, sempre em pregun to: els estiuejants s'han fet presents en la vida apostòlica de les poblacions turístiques i hi ocupen el lloc que els correspon? En la situació actual trobaríem
conseqüències de les act ituds pastorals de temps passats ... i una
c rida també a les parròquies i associacions de les ciutats catalanes - d'on procedeixen la majoria dels nostres estiuejantsperquè disposi n més els seus membres a viure les vacances amb
actitud de diàleg ecumènic i apostòlic.
Cal parlar finalmen t dels ma teixos turistes estrangers. Aquests
anys passats, alguns joves d 'organitzacions apos tòliques han treballat aquí en «Camp-mission» i en «Joventut i turisme»; alguns
adults han participat en les Jornades d 'Equips de Nos tra Senyora,
celebrades cada un dels estius últims a Girona, o en trobades més
o menys espontànies, organitzades per les parròquies de la Costa.
Hom té la impressió que llurs mentalitats, disposicions i tendèn29

cies apostòliques es reflexen parcialment en l'ambient turístic,
perquè manquen de circumstàncies i ajudes suficients que les
encaminin favorabl ement. Semblaria un bon adj utori que les diferents organitzacions esmercessin en les zones turístiques alguns
responsables per l'assistència dels propis associats en vacances_
Aquests serveis apostòlics als centres que reben turistes haurien
de completar-se amb un treball permanent al lloc d'origen, a les
mateixes fonts del turisme _ Pensem, per exemple, com molt abans
d'executar un programa de viatges, l'agència l'ha preparat fins a
l'últim detall i ha escoll it els empleats que el realitzaran_ Tractar
apostòlicament aquest personal, dirigent o subaltern, equivaldria
a purificar la mateixa font i assegurar que les aigües ens arribessin sense infecció. Quan he intentat fer conscien ts els amics
estrangers d'aquestes o semblants possibilitats de la pastoral del
tllrisme, sempre m'han dit: . Això és molt diffcil._ Cal acceptar-ho,
però fer-ho, si pensem que és posar el remei a l'origen del mal.
Nards Tibau i Ribot (Girona)
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terra i poble

La lleng u a

d e la categ ue~ l

Aquest treball intenta esca tir la relació entre rp renentatge
de quelcom en la llengua materna durant la infantesa i la posterior recordança o oblit, en passar els anys, de la matèria apresa_
S'han triat dues fórm ules del catecisme (el Credo i els Manaments) . En realita t es podia operar igualment amb altres preguntes, per exemple de geografia; però trac tan t-se de dues fórmules que fan referència a la fe i a la moral , les conclusions tenen
una majo r força ja que la matèria és transcendental: mal podrà
practicar els manaments qui els ignora i difícilment tindrà lila
actitud de fe qui no sap formular-la d'una manera concreta.
El camp observat és La Seu d'U rgell i, com a grup humà, nois
i noies de 16 a 25 anys. L'edat de l'aprenentatge de les dues ma31

tèries motiu de l'enquesta la sit uem entre els 5 i els 9 anys. Els
centres docents que acullen els infants d'aquestes edats són - ; I
la Seu d'Urgell- , les Escoles Nacionals, el CoBegi de La Salle i
el Col'legi de l'Ensenyança, de la Companyia de Maria. Per altra
banda, ha calgut també tenir present que alguns dels enque ta ts
viuen ara a La Seu, però s'hi han traslladat després de l'ensenya·
ment primari. Per això en els resultats de l'enquesta parlen també
de «Nacionals Rurals» i «Altres». Entenem per «Nacionals Rurals »
les escoles nacionals de la comarca de l'Alt Urgell i per «Altres .
tots els restants coBegis (Salessians, Jesuïtes, Particulars, etc.)
esmenta ts en les respostes a l'enquesta.
El nombre d'enquestats significa un 13'5 per cent de la totalitat teòrica de nens i nenes de 5 a 9 anys (628) que aporta la piràmide d'edats de la població total de la Seu d'Urgell (8.014 habitans) segons el padró de 1965. Aquest nombre el considerem suficient per a representar la coHectivitat dels noi s i noies compresos
en les edats a què va dirigida l'enq uesta.
Les preguntes han estat efectuades a 85 enquestats, triats a
l'atzar i pel carrer, per un enquestador únic, amb el mètode directe de l'interviu. A la resposta (sí o lla) ha seguit la seva comprovació fent recitar, de viva veu, la fórmula requedda. Així s'ha
constatat en quina llengua es deia. També s'han fet explicacions
prèvies, per donar confian ça i lograr més fiabilitat, re marcant que
es tractava simplement de fer una enquesta.

Indicat ius de l'enquesta:

A) Sexe.
B)
C)
O)
E)
F)
G)
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Edat.
Professió.
CoHegi primari al qual has assis tit.
A casa parleu català o castellà?
Saps ci Credo? Saps el s Manaments?
Apresos en català o en castellà'

Respostes:
A) Sexe:
Nois : 47
Noies: 38
B ) Edat :

De ls 16 anys a ls 25 anys (mireu la primera correlació ).
C) Profess ió:
a) Pe r compte propi :
comerç, pagès, treball a casa: 12
b) Pe r compte d'altri:
assalariats, oficinis tes, obrers: 50
c) Estudiants: 20
d ) Funcionaris:
Mes tres: 3
D) Col'legi:

La Salle: 33

Companyia de Maria: 21
adonal rural: 12

Nacional Seu d'Urgell: 10
Altres : 9
E) A casa parlen ca talà: 71
A casa parlen cas te llà: 14
F) Saben ci Credo :

Sí : 40
No: 45
Saben e ls Manaments :

Sí: 35
No: 50
G) Apresos en català: 10
Apresos en castellà : 75
33
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Correlacions i percentatges

PRIMERA CORRELACIO
Edat (B)

Edat

/

Credo
Sí
No

Enqu estats

16 anys
17 »
18 »
19 »
20 »
21 »
22 »
23 »
24 »
25 »

14

TOTALS

85

Apresos e n Català, en Castellà? (G)
Saps el Credo i els Manaments ? ( F )

5
4
6
2

13

10
8
14
7
4
6
5
4

9

3
1
5
3
2
40

9
9

Manam ents
Sí
No

5
6
5
3
5
2

9

Apresos
Català Cast ellà
I
I
I
I

13

7
5
5
9

3

II

O

5
4
I

2
2

5
2
2

I
O
O

3
2

O

6
4
6
3
4

45

35

50

10

75

4
6

5
4
3
I

2

12
9

7

SEGONA CORRELACIO
CoHegi (D)

CoNegi

Apresos e n Català, en Cas tellà? (G)
Saps el Credo i els Manamen ts? (F)

/

Credo
Enquestats Sí
No

Manam ents
Sí
No

12

10
6

2
3

10

9

[ampaoyia de Ihria
Maci". SIU d'Urglll
l. S.II.

21
10
33

11

10

4

8
5

9

6
24

TOTALS

85

40

45

M
acional IlIlill

l lf.,

34

6

2
3
13

6

5
27

35

50

Apresos
Català Castellà
9
I
O
O
O

10

3
8
21
10
33
75

Peree/1 !lI! ges:
Credo
CoHegi

Enq uesta ts

Manaments

Apresos

Sí

No

Sí

No

Català

Castellà

Mational rur~ 1

14' 1

83'3

J6'6

83'3

J6'6

75'0

25'0

llir..

10'5

66'6

33'3

66'6

33'3

11 ' 1

88'8

Companyia d! Maria

24'7

52'3

47'6

38'0

61'9

JOO'O

""ion. SID d'Urgell

11 '7

40'0

60'0

50'0

50'0

100'0

l. S.II.

38'8

27'2

72 '7

18' 1

81 '8

100'0

TE RCERA CORR ELAC IO

Saps el Credo i els Manaments? ( F)
Apresos en Català, en Castellà? (G)
Apresos

Manaments

Credo

Sí

No

Sí

No

Ca tll là

Castellà

40

45

35

50

10

75

Percentatges:
Credo

Ap resos

M anament s

Sí

No

Sí

No

47'0

52'9

41'1

58'8

Ca talà
11 '7

Castellà
88'2

35

QUARTA CORRELACIO
A casa parleu Català o Castellà? (E)
Saps el Credo i els Manaments? (F)

A casa parlen
Català
Castellà

Enquestats

Sl

Credo
No

71
14

29

42

II

3

Manaments

Sí

No

25
10

46
4

Percentatges:
Credo
A casa parlen
Català
Castellà

Enquestats
16'4
83'S

Manam ents

Sl

No

Sí

No

78'S
40'8

21'4
59'1

35'2
71'4

64'7
28'S

CINQUENA CORRELACIO
A casa parleu Català o Castellà? (E )
Après en Català, en Castellà ? (G)

A casa parlen
Català
Castellà

Percentatges:
A casa parlen
Català
Castellà
36

Enquestats

Català

Castellà

71
14

10

61
14

Enquestat s

Català

Castellà

14'0

85'9
100'0

83'S
16'4

O

SISENA CORRELACJú

Llengua materna/a prenentatge en Català, en Castellà (E i G)
Saps el Credo i els Manaments? (F)
(Correlació que hom es proposava iHuminar)
Llengua
materna

Credo
Aprenentatge Enquestats

Manaments

Sí

No

Sí

No

Catalana

Català

10

10

O

10

O

Castellana

Castellà

14

\I

3

10

4

Catalana

Castellà

61

19

42

15

46

Castellana

Català

O

O

O

O

O

Percentatges:

Llengua
materna

Credo
Aprenentatge Enquestats

Sí

No

Manaments
Sí

No

Catalana

Català

11'7

100

Castellana

Castellà

16'4

78'5

21'4

71'4

28'5

Catalana

Castellà

71'7

31'1

68'8

24'5

75'4

Castellana

Català

100

De la totalitat dels enquestats saben el Credo el 47'0 % i no el
saben el 52'9 % ; saben els Manam en ts el 41'1 % i els ignoren el
58'8 %. (Mireu percentatges de la tercera correlació).
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Conclusions

A partir d'aquestes dades globals es poden deduir unes conclusions concretes.
1.' La conclusió bàsica i que és, a més, com un teló de fons
de totes les altres, es dedueix de la correlació llengua maternal
aprenentatge (E i G) amb la reaHtat actual de saber o no el Credo
i els Manaments (F).
Les respostes dels enquestats ens mostren que si l'aprenentatge s'ha efectuat en la llengua pròpia el resultat final és altament
positiu: el cas dels catalans amb aprenentatge en català ens dóna
la xifra del 100 % tant pel Credo com pels Manaments; dels castellans amb aprenentatge en castellà saben el Credo el 78'5 % i
els Manaments el 71 '4 %, percentatges que sobrepassen llargament
la mitjana_ Per contra, l'aprenentatge en llengua a liena dóna resultats molt negatius: dels catalans que han estudiat en castellà
saben el Credo un 31'1 % i els Manaments un 24'5 %. Cal fer notar que no hi ha hagut cap enques tat que hagi donat la relació
llengua castellana parlada a ca a i aprenentatge en català_ (Mireu
els percentatges de la sisena correlació).

2.' La segona conclusió té més relleu a causa de la matèria
que ha estat objecte de l'enqu esta: Credo i Manaments. A priori
potser podia esperar·se q ue els col·legis religiosos apor tarien un
pes especlfic positiu en les respostes, però no ha estat aixl. L'únic
factor detenninant ha estat, sembla, el que hem exposat en la
conclusió primera.
En efecte, els collegis Nacionals Rurals sobrepassen en molt la
xifra de percentatge global dels qui saben el Credo i els Manaments. Doncs bé, són aquests collegis els qui més han usat la
llengua catalana per ensenyar-los: ci 75'0 % dels qui han assistit
hi han après en català les preguntes objecte de l'enquesta.
Els collegis que anomenem Altres es queden en segon lloc pel
percentatge total de coneixement i sobrepassen el terme mitjà.
Són també els segons quant a l'ús de la llengua catalana ( 11'1 % ).
El col·legi de la Companyia de Maria dóna un percentatge Ulla
mica superior a la mitjana dels qui recorden en Credo i inferior
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pel que fa referència als Manaments. Per tant ja hi constatem un
signe negatiu. Signe nega tiu que també constatem en les Escoles
Nacionals de La Seu d'Urgell pel que fa referència al Credo.
El coBegi La Salle queda molt pe r sota del percentatge global
tant pel que es refe rcix al Credo com als Manaments.
Els tres coBegis on es detecten signes negatius no han usat
gens la llengua catalana. (Mireu cls percentatges de la segona
correlació) .
És cosa greu i a més un contrasen tit que els alumnes que han
realitzat els es tudis en col-legis re ligiosos ocupin els últims llocs
dels pe rcentatges. No podem dubtar de l'interès dels seus respon·
sab les per l'e nsenyament del Catecisme, de les hores positives que
hi dediquen, ni de la seva competència. La raó cal cercar-la en l'absència de la llengua pròpia dels alumnes en l'ensenyamen t.
3.' El s enquestats que a casa seva parlen castellà donen percentatges molt eleva ts en relació al percentatge global. Els catalans , per contra, es queden per dessota . Mi reu els perce ntatges de
la quarta correlació.
Això ens vol dir que té menys faci litat per recordar una cosa
apresa el qui l'aprèn en una llengua diferent de la que parla
habitualme nt a casa. Aquest factor, gr eu en totes les matèries del
coneixement humà, ho és més en matèria de coneixements religiosos que afecten la consciència íntima de l'individu i que demanen naturalment una identificació amb la seva persona individual
i concreta.

I l'Església?

Els resultats d'aques ta pe tita enquesta, que posen de manifest
la importànc ia de la llengua pròpia, vénen a coincidir amb una
Unia que sempre ha estat present, d'una manera o altra, en la
pràctica de l'Església; la qual se n'ha servit en l'exercici de la
seva missió pastoral, i que darreramen t ha reconegut més decididament amb l'entrada de les llengües ve rnacles a la Iitúl'gia.
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per això que, a manera de cloenda, espigolem en alguns
documents oficials, atenent en particular als països catalans, àmbit on ha tingut lloc l'enquesta; l'interès a defensar l'ús de la
llengua catalana deu respondre, si fa no fa, a situacions de fet
com la que hem estudiat.
El Concili Vaticà II en la Declaració sobre l'Educació Cristiana
ens diu : . Tots els homes de qualsevol raça, condició i edat, com a
investits que es tan de la dignitat de la persona humana, tenen el
dret inalienable a una educació que respongui a la seva pròpia
índole .• l més enllà: « ... Els nens i adolescen ts tenen el dret qu~
se'ls estimuli a formar-se una recta consciència dels valors morals
i a abraçar-los amb una adhesió personal.. (Els subratllats són
nostres).
Bisbes, Concilis Provincials i Sínode Diocesans s'han pronuncia t sobre l'ensenyament del Catecisme en la llengua que parla el
poble. Aixi ci Dr. Masnou, bisbe de Vic, en una lletra adreçada a
un Ministre del Govern espanyol l'any 1964, diu: - La labor restrictiva respecto a l uso del catalan que se ha realizado en las escuelas e institutos en el problema pastoral -catecismo y oraciones-,
ha sido perniciosa y sigue siéndolo. Tenemos algo mas de una
generación de la cual una gran parle no sabe rezar de ningún
modo ... como quiera que no se graban en el alma las aracianes
que se aprendieron en dos lenguas, la de la escuela y la de la
familia.»

L'Arquebisbe de València deixà escrit l'any 1955 en la presentació del catecisme en valencià: .Nos desitgem i urgim en este Vè
Centenari de la canonització del primer fill de València (Sant Vicent Ferrer) que tots coneguen j sCl\Iisquin a Jesucrist i donen est
Catecisme en valencià en la mateixa llengua que Sant Vicent resà
i predicà .•
Un altre exemple ben significatiu el trobem en una carta pastoral del Bisbe de Perpinyà, Mons. Carselade de Pont (1911):
«Hem dit moltes vegades que en els medis popuJars s'imposava
com un deure l'ensenyar el catecisme en llengua catalana: no hi
ha mitjà més recomanable per gravar en la inteHigència dels infants amb caràcter imborrable les veritats esscncials, aquelles que
mai no s'han d'esborrar i les pregàries diàries. 1:.5 igualment indis-
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cutible que l'abandó de la llengua catalana en la predicació ha
estat una de les principals causes del descens del nivell rel igiós
del nostre país.»
Anant més lluny en el temps trobem que el Sínode de Mallorca
del 1693, diu: «Que s'ensenyi la doctrina i els articles de la fe en
llengua materna. » Igualment el Sínode de La Seu d'Urgell de l'any
1748 diu taxativament: . Que s'ensenyi la doctrina en llengua materna .»

Acabem amb les paraules del Dr. Torras i Bages, bisbe de Vic:
«Convé parlar molt i clar en aques ta matèria, l'ensenya r el
cOlleixement de Déu, e l catecisme, als infants catalans en llengua
castellana és un costum det estable, perniciosíssim i destructiu de
la fe .• I en altre lloc: .E ls Concilis Tarragonins posteriors al de
Trento, decretaren la formació del catecisme i ]a seva ensenyança
en llengua catalana ... i durant els segles XVII i XVIII, malgrat
ésser castellans la major part dels bisbes de Catalunya, imposats
de la responsabilitat del sagrat ministeri, publicaren el catecisme
en llengua catalana i manaren que [os ensenyat en aquesta mateixa
lle ngua .•

Pasqual / ngla (La Se" d'Urgell)
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antologia

Francesc

Vidal

i

Barraquer

Encara que de lIla/1era tard'I/1t1, PRESB YTERI UM - QUADERNS
de PASTORAL s'adhereix, amb aquesta "Antologia", a l'homenatge
que l'Església de Ca taltmya l¡a tributat al gran cardenal amb mo(iu del centenari del seu naixement.
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TaLlles c ronològiqu es

Dades blogrd¡iqlles

Caiguda de la dinastia
borbònica. Primers contactes haguts de Fanelli,
enviat d e Bakunin, amb
obrers espanyols. Constitució a Barcelona del
Centre Federa l de les Societ ats obreres.

Expuls ió d els jesuïtes.

1869

Neix Pompeu Fabra.

S'inaugura el Concili Vaticà 1.

1870

eixen Prat de la Riba i
Duran i Ventosa. I Congrés Obrer espanyol a
Barcelona.

Interrupció d el Concili i
empresonament del Pa pa .

1873

Proclamació de la I República espanyola.

Neix Teresa d e Lisieux .

1875

Restauració de la monarquia borbònica (Alrons
XlI).

Fundació a Madrid de
.El Sigla Futura», diari
cu tòlic a nlilibera1.

1876

Fundació de la _Institución Ubre d e la E nseñan.
U I . Neix Francesc Ca rn·
bó.

Fundació a Barcelona de
cEl Correo Cataldn», de
ca racteristiques semblants

1868

N aixement, a Cambrils.

Mor Pius IX . l!s elegit
Lleó XIII.

1878
1880

Inicia el 2 ," ense·
nyament. als jesui.
tes de Manresa.

1881

Mor la seva mare.

Temptativa del cardenal
Moreno, de Toledo, de
constituir la .Unión Cn·
tóliC81, entre els ca tòlics
di vidits polfticament.
Neix Angelo Roncalli .
Sardà i Salvany publica
.EI liberalismo es pecado».

1884

Almirall publica cl.o Catalanisme •.

1885
1887

1888

Inicia la carrera de
Dret.
Exposició
Internacional
de Barcelona. Es runda a
Barcelona la U .G .T.
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Context civil

Context eclesial

1889

Fundació de la I I Internacional a Paris.

I Congrés de ca tò lics espanyols a Madrid .

1890

Primera celebració del
I.ec de Maig. com a festa del Treba ll.

DadeJ blogrlJ/iqueJ

189 1

End elica . Rerum Novarum».

1892

Bases de Manresa. Torms i Bages publica ela
Tradici6 cata lana».

1893

Acaba la carrera
de Dret.

1895

Entra al Seminari .

1898

Rep les ordres menors.

Atempta t anarquista, a
Barcelona, contra Martlnez Campos. Fundació de
la Unió de Ra bassaires.

El pare Antoni Vicent, S.
L, publ ica eSocialismo y
Anarquismo », i es dedi·
ca totalment a l'apostolat
obrer.

Desastre colonial.

Mor Teresa de Lisieux.
Torms i Bages és nomenat bisbe de Vic., i Josep Morgades, bisbe de
Barcelona. Vives i Tut6
és creat cardenal.

1899 1!s ordenat sacerdot.

t90t

es

nomenat fisca l
substitut de la Cúria de Tarragona.

Fundació i triomf de la
Lliga Regionalista.

Mor el Bisbe Margades.

1902

Mor Jacint Verdaguer .

1903

Mor Lle6 XIII . Es elegit Pius X.

1 90~

Es (onna .. Solidaritat Catalanu .

1906 Consiliari del Patronat Obrer.
1909

1911
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e.s nomenat Vicari
General.

Prat de la Riba publi-:a
Nacionalitat Catalana».

I Setmana Social catòlica d'Espanya .

Setmana Tràgica

El bisbe Torms escriu
eLa glòria del martiri»,
Maraga ll eL'Església cremada» i . La ciutat del
perd 6».
Fundaci6 a Madrid de la
«Asociaci6n Cat6lica de
Dirigenteu ,

«La

Fundació de la C.N.T.

Context civil

Dades biogràfiques

1914

1!s consagrat bisbe de Solsona.

Context eclesial

Guerra europea. Consti·
tució de la Mancomunitat de Diputacions de Catalunya.

191 5

Ca n gr t s
Montserrat.

191 6

Lltórgic

de

Mor Torras i Bages.

1911

Assemblea de parlamentaris. Mor Prat de la Riba.

1919

!::s nomenat Arquebisbe de Tarragona .

Vaga de il La Canadien·

se ' .

192 1 J::s creat cardenal.
1922

Partici pa al Cboclave .

Mor Pius X. Elecció de
Pius XI .

I!s assassinat Salvador Se·
gui. Dictadura de Prima
de Rivera.

1923

1925

Fundació a Barcelona de
illa Paraula Crislianu ,
llEI Bon
IlCriterion'
Pastau .

1931 J::s nomenat President de la Conferència de Metropolitans.

Segona
nyola.

República espa·

1932

Presideix la Conferència de Melropolitants sobre els
prob lemes de l' Església en la nova
legislació.

Aprovació de
de Catalunya.

1933

Presideix la confe·
rència de Met ropolitans que establei·
xen Ics bases d'unes
mutualitats de pa·
rcs de familia per
a l'ensenyament religiós. Pronuncia el
disc urs de clausura
a la setmana social de Madrid . El
publica Il L'Osser·
vatore
Romana •.
llEI Sigla futura ,
el silencia.

Ca u el Govern Azaiia.
Dissolució de les Corts
Constituents. Govern Lerroux.

Neix la Federació de Jo·
ves Cristians de Catalunya.

l'Estatut

Ofensi va integrista, recolzada en el Cardenal Segura, a través de ca rtes
a ll EI Sigla Futura, i
llEI Correo Catah1n'. En·
cfclica Il Dilectissima Nobis,.
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Dades biogrà fiques

Context dl'iI

Context ec/esial

1934 Va a Roma a presentar al Cardenal
PaceLli una nota
com a base del
emodus vivendi :t,
en les relacions Església-Estat.

Promulgació per la Generalitat de la Llei de Contractes de Conreu. Una
se nt~ncia
del Tribunal
Suprem anul.1a aquesta
llei. El 6 d'octubre.

1936 Sortida de l'ArQuebisbe i trasllat
a Poblet. Detenció
a Poblet per elements de la F.A.J .
El 30 de juliol surt
de Barcelona cap a
Itàlia . El l.er d'agost arriba a la
ca rtoixa de Farneta.

Victòria de Ics esquerres
en les eleccions del 16 de
rebrer. Aixeca ment miütar del General Franco .

Carles Cardó, publica
eLa moral de la derrotu .

1937

Segueix la guerra civil .

Pastoral Co1.1ectiva dels
bisbes espanyols.

Final de la guerra civil.
Comença la 11 guerra
mundial.

~

1938 Ca rta al General
Franco, demanant
Que negocu la pau.
Carta al Dr. Negrin en el mateix
sen tit . Reitera el
seu oreriment al
Govern de la Reptlblica de constituir-se en ostatge
perqu~
deslliurin
sacerdots i fidels.

1939 Assisteix al ClInclave. Li is comunicada la prohibició del Govern de
torna r a Tarragona.

1943 Mor a Friburg.
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elegit Pa pa Pius

xn.

El Pasto r
Piensa que eres Parraca tanto de los que van a Misa como

de los que no asisten.
(Consell a

IIJlS

Rectors)

Nos entrislece ver que ci minis tro de Dios ( ... ) ruega comple·
lamente solo, sintiendo un g ran vado a su alrededor, aun cuando

la iglesia es la l1ena de genle, porque los fiel es no se unen a las
oracianes del Sacerdolc.
(Discurs all ." Congrés Litúrgic de Mont se rrat; 1915 )

E!) evidente que un Obispo para cumplir bic n y pron lamenle con su ministerio debe conoecr profundamentc el idioma,
coslumbres y manera de ser y casi a las personas de su diócesis.
(Carta al Nun ci MI'. Fed esclzini; març d el 1925 )

Sc nola, y ahora mas, la neces idad que los Prelados com·
provinciales actúen conjuntamente, pero respetando la independencia y liberlad de cada una de las Diócesis, pues asl se da buen
ejemplo a los fieles, se comparte la responsabilidad, se evita el
peligro de contradicciones aparentes, las di sposiciones revisten
mayor autoridad, se aurncntan las defensas contra el enemiga co-

rnún, desaparecen en parle las asperezas de los gobiernos excesivamente personales y pueden mas facilmentc subsanarsc los tristes ereclos que cau san las camari l1as y los aduladores en el régimen de las diócesis.
(Escrit; 27 de juny del 1931)
La labor referida e.s lenta, porque el mal e staba muy arraj·
gado en España, donde desde antiguo las Ordenes Religiosas y el
Clero han tomado parte deml\siado activa en la política, desviandose de su misión esencialmente religiosa y de la docilidad y obediencia a las normas de la Sta. Sede y de los Prelados. Por eso lo
que importa es ir avanzando, removiendo suavemente, con el apoyo de la Sta. Sede, los obslaculos que a e110 se opongan.
(Carta al Card enal Pacelli; 6 de novemb re del 1933)
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Es asim ismo venlajoso reconocer plena capacidad jurídica
para poseer, adquirir, enajenar, etc. a las Provincias eclesiaslicas,
Oiócesis, Parroquias, ( .. . ) Como se van desarrollando las cosas,
cada Provincia eclesiastica o Regi6n , necesita tener edificios y bienes para Universidades Pontificias, Seminarios Regionales, Acción
Cat61ica mancomunada, etc.

(Car/a al Cardenal Pacelli, sobre el Modus Vivendi.Tarragona, 15 d'abril del 1934)
Siempre he estimado a dichos j6venes (fejocistes), por lo mucho que de ellos cabría esperar en bien de la Iglesia. Los acontecimienlos demuestran que no me había equivocado. pues se ha
pues lo a prueba su fe viva y su ardiente caridad.
(CarIa al Cardenal Pacell i.- 23 d'a bril del 1937)
Y se da ademas el caso doloroso que la 19lesia que, por ser
católica, habla todas las lenguas de todos los países y que por el
solo hecho de ser incompatible con alguna de elias, por humilde
que Cuese, dejaría de serio, en aras de un cesarismo violento sacrifica sus sagrados derechos en menoscabo de la eficacia de sus
ministerios en Ja santificación de las al mas.
(A udiència amb Pius X lI.- 18 de desembre del 1939)
Oesde el punto de vista religioso da pena ver como los Obis·
pos se prestan a hacer una religión patri6tica, a base de Misas
de Campaña, Te-Ocum , etc., y las tan de moda peregrinacio nes al
Pilar, que, mas que formar al pueblo en la verdadera piedad, tienden a hace r am bien te de hispanidad ( ... ). La tradició n de la aparición de la Vi rgen en cam e mortal al apóstol Santiago no resiste
al mas superficial examen de la sana crítica hist6rica y es una pena
empeñarse en cimentar la devoci6n mariana del pueblo e pañol
en base tan endeble. Los que se precian de intelectuales no se sentiran muy inclinados a tomar la religión por cosa muy scria, pensando que no seran mejor fundados o tros hechos trascendenta!es
y aún los mismos dogmas, fundamen to de la vida religiosa. Esto
aparte e l mal efecto que ha de causar a los millares y millares de
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elementos de la pasada situación que, si momentancamente han
sida sojuzgados por la fuerza, conservan dentro de sí su antigua
ideología.
(No/a de l'audiència amb Pius X II ; 18 desembre del 1940)

D efensor de la lliber/lI/ de l'Església

Dcsde que la Primera Verdad, Crislo J esús, fue clavada e,1
cruz, todas las verdades cristianas son crucificadas.
(Car/a Pas/oral. Solsona li de maig del 1917 )

La Jglesia ha de ser y aparecer libre, sobre toda en la provisión de altas cargos y nunca tiene que ir del brazo del E stada, de
un partida o de un dictador para ayudar o parecer que ayuda al
desarrollo de una determinada polit ica que un pueblo, O gran parte del mismo, considera contraria a intereses respetables y aspiradoncs no reprobadas por la moral ni por el derecho.
(Car/a al NWlci Mr. Tedeschini; mllrç del 1925)

Tengo respecto a las condecoraciones una opi ni6n que, como
mía, poca valc, pero que me tracé como norma a segu ir desde mi
consagración episcopal: no acep tarlas. Me parece que la mejor
condecoración para adornar el pecho de un Prelada es la cruz pectoral, que tantas casas indica al alma de un sucesor de los apóstoles.
(Car/a a Alcaid Zamora; 1935)

Jo sempre m 'havia resistit amb prudència i dignitat a les
pressions del Poder Civil en assumptes purament religiosos, com
són la predicació de la divina paraula, l'ensenyament de la Doctrina Cristiana, les pregàries, oracions i cants dels fidels en els
temples. Crec que coses tan santes i sagrades no han de profa na rse fent-les servir com a instrument d'expansió política o com a
difusió d'idiomes, i que sols han d 'usar-se amb la reverència i l'es-
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perit de l'Església per encaminar, de la manera més ap ropiada
adaptada a la realitat, les ànimes a Je uerist.
(Carta al Cardwal PacelI;; 28 de març del 1938)
He su rrido muchísimo y me doy Clienta de cuan ta sc ha tramada, al objeto de obligarme a dejar la Scde, por hom bres d~
Gobicrno que estos dias han queri do aparecer ante el mundo entera como muy cristianos y obsequiosísimos con la Iglesia. No importa. Espero no me falte en lo sucesivo la gracia de Dios para
sobrellevar tamaña afrenta . Mis propósitos siguen siendo los mismos y no puedo en candencia prestarme a que triunfen tales atropellos cometidos contra el derecho canónico por un Gobierno que
se precia de Católico.
(Carta a Pius XIl; 12 de juny del 1939)

Si antaño la 19lesia creyó del caso atorgar a los Reyes de
España unos privilegios ahora ya caducados y mal avenidos con
el derecho moderna, no es cosa que la Santa Sede haga allara una
excepció n en su norma establccida desde hace mucbos años.
(Ca rIa a Pius XII; 9 de febrer del 194 1)

Defensor de la pau
No considero oportuna en estos inslantes la publicaci6n de
un documento colectivo del Episcopado: las circunstancias en que
se cncuentran ahora las Di6cesis y sus respecti vos Prelados no son
iguales; no hay que dar el menor pretexto, que se busca con afan,
para nuevas reprcsalias y violcncias y para colorem" las tantas ya
cometidas; con los documentos emanados del Romana Pontífice
y de los Prelados cspañoles, los católicos tienen ya la orientación
conveniente en los momentos actuales; en las regiones sometidac;
a los rojos ( ... ) difícilmente llegaría la noticia completa del Documento, corriéndose el ricsgo de aumentar sus peligros y angustias.

(CarIa al Cardenal Gomà, en resposta a la seva des de
Pamplona; 22 de febrer del 1937)
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Juzgo inoporluno, y lai vez conlraproducenlc, alendida la situación inlerior de arnbas zonas y la internacional, la publicación
aclualmenle del documento colectivo. Crea que lo he pensado mucho y encomendado fervorosamente al Señor y, siento no poder
complacerle sumandome a su parecer y poniendo mi firma a su
disposicióD.
(Carta al Cardenal Gomà; 14 de juny del 1937)

He leído el documenlo (es refereix a les galerades de la carta
coHecliva) ( .. . ) Lo encuenlro admirable de [ondo y de forma, como
lodos los de V. y muy propio para propaganda, pero lo estimo
poco adccuado a la condición y caracler de quienes han de suscribirlo. Temo que se le dara interpretación política, por su contenido y por algunos datos y hechos en él consignados.
(CarIa al Cardenal Gomà; 9 de juliol del 1937)

Pero he oído a personas discretísimas lamentarse que no ya
los generales o políticos, sina caractcrizados cclesiasticos procla-

man públicamente no existir otra pacificación posible que la pacificaci6n por las armas, asumiendo la responsabilidad gravísima
de trocar el papcl de gran martir y la misión pacificadora que tanlo cuadran a la Iglesia, por el de beligerente, con todas las lamentables rcprcsalias del momento y las tristes consecuencias que de
ello puedan derivarse para e l futuro en orelen a la ulterior reconci liació n de los espíri tus_
(CarIa al Cardenal Pa celli; 9 de j,my del 1938)

En estas circunstancias ¿qué quiere V. Emincncia que )'0
haga? En marzo escribí, como V.E . ya sabe, al Gencralísimo Francu
y al Sr. Negrín pidiéndoles encarecidamente que procuraran por
lodos los medios posibles la mitigación de la guerra y, aún si
posi ble ruera, la terminación de la misma. No he recibido conlestación alguna. ¿Le parece prudente escribir de nucvo al Generalísimo Franco y al Sr. Presidente de la República pidiendo lo
mismo? ¿Sería mejor hacer un llamamiento o una alocución a los
fi eles y sacerdotcs abogando en favor de la paz? La Santa Sede me
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dicc que no encuentra en eUo obstaculo. Pero yo hubiera deseado
que tal iniciativa partiera de quien tenfa la maxima autoridad y
así no pudiera ser tildada de parcialidad ni discutida por los cató·
licos y personas de recto criterio. Ruego a V. Em. se digne indicarme lo que crea mas conveniente y lo haré con mucho gusto.
(Carta al Cardenal Pacelli; 7 de novembre del 1938 )

Defensor de Catahll1ya

Una gran parte de los fieles creen que ni V.E. ni nosotros
defendemos delante del Gobierno y de la Sta. Sede lo que estiman
sus legítimos derechos como cristianos y esto puede perjudicar
gravemente, ahora y sobre todo en el futuro, la situación de la
Iglesia en esta Rcgión y la relación de los fieles con los Obispos
y con la Nunciatura.
(Carta al Nunci Mr. Tedescl!ini; març del 1925)
( .. . ) los gravísimos pc\igros que entrañaría considerar a esta
Región (Catalunya) de inferior categoría a los países de mision~s
donde se esta trabajando para que tengan no s610 clero sino también Prelados de la propia Región.
(Carta al Nunci Mr. Tedesehini; març del 1925)
La actuación de los Obispos y Clero en General ha sido
demasiado política en perjuicio de la autoridad e independencia
que siempre debe mantener la J erarquía. Ello dificulta el acercam iento a la Iglesia de las personas indiferentes y apartadas de
la religión porque a través de los Obispos y del Clero la juzgan
identificada con el partido dominante, por el que muchos no sentin\n simpatía, y con la clase rica.
El tan proclamado derecho a la rebeldfa ha trocado en muchos
eclesiasticos el espí ritu de caridad, suavidad y mansedumbre evangélicos por la violencia, represalias y castigo. Elevado a dogma,
puede en lo sucesivo crear serios compromisos a la Iglesia en
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España, donde esta tan arraigada la insubordinación, aun por la
fuerza armada, conlra los poderes constituidos.
(Informe a Pius XII; 12 de juny del 1939)
Por aIra parle el silencio de la Iglesia o el no baberse hecho protesta alguna conlra tamaños atropellos puede el día de
mañana serie echado en cara y acarrear)e compromisos.
(Entrevista amb Pius XII ; 18 de juny del 1939)
Vienen a ser de peor condición que los catalanes de Algbero
(Sardenya) a quienes se les predica y enselia el catecismo en catalan , confesandose en catalan.
(Audj~ncia del 25 de novembre de 1939 amb Pius XII)
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testimoni

No van voler espera.r,
o

11 o

vall saber-Ile

Subtilment, sense adonar-nos-en gairebé, la nostra manera
ín tima de ser canvia de tant en tant, fms i tot en aquelles coses
on ens crèiem haver arribat a la maduresa i a la segureta t defi·
nitiva. Això porta fàcilment a fer filosofia sobre els múltiples
caires de la veritat, sobre la caducitat de les nostres accions, sobre
les contradiccions interiors de cada persona. Sobretot si incloem
dins aquests exemples de transcendentalització ideològica la vena
religiosa de l'home, que en un món secularitzant s'expandeix per
camins diferents que la fe de l carboner o l'acudit de «La traca».
Per a alguns, que vibraren amb el Concili i ja eren progressistes

54

sense saber-ho, els temps han canviat i menen cap a l'abandonament de l'Església com a estructura i fins cap a la negació de Déu.
Ha es tat un llarg procés de desgast. Per a tothom, però sobre·
tot per a aquests, que van creure que tot seria radicalment divers;
que esperaven no solament reformes sinó revolució; que no atacaven l'essència -o no es creien fer-ho- però que ja no admeten
el pes de les estructures ...
Men tre escric penso que tal vegada aquestes ratlles tenen poc
sentit i que mai no seran publicades ; però per dam unt de tot tinc
la sensació que aquell s en qui penso ja no tindran cap interès per
Ilegir·les. Tant sc va l! Ni que sigui com a reflexió personal, a l costa t d'una vetusta . Hispano Olivelli . de l'any de la picor, a quans
de dues de la matinada, una mica derrotat i molt sol, vull endegar
unes quantes pinzellades breus sobre aquest nucli catòlico-progressista-Ienin ista-guevarista de catòlics d'avençada que lluitaven
de debò -alguns lluiten encara, demà lluitaran d'altres- per un
món millor.

Primera estació

La targeta de l'Emili: «Desitjo que tan t al Temps d'ara com al
temps a venir, seguiras l'únic camí veritable ... » I un afegitó 01
darrera: « .. .i per molts anys, eh! » Em devia felicitar pel sant.
Aquest any no ho ha fet. No és que hi pensés per Sant Josep sinó
que m'ha vingut al cap ara.
«Temps d'ara., era una revis ta de la nc que fèiem amb ciclostil com podíem -de diners n'hi havia pocs ... o cap- fa dos o tres
anys. L'Emili era un xaval ferm i es preocupava de les coses. Un
dia va deixar de freqüentar l'Església. No ho veia clar. Ho vaig
saber W1a vegada que vam anar junts de viatge, durant quinze
dics. No li'n vaig dir res. Llegia, aquells dies, «Honest to God», de
Robinson.
Després vaig tardar a veure'I. Cada vegada el trobava més excitat: . Si s'ha de dir que Pau Vlè és un ... , ho dius i ja està, no?
No es pot predicar una cosa i fer-ne una altra. La jerarquia i els
fidels pensen de maneres molt diferents ... »
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Segona estació
Un matí de setembre. Encara fa calor. Ficar-se en una de les
habitacions de Llúria 7 vol més esforç que no és corrent. Per aixo
alguns dels convocats a la r eunió «cim . de la nc ni tan solament
fan acte de presència. l això que es tracta de decidir el fu tur del
Moviment a la Diòcesi. El consiliari és fora: tampoc no vindrà.
Hi ha un parell de representants de la nc femenina i el president
dels joves d'Acció Catòlica. Tots junts, militants i dirigents, no
devem arribar a quinze. El panorama és forçosament depriment.
Jo actuo com a president en funcion s, encara no sé per quina raó.
L'encàrrec em va ser fel pel president anterior, que es veia obligat
a deixar ]a responsabilitat, en una entrevista que vam començar
en una d'aquestes cases de dinars econòmics i vam acabar en un
cementiri de barriada (polser aquest lloc de cita ja era premonitori),
La nc morirà per a Barcelona aquest matí dc setembre, tot
i la vehemència amb què el més jove de la colla ens vol convèncer
que el desànim no pot dur·nos a fer aquest mal pas. L'habi tació
de la nc, no perdrà les lletres de la porta, però sí aquella personalitat que jo li trobava -llevat del domàs i el Sant Crist de la
paret- de despatx modest de l'cL,ampla. Ara uns altres hi han
posat un cadenat, han tret les lletres i s'hi han instaBat. Més val
que serveixi per a alguna cosa .

Tercera estació
Una lle tra de Cartagena, el I\oc de la «mili . per als destinats
a Marina: « ... ja no crec en els homes -mai no hi he cregut mas·
sa- ni en Déu - un Déu llunyà dels homes que no s'interessa per
res del que els passa-... ».
Un noi casat que fa poesies i que abans vibrava enmig de la
difícil lluita del catòlic progressista. A poc a poc ha anat girant
l'esquena al món cruel que es burla de les parelles joves que fan
la «bogeria » de casar·sc abans de la «mili », I el món li ha girat
l'esquena a ell.
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Quarta estació
Agom bola t per l'escoltisme, a mb uns pares arribats a burgesos
a costa de molls sacrificis i amb una professió precoç que l'entusiasma però on és difícil de mantenir la virgini tat ideològica, he us
aq uí un adolescent que du b ta de tol. El periodi sme - treballa e n
un d ia ri- és una espècie de bastidor on l'actualitat és disfressada
per tal que e ls poderosos continuïn gaudint del poder i e ls op r imits cregu in que poder i corrupció - dels quals la pre m sa és instrumen t- s6n sinònims.
Mai no ha estat un bon creient, però la fe se li ha esmunyit
ent re els records ingrats d'un col'legi deformador i les c rues ins·
tantànies del món reaL Ara potser comença de tornar-li , mig a les
fosques, empobrida amb la nuesa desmiti ficadora , e nriquida amb
la sinceritat, viscuda en les accions d'arnies creients en e ls quals
encara pensa poder creure.

Cinquena estació
Fa calor. Es la festa de la Mare de Déu de Montserrat i una
colla de nois i noies sortim a fora. Una de les noies és l'Alícia.
Vint anys rossos, descarats i a legrois _ També ha format part d'un
moviment confess ional, ha rondat pels volts d'una parròquia, ha
intentat fer de Crist una sendera per a la vida. Ara dubta. Les
fallades permanents de l'església-jerarquia, el descabdellament
d'una oposició de cristians contra cristians, l'eterna contradicció
entre allò que és predicat i a llò que és p rac ticat.._

Sisena estació
En Llorenç: vint anys escassos, malalt de fa mesos, fi ll de p arcs
separats, e l més gran de vuit germans _ Delejava un afecte que no
trobava, feia versos, maldava per incorporar-se al «món de les
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lletres ». L'envoltava una gran solitud, interior i exterior: ell 110
era, objectivament parlant, una companyia agradable; no era cap
d'aquells personatges atractius amb els quals ens agrada de xerrar
i amb qui aniríem a tot arreu.
Creient gairebé apassionat, es va anar apartant de la reJjgió després de la malaltia com si també li hagués fallat en els moments
crucials de la seva crisi. Una vegada el vaig anar a veure, mentre
es tava malalt, i s'entestà que em quedés com a record un encenedor de metxa: «perquè tinguis una cosa meva ». Vaig restar
estranyamen t corprès, però ni aleshores no vaig escollir el camí
difícil de fer-me amic íntim d'aquell xicot que tenia tanta urgència
d'afecte _
Poc temps després, la noticia pelada de la seva mort, e n circumstàncies tràgiques. Els seus amics -fins els no creientsassistiren a la Missa i un d'ells li va dedicar un poema:
« ... has

pagat conscientment, amb fermesa, com moren el meus
i la llum que no arriba a ser llum
[amics
i l'arbre que no era mai - ni serà mai (encara pitjor)tan absolutament verd ... »

Setena estació
Una Missa en una barraca de la Muntanya Pelada_ Els concurrents no arriben a vint. En Ramon i jo hi assistim aprofitant de
trobar-nos allà per fer un reportatge. En Ramon és autor d'una
obra de teatre de tema religioso-social que li han estrenat al barri.
IÒs un noi llui tador, fred, que raona bé. Li passa alguna cosa dins;
però és difícil determinar quan, com, què. El seu caràcter, habitualment tanca t, no deixa vcw'c gaire el moment exacte que va
ten ir lloc l'esquerda en la seva fe. Potser podríem situar-lo als
volts de tot allò de «volem bisbes catalans>, <como somos mayoría lo quercmos de Almería», «el Concili diu ... »
Tot d'un plegat en Ramon dirà que ja no és catòlic, que el seu
pensament s'ha tornat marxista, que els capellans han de Iimitarse a fer de capellans ... (amb això darrer farà com qualsevol integrista, cosa que demostra allò tan suat dels extrems que es
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toquen ). Després es prometrà amb una antiga monja, que ara és
agnòstica i que es mou en un barri, on es dedicarà a combatre el
capellà de torn o, potser, a (er·lo servir quan convingui.
En Ramon i la seva xicota s'han allunyat. Com tants d'aItres.
Segurament van ser Ics estructures , aquestes estructures que aca·
ben pesant terriblement en l'ànim de tants catòlics que havien
acollit l'esperança conciliar.

Vuitena es tació
En aquest via-crucis informal arriba el moment del paroxisme
quan, per a molts que havien anat perdent la fe, es dilueix també
l'esperança; quan no solament crcure sinó també esperar esdevé
un turment insuportable, i hom elegeix un altre camí: més polític, més social, més independent - o menys, aneu a saber.
El director d'una empresa cultural, que va ser pilar dels corrents li berals que necessitava i necessita encara l'Església d'Espanya , fa unes declaracions, publicades a l'estranger, en le quals
es reconeix marxista de pensament, ja que no de filiació. Assegura
que creu en Déu però ja no en una estruc tura eclesiàs tica. Arriba t
el moment de la ruptura amb l'emp resa, a la qual cosa contribueixen aquestes declaracions, ni el qui trenca ni els qui res ten
més ortodoxament fidels a la idea cristiana (moltes jerarquies i
molts cristians no creuen tanmateix en aquesta ortodòxia) saben
trobar el compromís, el pacte, enlre dues positures molt menys
irreconciliables del que hom pugui creure.
Si almenys hi hagués hagut caritat! (Si creus i mous muntanyes
amb la fe, però no tens cari tat, de res no et serveix el que has fet:
ja sé que no és ben bé així, però no tinc ganes de buscar la cita).

Novena es tació

Presó de dones: 23 estudiants detingudes. El sacerdot vol anar
a veure-les, si ho accepten. Però vint es manifesten no creients.
Una crida amistosa adreçada a una d'elles topa amb aquesta hos59

tilitat: el capellà, les monges que tenen cura del lúgubre edifici,
fo rmen també pa rt, per a les recluses, del sistema contra què es
manifesten i per culpa del qual han estat tancades. Després, a la
so rtida , prendran unes ac tituds encara més dures : d'oposició decidida als pares, de trencament dels vincles més tradicionals. La
Missa, corn a símbol visible d'uncs creences, quedarà lluny, arraconada amb els records d'una infantesa que, a la millor, aquesta noia
anomenarà «alienada •.
Hi ha dolor als palmells d'aquestes mans entesta des a enderrocar pare ts dures i sòlides. Les aparences han fet creure que tot
el que significa cri stianisme form a part d'aquests murs opressors.
Per als no ta n rad icals, hi ha el conve nci ment que l'Església és
cosa que ja no inte ressa, que va l més bandejar ...

Desena estació
Un temple de religiosos. M'hi vaig passar molts anys. El meu
record d'aques t coBegi ni és ret de rancor ni del sentiment d'haverhi passat els anys millo rs de la vida. Hi tinc una indiferència lleu,
esquitxada de comprensió. E l capellà que hi d iu Missa és un
veterà que recordo dels meus temps de coHegia!. No fa gaire Pau
Vl è parlava de bro ts de cisma a l'interior de l'Església . El sacerdot
s'hi abona, ennegreix les tintes, les e mpr~ n contra e ls modernismes, contra els qui avencen a tota velocitat, contra els progressistes . Acaba dient que si ha de veni r el cisma, que vingui com més
aviat millor.
Res to desfet. Només la curiositat i el saber que no podré anar
a Missa a cap més lloc aquell dia em retenen en aquell indre t on
acabo de ser acusat pe r aques t home, incapaç segurament de personalitzar, però ressentit contra una revolució que no entén. Per·
què aquest sacerdo t és una bona persona -caldrà revisar, diu un
amic meu, el concepte de bona persona- i fóra incapaç de fer
mal a ningú expressament, vull creure que les crispacions que
avui sacsegen la socie tat cristiana acabaran menant a una Església millor, més al servei dels homes, despullada de privilegis, col60

lacada decididament al costat dels qui pateixen les ruetades d'un
mó n cruel i egoista.

•

•

•

He es tat tendenciós. «Mea culpa». Podria haver escrit unes
altres estacions, posi ti ves, sobre gen t que ha fet via, en aquests
mateixos temps di fícils, cap a la consecució d'una fe més ferma,
gent que encara espera, que ha sabut tenir caritat - sense la qual
tol fóra inúti1-, una ca ritat que no té res a veure amb la moneda
que deixem caura al palmell de la gitana amb «xurum bel. a qualsevol carrer. Ja sé que la bondat no fa tant de soroll com el mal.
. Mea cu lpa •. Culpa de creure que hi ha maldat en els abandoname nts. Culpa de saber que no n'hi ha. Culpa de creure que els
q ui resten a la lluita del costat cristià tenen la veritat. Culpa d'haver·me deixat endur a posta pe l paroxisme de les crisis de l meu
temps, quan potser podia haver cercat la pau per al meu esperit.
Segueixo pensant que escric coses inconnexes, amb diarrea
mental, ple de l'amargor de no poder anomenar cristians els qui
més estimo i dc no saber estimar els qui lluiten (em consta), són
dignes del cristianisme que practiquen i serven joia os la meva
presència entre ells. «El poder i la glòria., amb Graham Greene,
a l'horitzó ...
«E l qui té béns d'aquest món, veu el germà que passa necessitat i li tanca les entranyes, ¿com podrà restar en l'amor de Déu?
(J Jo 3, 17 i ss.). No hi resta. Ell ho diu, potser. Però jo crec, jo
espero, que no hi res ta .
Ara hem r es ta t nus. Amb l'ànima a les mans, fitant-nos els ulls
sense comprendre'ns gaire, amb l'esperança posada en l'amor com
a única solució de la llarga crisi que comporta la lluita sense victòria. He pensa t en l'error del qui creu que ocupar un càrrec és
solament ordenar i no posar-se al servei dels governats; be pensat
en les persones que estimo i en el mal que els puc fer; he volgut
plorar -no sé per què- i no he trobat llàgri mes -tampoc no sé
per què.
Després m'he posat a pregar amb el pensament per tal de poder esperar en el dia de la reconciliació dels cristian s, i hi he
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inclòs -ni que en somriguin titllan t-me d'ingenu- els qui no van
voler o no van saber esperar .. . i per tal que un dia estimin aquest
Crist que ens ha es tat disfressat amb els símbols del poder, però
que segueix vivent al fons dels qui sofreixen, dels qui tenen poca
cosa, dels qui pateixen persecució a causa de la justfcia, dels nets
de cor, de tots els q ui , entre bastidors, van perdent, cada dia una
mica, la fe i malden per mantenir el tresor d'una esperança que
ja l'amor únicament pot conservar.
J. M. Huertas Clave ria
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quatre vents

J omades de pastoral a So lsona
Del 4 al 7 d' f .gost dd 1969
A principis d'agost tingueren
/Io c a Sofsolla unes Jomades de
pastoral, dirigides per Mn. Joan
Batlles i Mn. Josep M. T% saus,

i destinades als sacerdots de la
diòcesi. Els assistents foren uns
70, entre ells lOts els arxiprestos.
Uns breus mots només per presentar-ne les conclus ions i enquadrar-fes dins la línia d e treball
pas/ora l del bisbat.
Aquestes Jornades han estat

preced ides d'unes setmanes d'es-

tudis conciliars en anys lmteriors, i úllimal'nenl d'una Ponència sobre arxiprestats, elaborada
a la llum del Motu Proprio "Ec-

clesiae Sanclae", lles prés d e dive rsos estud is i reunions a nivell
arxiprestal.

Així s'havia anat prenen t co nsciència progress ivament de la necessitat d'una pastoral de conjunt i de la importàn cia que hi
/é la figura de l'arxiprest.
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Es en aquesl ambient que
s'han dut a terme les Jornades
diocesal1es de pas/oral. Aques/es
han por/a/, sellS dubte, al bis ba/
un raig més de llum, /zan aclaril

més tina ruta a seguir, han ajti·
dal a prendre més consciència de
la necessitat urgell/ d'una au/èll-

tica pastoral de conjunt. Han es·
tat un pas endavant en una ¡¡nia
de men/ali/zació i fins a cer/
punt de compromís. Esperent
que ho siguin realment tamb é en
una Unia de realitzacions. I això
sabem que depèn de lots i cada

tm de nosaltres.

EI/ext de les COIlelusions

1/0

reflexa pas, ni /Jo /Za pretès mai,
tot el cOl1til1gut de l es Jornades.
No es tracta de cap resull1_ Per
això fóra injust j/lljar IOtes les
Jornades a la simple llum d'aquest tex/ _ Ni és tampoc tot un
programa de pastoral diocesana_

Aquestes Conclusions són, això
sí, W1 S centres d'atenci6 que ana·
ren sortint reiterac/ament del
conjunt de l'assemblea_ Són

el

f1't~it

d'un acord pres comunità·
riamen/. Són unes fites vers les
quals diocesana ment ens hem
compromès a caminar.
Florenci Besora (Solso na)

Conclusions
L Aquestes Jornades 110 voldrien
pas pecar cie cies 11 igades dels
esforços anteriors, sinó situar·
se en una Unia de continuïtat
gràcies a una voluntat indefa·
lIen t de trobar cami ns de solució malgra t les dificultats existen ts. En concret, es proposen
d'ajudar a portar a la pràctica
el programa traçat en la Ponència sobre els arxiprestats.
2. En l'estat actual de fó rmul es
mètodes pastora ls periclitats
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o dubtosos, creiem, amb tot,
en la validesa perenne de la
reflexió comunitària sobre la
vida real a la llum de la Paraula de Déu, i, conseqüentmen t,
en l'acció pastoral que neix
d'aquesta reflexió.

3. Entenem que és una necessi·
tat inel-Iudible que dimana de
la mateixa naturalesa comuni·
lària de l'Església, la presència ac tiva del Bisbe i de tots
els altres dirigents diocesans

en la refl ex ió i acció pas toral s

(Pa u VI, Consistori 23-VI-69);
demanem, en part icular, la se·
va parti ci pació a les reunions
d'aba st diocesà i a les altres

com rec ull la Ponènci a. Pcr això demanem que es vagi deci·
d idamen t des d'ara cap a una
re novació, per elecció, de to ts
els arxipres tos.

d'especia l importà nc ia. Altrament no evitarem sinó que ac·

centua rem cada d ia més e l funest duali sme que s'ha donat
fin s ara entre els que po rten

la d irecció de la d iòcesi i els
que es preocupen de la realització pas toral.

4. Com un a ltre de ls obstacles
més inqu ie ta nts am b què topa
la Pas toral de Conjun t a l nostre bi sbat, constatem en nasal·
tres els preveres una desgana,
peresa i decepció, al cos tal

d 'un a fe blime nt de l sen tit de
Déu i manca d'es tudi , dc lre·

ba ll i de d iàleg. En contra de ls
quals obs ta cles s'a punte n dos
princi pis de solució que són:
primer, mentalitzar·nos i for·
mar·nos con m és profundament m il lor a travé s de reunions arxip restals , jornades

d 'es tud i, escoles de Teologia ,
I ns ti tu t de Pas tora l, e tc.; segon , i sobreto t, observar constantment i atentament la rea·
lilat de la vida concre ta, fo nt
inexhaurible d'es tímu ls i de

c r ides de cara a u na reOexió
acció pas tora ls conjun tes.

5. Es de l to t impossible una Pastora l de Conjunt, si e l cap de
l'equip arxipr esta l no es con-

fi gura segons e l Motu P roprio
«E cclesiae San tae», n. 19, tal

6. No veie m possible u na Pa storal dc Conj unt eficaç si ta nt
els nomenaments com tota
l'es truc turació no s'orienten
d'aquí endavan t cap a una veritable corresponsab ili tat ar-

xip restal dotada , fins i to t, de
força j uríd ica. S'urgeix, també, la rees tructu ració d'arxiprestats un in t-los o divid intlos sego ns els criteri s asscnya-

lats per la Ponència.
7. Sortim
d'aq ues tes Jornades
convençuts de la necessitat
d'em pre ndre i d'impul sar per
tots els mitjans posat s al nostre abas t una refl ex ió i acció
conjuntes en cada un dels nostres arxipres tats. H em rebut
una nova ll um i hem intentat
d'obri r un camí; amb tot, per
a poder avançar , necessitarem

més d 'una vegada l'orie n tac ió
i l'ajut dels d ir ige n ts de la
Pa s to ra l.
8. Demanem q ue e l Consell de l
Presbiteri urgeixI l'aplicació
d'aques tes Conclusions, arbitri
mitjans vàli ds de continu'i tat i
aprofun diment i es tudiï la
conveniència dc crea r V icaris
Ep iscopals i la rees tluctu ració

i func iona ment de l
Diocesà de Pas to ral.

Consell
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Jornades de refLexió pastoraL a la Seu d'UrgeLL
Del7 aliO de Juliol del 1969
Del 7 al 10 de juliol han tingUI
lloc al Seminari, amb assistència
i participació del Sr. Bisbe A. A.
De totes les zones i comunitats de la Diòcesi, s'han trobat
aque~ts
dies, treballant sobre
una temàtica preestablerta, fins
un to:al de 122 ¡ornadis tes, pro·
vinen t,:; del clergat, religiosos, religio , es i laica t. La integració de
tots en la ¿mitat eclesial que planeja i exe ;ula amb plena corresponsabilitat la pastoral diocesana fou el sigl1e i la raó metodològica d'aquesta modalital de Ireball.
Fins una dotzena d'equips de
treball, integrats proporcionalment pels tres estaments part icipants -preveres, religiosos i
laics- amb voluntària adscripció per part dels components d e
cada equip, han Ireballal profundament sobre la temàtica concreta de cada sector eclesial. El
Ireball reali tzat en el si de cada
equip i les aportacions de cada
un d'aquests, posades en comú al
fi Ml de cada ¡ornada, hal1 posat
a l'abast un valuós material de
fets de vida, profunditza nt sobre
t0l1aments humans

i t eològics.

Al mateix temps s'han elaborat
unes Conclusions, fruit d'aques t
treball, que, tot i que foren madurades sobre la marxa, lluitan t
amb el temps, poden ésser un
punt d'arrancada immediata per
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plameigs i realitzacions apostòliques. La Comissió de Conclu5 ;01-15, integrada per components
de tots els equips i dels diversos
estaments, va assumir també les
esmenes fetes per l'Assemblea.
Ai;d treballades, les Conclusions
volen ésser u n servei que les Jor·
nades ofereixen a tots els membres conscients de les comunitats cristianes de la Diòcesi.
Les ponències han estat tres:
"Ministeri i vida del sacerdot en
l'hora actual", "La vocació aposlólica del seglar" i "La vida religiosa en l'Església", a càrrec dels
RVl1ds. Joal1 Batlles i JestÍs Hugue t, als quals va correspondre,
també, la rasca de moderar i dirigir aques tes reunions d e trebal/.
El Sr. Bisbe A. A., Dr. Malla,
fou present el1 els Ireballs de reflex ió, assistint a les ponències i
a la posta en comú del material
aportat pels equips. Sobretot, al
terme de l es Jornades

i desp rés

de la lectura de les Conc/usions
davant l'Assemblea, el discurs
del Sr. Bisbe, amb encertada visió del moment eclesial d'Urgell,
planteià l'ex igència de corresponsabilitat, posant el treball
realitzat justament com a punt
d e partida d'una tasca pastoral,
que cal començar totseguil, i de
signe integrador i eficaç.
An toni Fortuny (Castellciuta t )

Concll/siom
En les JORNADES DE REFLEX/O PASTORAL, amb la presència del Sr. Bisbe, reunits a la Seu
d'Urgell, del 7 a liO de juliol de
1969, preveres, re ligiosos, religioses i laics, en número total de

122 jornad is tes prèvia ment designats o elegits en les Comarques,
Comunitats i Arxipres tats, hem

arribat, després d'un
treball
d 'eq uips mixtes de ls tres estaments

participants,

a

les

se-

güents CONCLUSIONS:
Preà mbul

Constatem una inquiet ud general o desconfiança pel temor
que tot es quedi en para ules. Hi
ha desengany pels resultats nuls
de Reflexions anterio rs. El momen t actual, amb l'existència de
moltes persones desesperançades, EX IGEIX que d'aquestes
Jornades es derivin ACCIONS
concre tes i no a llarg plaç. Cor·
rem e l pe rill d 'arribar tard.
Preveres
I . Constatem

un

sen timent de

fru stració, molt viu i general,
en e ls preveres de la Diòcesi
pe r no haver-se pogut realitzar
com a homes i com a sacerdots, e l qual dóna lloc a actituds de fuga i derrotisme, que
cal superar amb una profunda

vivènc ia pe rsona l de l'Evangeli i amb un es forç comú de rcforma de les estructures pastora ls.

2. Con statem una manca d'aprofundiment i eH/ron/ament dels
problell7es, l'arrel remota de
la qual és la imprepara ció
per a una acció adeq uada en e l
món d'aqui i d'avui, la mallea
d 'evolució en Ics línies del
pensament eclesial i la falta
d'estudi . La realita t, pe r alt ra
ba nda, de la situació humana
i soc iològica concreta del nostre Bisbat, ens posa enmig
d'un poble que ens es timula
poc en aq uest aprofundiment.
El moment actua l EXIGEIX
prepa ració seriosa i fin s científica e n diversos camps, i
p ràc tica pas tora l posada a l
dia . Per això cal tenir permanen tm en t perso nal que es prepari en cen t res adequats, com
Faculta ts, Instituts de Pastoral, e tc., i potenciar Cursos de
Teologia, Bíbl ia, Pastoral, etc.,
en diverses comarques.

3. L'assem blea actualitza un cop
més la necessitat clel plante ig
seriós de la vida i treba ll pastora l d'EQUIPS. Seran equips
de corresponsabilitat pas toral,
fona menta lme nt (P. O. n.O 8).
Es constata la necessitat de
realitzar-los en a lgunes parròquies més grans, i, per via
d'assaig, e n diverses comar-
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ques. Mai no pot sacrificar-se
la pastoral d 'una comarca per
causa

d'una

persona

(Xtus.

Dus. n.O 31 ). Això demana un
es tudi de la convenient distri·
bució dels p reveres, sense
oblidar la possible ajuda a altres esglésies més necessitades.
4. AI nostre Bi sba t sembla oportú que alguns preveres, amb la
deguda aprovació de l'O rdinari, treballin en feines manuals,
per participar, com diu el Concili ( P . O. n.O 8), de la condició dels mateixos obre rs. Espe rem que d'aquests assaigs
se'n segueixen avantatges pastorals de cara a l'evangel ització dels més pobres.

5. Es desitja que en el nomenament de tots els càrrecs de
més responsabi litat pastoral,
es tingui en compte l'opinió
de la basc ( P. O. n.O 7), s'eviti
l'ac umulació de responsabilitats i es va lori molt l'experiència pastoral. Es tendirà a suprimir el duali sme rector-vicari , sota la idea de la màxima
corrcsponsabilitat, i es revisaran seriosament els casos de
divergència sist.emàtica.
6. «Els preveres, const.ituïts pe r
per l'ordenació e n l'ordre
presbitera l, estan units entre
ells per l'íntima fra te rnitat sacram ental» (P. O. n.O 8). El
poble de Déu d'Urgell, i especialmen t el Presbiteri, no ha
de permetre que cap prevere
sigui isolat, ni poc comprès

pel Superior, companys i laics,
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evitan t així prob lemes perso-

nals, a voltes més greus si l'inte ressat no es queixa. Desit·
gem que e l dret arribi a cana·
Iitzar «una mena de vida co·
munilària o alguna connexió
de vida que pugui prendre formes diverses segons les neces·
sitats personals o pastorals, a
fi d'ajuntar-se mutuament» ( P.
O. !l .0 8).
Laics
7. Descobrim en el laicat POCA

CONSOl; CIA DE LA SEVA
VOCACIO espedfica «d'ordeI1Gr els afers temporals segons
Dé!l . ( L. G. n.O 31).

8. Constatem que l'ord re tempora l es tà profanat per greus
ab usos: es negligeix la promoció de les persones, injustícies
en el camp profess iona l, desordres en la migració, insolidaritat en els feb les, opressió
en els poderosos. Això desvetlla en l'assemblea la urgència
de reali tzar la vocació especí·
fi ca dels laics, i obliga a to ta
classe d'educadúr; de la fe a
orientar el desvetllament d'aquesta vocació.
9. Pensem que les formes d'autoritari sme pastoral, le s o rienta·
cions espiritualis tes desencar·
nades, l'ensenyament oficialitza t de la religió, l'absoluta
manca de planificació pas toral, la desconfiança en el laicat, el lligament de l'Església
amb els poders, van mantenint
l'apatia dels laics, la decep-

c ió dels militants altre temps
compromesos i, en definitiva ,

són greus obstacles al desenvolupament de la vocac ió pròpia del laicat.
10.

o es pot oblidar l'angoixa
de la joventut; urgeix, doncs,
una a cció pastoral molt atenta a la problemàtica juven il
amb les seves manifes tacion s
actuals.

Il . Les persones TENEN POR
de realitza r e l seu COMPROMIS TEMPORAL d 'una banda per les conseqüències que
tindrà e n el seu benestar
egoista i, d 'altra banda, per
les conseqüè ncies socials i polítiques que pugui reportar la
seva acceptació d'aquest compromís.

Considerem

que

aquesta por només es po t superar per l'apuntalamen t co-

muni tari.

Religiosos
12. La p rofess ió de la vida religiosa ha de ser s igne que pot
i ha d'impulsar efi caçment
tots els membres de l'Església a complir amb diligència
Ics obligacions de la vocació
c ristiana (E. n.O 44, 7). Conslate m que actualment el signe es dilue ix, és poc perceptible, no és prou colpidor i
perd la seva funció. Això es
consta ta

especia lmen t

amb

referè ncia a la pobresa coHectiva, i més particularment en
els centres d'ensenyament i
en una actuació marcada-

meni classista, fruit d'una sit uació socia l escandalosa, però de moment difíc il de supe rar.

13. Es constata certa manca de
fo r mació professiona l i d'adaptació a l m Ón actual i a
l' Església. E l moment present EX IGEIX un canvi d 'estructures,

evitan t

l'autorita-

risme i el servilis me, i adaptan t rà pidament Ics Con titucions als temps ac tuals.

14. Pensem que les Comunitats
de vida religiosa ha n de ser
u na força d'influènc ia en la
seva com unitat eclesial. Per
tan l veiem necessària la seva
PLENA ¡ NTEGRACIO en el
plantejament i l'execució pasto ra l a LOts els nivells.
15. Constatem per part dels laics
i els pastors desconeixemen t,
ind iferència i poca es timació
de la vida religiosa . Al s pastors de l poble de Déu se'ls
demana una alenció i preocupació envers e ls religiosos,
procurant integrar-los e n l'apostolat extern ( B. n.O 33) i
facilita r la seva formació.
Dels laics es demana la necessària comprens ió i acceptació, valorant tots e l lloc
que la vida religiosa ocupa
dintre l'Església.
16. E l respecte i la promoció de
la dona, com a dre t de la persona humana i com a s igne
de ls temps, SÓn menystinguts
amb massa freqüència en els
Ins tituts femenins. Això EXI69

GEIX dels supe riors, responsables, educadors i formadors un seriós canvi de mentalitat.

Conclusió ge neral
17. Cal refermar la descoberta de
la vocació en el triple camp
eclesial del laicat, els religiosos i e ls preveres, guardant la
fid elitat a la pròpia comunitat concreta. Veiem, amb tot,
peremptòriament necessària
la I NTEGRACIO DE TOTS

EN LA UNITAT DEL POBLE
DE DEU, no sols amb la simple utilització dels d iferents
membres de l'Església, sinó
planejant i execu tant tots ells
amb responsabi litat plena la
pastoral diocesana .

* *

*

Els assiste nts a les Jornades de
refl exió Pastoral, han intentat
fer un servei a la comunitat diocesana, a la qual ofereixen aquestes concl usions.
La Seu d'Urgell, 10 juliol 1969

Curset de catequesi a Sta. Maria del C ollell
Organitzat pels Secretariats
Diocesa ns de Catequesi de Catalunya i pe r l'equip del Servei de
Cateques i del C.P.L. de Barcelona, s 'ha celebrat al Santuari de
Sta. Maria del Collell, diòcesi de
Girona, el II Curset regional per
a responsables de la Catequesi a
les diòces is catalanes, del 14 al
24 de julio l.
Hi han assistit 75 cursetistes:
23 laics. 6 religiosos i 26 sacerdots, que es distribueixen aixi scgons les diòcesis: Barcelona, 7
laics, S re ligiosos, 3 religioses i 4
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sacerdots; Girona, 4 laics, 1 reli-

giós, l O religioses i S sacerdots;
Lleida, I religiosa; Menorca: 3
laics i 2 sacerdots; Sol sona, 2
laics , 1 religiós. 1 religiosa i 3 sacerdots; Tarragona, 2 laics i 1
sacerdot; Tortosa, 4 laics i 4 sacerdots; Urgell. 1 religiosa i 4
sacerdots; Vic, 1 laic, 3 religioses i 3 sacerdots.
La temàt ica del Curset -« E l
contin gu t de la Catequesi i la
seva transmissió»- comprenia
dues parts, que corresponien a
les dues setmanes.

Pri mera setmana: El Contin·
gut de la Cateq uesi, te ma que ha
es tat desglossat seguin t aquesta
p rogramació: Acció pastoral de
l'Església ; Cateques i i acció eclesial ; His tòria de la Salvació i
e tapes; L'home que ha d 'ésser
sa lva t; Cris t, centre de la fe i la
sa lvació; La Paraula de Déu ; El
nucli central de la fe; Sagramen ts
i E sglésia; Lle nguatges de la Cateques i; His tòria de la Cateq uesi.
H a n d irigit aques t grup de temes Frederic Bassó, Raimond
l zard , Josep Ma ria Marq uès, Jacint Matas, Modest Prats i Josep
M. Totosaus .
Segona setmana: La transmis·
sió de la Catequesi, tema desglossa t seguint aques t ordre: L'home, interlocu tor de Déu, i les seves dispos icions; Problemàtica
moderna entorn a la fe cristiana;
Vis ió general de l'edat evolutiva;
Pedagogia nova; El camí de la
fe; Catequesi de la primera infàn cia; Contingut de la fe en la
in fà ncia, la p readolescència i
l'adolescència; Orig.inalitat i li·
nies de fon s d'una me todologia
catequè tica; Procediments metodològics de la catequesi de la infància i l'adolescència; Catequesi
d'adolescent s;
Catequesi
d 'adults; Catequesi es pecialitzada o
de defic ients.
Aques t grup de temes ha estat
di r igi t per Frederic Bassó, Maria
Antònia Canals, Enrique ta Capdevila, Jaci nt Matas, Ramon M.
Nogués, Jose p Quer, Josep Maria
Segura i Maria Antònia Vila, car·
melita de la caritat.

La primera se tmana va dedi·
car-sc, doncs, a l'estudi de la teologia de la Catequesi: setmana
doctrinal, d 'aprofun d iment del
con tingut de la Parau la de Déu i
la Reve lac ió. Els mateixos treballs de grup s 'ordenaven també
a aquest fi: anàli si i recerca de
les línies de força del Credo a l
lla rg de la His tòria de la Salvació.
En canvi, e l caire de la segona
setmana fou més av iat pragmàtic : es tudi de la metodologia en
ordre a transmetre e ls continguts
de la fe cristiana amb tots e ls
seus condicionaments.

• • •
Cal remarcar l'ambient d 'optimis me, d 'a legria i de treball manifes tat en cada una de les jornades del Curset, que ens portava a
viure un autèn tic cl ima de convi·
vè ncia i germanor, fruit del constant diàleg ple de sinceritat davant la pro blemàti ca pastoral de
la Catequesi a la nostra terra.
A q~e s t cl ima de convivència tant
ens guiava a vi ure la pregària comunit ària entorn de l'altar per
celebrar les Lloances matinals i
l'Euca ri s tia del Senyor a la tarda, com ens portava a satisfer·
nos de les joioses ve tllades de l
capvespre de cada dia, vora e l
foc de cam p, o ens urgia en els
laboriosos treballs de grup i en
les posades cn comú de cada tar·
da.
Es fa necessari de crear men·
talita t nova sobre què és la Cateques i: d ifusió d'idees base. Es fa
necessari descobrir les possibili·
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tats i Ics necessitats en la difu- pels Secre tariats de Cateques i
sió del missa tge de Crist. Avui ja dels Bisbats catalans, sinó tam bé
no ens preguntem solament com juntamen t amb alt res es tudiosos,
fer la Cat eq uesi, com ensenyar ; com els memb res de l'equip del
avui la pregu nta se'ns fa molt Servei de Ca tequesi del C.P.L. de
més rad ical: q uè ensenya r, quin Barcelona. La coHabo ració de
és el nucl i, el cen tre de la fe i to ts ha fe t possible aquest Curo
quina relació hi tenen els altres set.
aspectes.
E.s encoratjador igualmen t de
Pe rò se'ns fa també més neces· pensar corn el Curse t s'ha nodrit
sària cada dia la formació de r es· amb l'assis tè ncia de representa·
ponsables sacerdots, religiosos i cions dc di fe rents comwlitats:
laics, capaços de dur a terme sacerdots diocesans, laics, relil'acció catequètica de l'Església giosos (fra ncescans claretians,
amb competència teològica i me· sa lessians, jesuïtes, escolapis) i
todològi a; persones que tingLÚn rel igioses (escolàpies, Cor de Ma·
prou fo rmació per assumir les ria, dominiques, reparadores, Imresponsabill tats a nivell nacional maculada Concepció, etc.).
o diocesà i a nivell de la Cate·
Per això agraïm també la visiquesi de base.
ta que cns fe ren els Bisbes NarCrec que el curset del Collell cís Ju bany, dc Gi rona i Josep
ha treball a t en els dos pun ts es· Campmany, auxiliar dc Barcelomen tats: obrir camí a les pers- na, i les cartes d'encoratjament
pec ti ves d e la Pastoral catequè- dels de Tarrago na , Barcelona,
tica i formar, almenys inicial- Solsona, TOrlosa, Vic, Lleida i
ment, els qui hi han par ticipat.
Administrador a postòlic de la Seu
Les experiències de l'a ny pas· d'U rgell. No més ca l albirar que
sat a La Gleva (Vic) i d 'aquest aquests contactes s'enfo rteixin i
anyal Collell (Gi ro na) mereixen s'aprofund eixin .
Perquè po tser haurà arribat
veure's consoUdades dins la Pastora l "atequè tica de Catalunya. ¡-al de la Cateques i a la nos t.ra
Hau rien d e ser punt de partida l'hora que la problemàtica pastoper promocionar responsables terra no sigui simple obra d'afiper al Moviment catequètic de la ciona ts, sinó labor de profetes:
nostra terra. Punt de pa rtida a bisbes, sacerdo ts, religiosos i
enriq uir amb ulteriors cursets laics, interessats pel seu poble
d'especiali tzació o amb cursets amb to ts els seus condicionade base e n l'àm bit de la pastoral ments.
diocesana i local.
E l Curset del Collell ens ha
Josep Qu er
d'aj udar a descob rir la necessi·
ta t i els a vanta tges de l'esforç de
Secreta riat diocesà de
Catequesi (Girona)
coordi nació dut a terme no sols
l

l
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HAMMOND , un orgue dife re nt per la gran varietat de
veu s, per la infinitat de matisos i d'efectes l.ímbrics ...
i per la puresa de so.
.
Quan el concertista i intèrpret més exige nt parla del seu
orgue elèctr ic preferit, parla d' un orgue HAMMOND.
Sens dubte , ell sap per què ...
De segu r que ja coneixeu el se u prestigi. Tanmateix,
no opineu e ncara: escolteu -lo . Us prepararem una audició especial, i, creieu-nos, en restareu sorprès.
Visiteu -nos o sol.li ci te u informació .
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Amb la publicació d'aquest segon número, els nostres quaderns entren

e n una fase de total regularitat.
L'Import de la subsrlpcló anual és de 200 ptes. Sortiran 6 quaderns cada
any. Havent estat publicat el número 1 a l'inici del segon semestre, la subs·

crlpcl6 comprendrà els tres números d'aquest segon semestre I els tres del
primer semestre de ¡'any que ve. A partir d'ara començaran a ser cobrades
contra reembossament les subscripcions pendents. Us preguem que hI feu
atenció I ens eviteu tant com pugueu les devolucIons .
Els qui havien pagat la subscripció fa tres anys, no cal que la tornin a
pagar. SI hi havia alguna conf... si6 de part nostra -ho passat molt de
temps- comuniqueu-nos-ho i ho arreglarem.
AI començament de PRESBYTERIUM . vam rebre aportacions econòmiques
de molts, unes a fons perdut, d'altres a retornar . Aquestes darreres començaran 8 ser reintegrades a partir de l'exercici 1970/71. En tot cas '!ouestes
aportacions són Independents de les quotes de subscripció.
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