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primera plana

El

prOjecte de llei sindical

El tex t del projecte de llei sindi cal, divulgat per
la premsa el dia 3 d'octubre de 1969, ha es tat criticat
pe ls bisbes de la província tarraconense en un comunicat publi cat als diaris el dia 30 del mateix mes.
Motiu de la crítica : la manca de respecte al principi
de representativitat. La perspectiva en la qual es situe n els bisbes de la tarraconense enquad ra aq ues ta
crítica en un ma rc més ample: demanen que la llei
sindical «tingui presents els principi s d'autèntica representativitat, independència de to ta política, llibertat de reunió, expressió i acció-, i que tot el dinami sme de la vida sindica l vagi efectivament regit per
aquests principis.
El comunicat dels bisbes de la tarraconense ha
es ta t precedit, acompanyat i seguit de múltiples cd 1

tiques, no sols de treballadors, afectats directamen t,
i d'altres categories de ciutadan s, sinó també de
membres de les mateixes Corts espanyo les . Les esmenes presentades en l'esmen tat organisme legislat iu
-algunes d'elles a la totalitat del projecte- sobrepassen de mol telm iler.
No hi ha dubte que la intervenció individual i
col·lectiva dels ciutadans en un assump te d'interès
genera l té un caràcter positiu. El Conci li diu que aix í
s'evita de carregar sobre l'autoritat política tot el pes
d'una responsabili tat que, en diversos graus, ens
ateny a tots (G. et. Sp., 75).
Efectivament, el tema de la llei sindical no pot
ser considerat com un tema d'interès restringit. Primer, perquè afecta directament l'enorme massa de
la població activa, que sobrepassa els 12 milions. I
després, perquè el pro jecte de ll ei sindica l, en contimütat amb l'experiència sindical ink iada després
de la guerra civil, es presenta com un a peça important i decisiva de tota una concepció de l'economia ,
i, lògicament , del conj unt de la vida civil : la concepció «corporativista ». Es el que indica el projecte
de ll ei sempre que destaca el caràcter «orgànic » de
les est.-uctures sindica ls, o quan defineix el paper que
el sind ica lisme ha de representar en tota la vida política, social i econòmica del país, o quan marca amb
tan t de relleu la línia jeràrquica en el cèlebre art icle 30.
En canvi, el II pla de desenrotllament econòm ic
espanyol defineix l'economia espanyola com una economia «de lliure empresa».
¿Per què -és lícit preguntar-se- aquesta doble
mesura en el camp de la iniciativa econòmica, i en

el camp de l'autodeterminació dels treball adors? A
la llum d'aquesta incoherència d'un sistema co nsiderat en el seu conjunt, és fàcil de captar les implicacions polítiques que transpo rten les exigències formulades pels bisbes . ¿ Serà capaç el sistema -ens podem preguntar en aquesta Iínia- d'acceptar la lògi2

ca de les premi sses que impl an ta en el terreny de
l'econom ia, fent efectiva la vigència de les mateixes
premisses en el camp de la ll uita obrera? ¿O bé es
creurà ob li ga t a ma nten ir, més o menys declaradamen t, la seva incoherència, per tal de deixar intacta
aquella llibertat d'in iciat iva en el camp de l'economia , que és la llibertat dels qu i tenen poder?

Sínode extrao rdina ri
p roblemes ext raordi n a r is
En el curs del mes d'octubre -de l'onze a l vint-ivuit-, l'Església catò li ca ha du t a terme la segona
experiència sinodal. Aquesta vegada, com assemb lea
extraord inària, una de les formes previstes en l'es·
quema co nstitucio nal.
Acaba t el Sínode, els judicis valoratius dels seus
resultats han fet ac te de presència: judicis de prelats
participants i judicis d'observadors; judicis de teòlegs i judicis de periodistes. El signe d'aquestes valoracions és de contingut i matisaci ó molt diversos:
des de dir: «balanç francament positiu », fins a proclamar : «decepció general», passant per to ts els registres interm edis.
La sinceritat obliga, ens sem bla, a reconè ixer que
el recent esdeve niment sinodal significa un in crement
de maduresa pel que fa a la presa de consciència per
part de la Jerarquia tan t de la coHegialitat com de
la seva traducció a possibles vies jurídiques, i comporta d'altra banda unes noves escl etxes de llum que
3

permeten d 'endevinar, per a més endavant, ¡'existència d'uns encaminaments més coHegial s de la vida
de l'Església.
La mateixa sinceritat fa constatar, però, que simultà niament s'ha fet manifest un sentiment, considerablement compa rtit per laics i per preveres , d'una certa insat isfacció, d'un cert desencant.
Què ha pasat, doncs ?
Si hom compara el projecte de treball fixat en
l'ordre del dia amb la tasca realitzada, s'ha de concloure, necessà riament, que la feina s'ha fet.
Ara , si hom es mira el Sínode com Wl esdeven iment extraordinari d'Esglés ia, dintre d'un context
eclesial i mundial teixit de problemes agudíssims , de
situacions confli ctives, d'esfond rament estructural ,
de desfasamen t en tre vida real i projectes i de contrast evident , en paraHelisme o en divergència, entre
la direcció oficial o jeràrquica i les experiències
rea ls de l'Església, aleshores es comprèn naturalment el fenomen de la insatisfacc ió, del desencant ,
de la decepci ó. Perquè, en aquestes circumstàncies ,
el distanciament entre les preocupacions estructura ls
i els problemes rea ls esdevé massa estrident i amb
facilitat engendra llunyani a ...
Tan de bo que aques ta comprovació, en comptes
de desencadenar un ritme de desànim, sigu i una
oportunitat per a repescar les experiències concretes
i reals, personals i comunità ries; a ixí la construcció
dels factors in stituciona ls de les Esglés ies parti culars i de l'Església universa l pod rà superar el risc
d'esdevenir inútil o en torpid ora.
En aquest sen tit, val la pena de recollir la paraula de la carta segona a Timoteu, 1,6-7, que reco rden els bi sbes holandesos en una nota d'encoratjament adreçada als seus sacerdots: . Per aquest motiu et recomano que abrandis el do de Déu que hi
ha en tu per la imposició de les meves mans. Que
Déu no ens ha pas donat un esperit de timidesa, sinó
de fortalesa, d'amor i d'amones tació •.
4

qüestions

De la

pauòqUl a contestada

a la pauòquia reLativitzada
La parròqui a, nascuda en un món sacral, ha rebut la se\3
fesomia actua l al si d'una cristia nda t estructurada en forma de
petites co munitats locals, ben integrades i no especial itzades ,
que descansaven en el principi de la tradició, on les creences
i els comportaments de l'individu es trobaven íntimament controlats pel grup. Aquest grup trobava en la institució sacral
parroquial la seva integració final i el rector, fos quin fos el
seu valer personal, hi teni a una autoritat, un pres tigi i un poder incon testats.
Actualment, a desgrat de tot un progrés considerable pel que
fa a la seva qualitat humana i espiritual, els sacerdo ts es senten en bona part impotents i al marge de l que constitueix la
preocupació del s homes. Alguns malden esforçadament per
5

agrupar el pobl e al seu entorn al si de la inslitució parroquial .
però el seu esforç fracassa més i més cada dia .
I. Hi ha abstenció (contes tació implícita) per pari de gran
nombre de categories de la població, especialment en els medis
obrers i inteHectuals.
2. D'altres contesten activament la parròquia : ja sigui de
manera revolucionària(i tal és el cas de certs grups espontanis.
~studiants, obrers o inteHectuals-, que apellen a l'Església
subterrània, ja sigui de manera reaccionària, oposant-se a les
adaptacions pastora ls que els clergues i alguns laics consideren necessàries.
3. Altres fidels con ti nuen sens dubte freqü entan t la parròquia; entre aques ts, però, molts s'hi deixen caure per motius
aparentment estranys a l'Evangeli (necess itat supersticiosa d'estar en regla amb la llei , prestigi social, etc.).

Per què és contestada la Parròquia? Perquè se la considera
inadaptada a la seva tasca i, doncs, incapaç de manifes tar el
Regne. La mort d'aquella societa t sacral, integrada per petite
comunitats penetrades d 'esperit religiós, ha obert les portes a
una societat civil constitUida per sectors independents i secularitzats.
Podem fer així un cert nombre de constatacions:
1. La racionalització de les activitats humanes: el punt de
partida d 'aquest moviment podem si tuar-lo segle xVlè; però no
es presen ta amb tot el seu gruix fins al segle actual.
2. L'especialització i sectoria lització dels organismes humans: el nivell sagrat queda redUit ara a un sector de l'existència social.
3. La margin alització de les activitats rituals, que ja no interessen la població sinó és en moments molt espaiats de la
seva existència.
4. La marginalitat de la parròquia en la ciutat, on els problemes rarament es resolen a nivell de barriada i no troben
doncs resposta adequada fora de les gran agències especialitzades.
6

5. L'aïll ament de l'home modern, que, en conseq üència, no
busca les grans assemb lees sinó les petites comunitats, en les
quals la seva personalitat pugui trobar-se reconeguda (d'aqui
l'èxit de les sectes i dels grups espontanis).
6. La necessitat de decidir-se, d'escollir, de comprometre's
amb què es troba l'habitant de la c iutat, ja que ningú no ho
farà per ell. Però, a causa de les seves dimensions massa vastes,
els fidel s no poden exercitar en la parròquia aquestes noves
qualitats d'autonomia, llibertat i responsabilitat i hi són reduïts a l'esta t passiu, gairebé a l'ordre d'infants.
7. La seculari tzació, o s igui la tendència de l'existència social a desenvolupar-se lli urement pel que fa a les ins titucions
religioses. La secu larització engendra una reacció negativa
cada vegada que una institució reli giosa es presenta amb voluntat de poder.
8. Aquesta societa t secularitzada no deixa de necessitar una
respos ta religiosa. Però no l'espera al nivell sagrat i quasimàgic de la presència física de Déu, sinó a l nivell d'una Paraula que doni sen tit a l'existència human a.
9. La impreparació de la major part de sacerdots per parlar un llenguatge que sigui alhora resposta religiosa (simbòlica, no tècnica) a ls problemes dels homes d'avui , àdhuc i sobretot als que semblen més senzills i quotidians.
10. L'ambi güetat de les empreses dels que encara freqüenten les parròquies, i que són les fonts de les fin ances parroquials. Aques ta ambigüetat revolta els fidels de mentalitat postconci liar i als mateixos descreguts. El fossar es va aprofundint
entre els sacerdots i els laics que les contesten.
11. I finalment, aquesta institució parroquial, freqüentada
encara pels ambients tradicionals i per les classes dirigents,
que disposa de recursos apreciables i d'edificis visibles i que
sovint està compromesa amb el poder, és rebutjada per les
classes menys afavorides.
Totes aquestes raons -opinen els contestataris de la parròquia- la incapaci ten per a com plir la seva mi ss ió pastoral
i li impedeixen de ser signe del Regne.
7

Renovació de la parròquia
Les parròquies són tanmateix necessàries, a condició que
siguin actualitzades i relativitzades.

Necessàries ho són com a centre d'animació de les comunitats cristianes; cal doncs que es trobin distribuïdes per tot el
territori per tal que algú tingui cura, arreu, d'ajudar els germans a caminar en la fe i a mantenir un lligam espi ritual ; ho
són encara com a lloc on les comunitats cristianes puguin retrobar-se en la celebració de la ma teixa eucaris tia.
Però han d'ésser actualitzades per respondre millor a la
seva missió. Aquesta actuali tzació comporta:
I. Una democra tització tan avençada com sigui possible;
posem per cas mitjançant la institució de consell s parroquials,
designats en gran part per elecció, dotats de poder deliberatiu.
Aques ts consells tanmateix no han de voler enquadrar-ho tot
i encara menys imposar-se als agrupamen ts lliures.
2. Un acostament tan actiu com sigui possible enlre el rector i els laics; podria aconsegu ir-se, per exemple, amb l'ordenació al sacerdoc i de laics que posseïss in ja una profunda experiència de la vida i de la vida de la comunitat cristiana .
3. Un a actualització de l'anunci de la Paraula (participació
de la comunitat) i de la litúrgi a (compreses Ics formes de la
litúrgia domèstica).
4. Una pastoral plurali sta, segons les legítimes exigències
de categories molt distintes de fidels, en tre els quals hi ha els
qui no poden renunciar, si més no immediatament, als models
de vida cristiana i religiosa seguits durant gran part de la
seva vida.
Les parròquies han d'ésser relativit zades : ja no es concep
que ostentin el monopoli de l'actuació pastnral.
a) La parròquia s'obre avui a les dimensions superiors del
sector, la ciutat i la regió, únics nivells en els quals es poden
pensar i resoldre alguns problemes pastorals i on la caritat
8

cristiana pot ini ciar els fidels a coHaborar amb els altres ciutadans de cara a la resolució dels problemes urgents de la justícia social.
Aquesta coHaboració a nivell supra-parroquial suposa una
men talitat de corresponsabilitat, de coHegialitat , la qual podrà
desenvolupar-se
- si hi ha consell s pastorals de sector amb vertaderes res·
ponsabilitats (no únicament consultius);
- si la retribució dels clergues és in dependent de la parr òquia; di ve rses solucions són pensables, des d'una retribució
igual per a tots els sacerdots, amb derrama a nivell supraparroquial, fin s a l'asswnpció d'una profess ió civi l O ecles iàstica;

- si el sace rdot és allibera t de la preocupació d'ordre afectiu d'atreure els fidels cap a la seva persona com una compensació necessàri a a les severes exigències de l'Esglés ia; si se li
possib ili ta doncs de fer reconèixer el seu valer d'una altra manera, posem per cas adquirint una competència especialitzada
que podria exercir en un sector determinat de l'Església o fins
i tot al defora de la institució religiosa.
b) La parròq uia s'obre també a les dimensions inferiors.
Haw'à de susci ta r, d'encoratjar, de relligar, entre elles i amb
l'Esglés ia universa l, les comunitats de base on s'educa la fe .
Però caldrà que aquest treball d'articulació respecti les
normes següen ts :
- el rector haurà d'aproximar-se a aquests grups amb esperit fraternal i amb humilitat. No pot fer-ho amb l'etiqueta de
«senyo r rector ». No ha de condem nar ni d'excomunicar massa
de pressa; ca l doncs que s'alliberi de l'ango ixa i la por del
cisma. Ha de tenir el coratge de la fe i li cal saber que l'Església no s'enfonsa per molt que desapareixi una forma doctrinal
o una estructura antiga . Haurà de substituir doncs l'actitud
de desconfiança per la de confiança, molt més evangèlica;
aques ta és, en definitiva, la que farà sorgir l'Església nova per
als temps nous;
- en la mesura possible caldrà que el rector obri la seva
parròquia per acollir aquests grups nous i que difongui així
9

,

una mentalitat de pluralisme. La parròquia no és ja una comunitat, sinó un centre animador de comunitats;
- caldrà oferir a aquests grups l'aj ut que necessiten i demanen, en particular la Paraul a i els sagraments. Però caldrà
permetre així mateix amb magnanimitat que puguin acomplirhi la seva funció a ltres sacerdots, sol·licitats peI s mateixos
grups. Es tracta d'un exceJ.Ient exercici per tal de vèncer els
sentiments de dom inació o de falsa paternita t, tan profundament arrelats.
Actualitzant-sc i relativitzan t-sc la parròq uia renuncia a
exercir un poder que li és més contes tat cada dia; però és així
com pot retrobar, avui, la seva essència veritable i esdevenJr
un servei als homes que cerquen la fe.

(Resum presentat pel P. Pin, a ma/1era de
conclus ions, al terme del Vè co¡'¡oqui europeu
de parròquies.)

la

Obstacles estru cturals d e la p a rl'òq lll a
per ser sIg n e d el Regn e
El refú s de les estructures, la seva con testació : vet aquí un
signe dels temps. L'home té necess itat d 'estructures, tanmateix:
és una exigència human a fona me nta l. ¿Quines són doncs les
que constituei xen un obstacle? Aquest és el problema: saber
quines cal eliminar, quines es poden substituir i quines han
de romandre perquè són definitives.
D'altra banda, la poca simpat ia de què frueixen actualment
¿no serà deguda, també, no so lament a les estructures sinó a
la postura de l'home? De vegades no s'arriba a saber fins a
quin punt fall a la vella estructura o manca, al seu dedins,
l'ho me nou. Per això, abans d'aborda r el tema dels obstacles
estructurals, que em sigui permès de recalcar la necessitat d'una postura personal, personalitzadora , dins les estructw'es actuals.
La nostra era postconciliar és un període de transició: estem «de pas » d'unes estructures e nvellides a unes alt res encara
no descobertes; i vull donar a l'expressió tota la càrrega pasqual que es mereix: d'èxode dolorós i prometedor d'esperança.
Pas d'un cri stian isme de masses a un cristianisme de minories. A Espanya, sob retot, existeix una vell a cristiandat que no
pot ésser menys tinguda sense risc de deixar a la cuneta u,!a
gran part del poble, dels veritables pobres de J ahvè: els qui
no han arribat encara a una estatura cultural cristiana. Se'ns
imposa don cs una pastoral de transició d'un cristianisme de
masses a un cristianisme comunitari, on la persona - individu
en la comunitat- rebi una atenció més preferen t. Es tracta, en
definitiva, de passar d'una pastoral trad icional de cristiandat
a una pastoral de missió .
Per això em sembl a que caldria practicar, de moment, una
doble pastoral : de masses practicants, allà on hi siguin, i de
11

minories inquietes. Tot i que alguns precomtzlO una postura
més radical i exigent, que no s'avingui a pactar concessions
a la vella cristiandat, crec tanmateix, en virtut precisament de l'autenticitat que ell s mateixos reclamen, que l'autèntic és que el nostre poble és país de vella cristiandat que
evoluciona cap a unes form es pluralistes i, doncs, cap a unes
minories cristianes veritab lement inquietes. Al si de la parròquia cal donar aquesta doble resposta .
Les estructures parroquials fon amentals serveixen les tres
funcions de l'Esglés ia que la parròquia realitza en graus diversos: profè tica. eucarística i caritativa. Intentem ara, partint
d'aquesta divisió, de veure els obstacles i les possibilitats de
l'acció parroquial .

L'a/1U11ci del R egl1e
La celebració de la paraula, tal com es realitza en l'actualitat, és insuficient . Hi ha cristians inquiets que no assisteixen a la missa domin ical «perquè no els diu res». Deixant de
banda que en la majoria d'hom ilies no s'escolta res de vàlid
per a la vida de l'home, per desconnex ió de la teologia vital i
de la vida real , existeix així mateix un problema estructural.
L'home d'avui, dispers en un món pluralista on és més difícil
l'audibiütat del missatge cristià, necessita que aquest sigui més
concentrat. La psicologia ens diu que només Wla participació
ben activa en el grup és capaç d'aconseguir que l'home descobreixi el missatge i l'integri a la seva pròpia vida.
La prohibició expressa de la "Cornisión Nacional de Liturgia » de fer l'homilia dialogada, deixan t de banda la dificultat
de justificar eclesiològicament aquesta mesura, és un veritable
obstacle per a un camí de renovació que s'iniciava molt tímidament.
Sembla que cal incorporar a la proclamació de la Paraula
I.
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de Déu les tècniques de la dinàmica de grups. En aquest sen tit,
una reunió per petits grups abans de l'Eucaristia per tal de
cercar la paraula de Déu i la seva aplicació a la vida, seguida
d'una posada en comú dirigida pel president de l'eucaristia
(com una mena d'homilia) serviria per tal que la proclamació
posterior de la Paraula tingués suficient ressò i fos suficientment assimilada i preparés, així, la «comunió». Tindríem aleshores veritables comunitats d'entrada.
No sabem pas quins camins seguirà la renovació litúrgica,
però a cadascú és lícit d'enderrocar aquest obstacle de la celebració massiva i indiscriminada de la Paraula practicant alguna
experiència personalitzadora, aquesta o bé una a ltra.
Ens trobem altra vegada amb la doble pastoral: aquesta
experiència no serà pas massa viabl e per a ls qui vagin a «complin, ja que pressuposa una certa inquietud i demana temps
(hora i mitja, si fa no fa).
2. La selecció dels textos litúrgics és sovint deficient. Es
fa desitj able un ampli marge de llibertat, seguint la línia general de la marxa de la vida de l'Església. Així serà possible de
respondre millor a les exigències i a les necessitats de la vida
de la comunitat, que, sovint, ha de reflexionar i d'exercir funció
profètica amb relació a esdeveniments loca ls, o bé aprofundir
particularment en alguns aspectes del missatge.
3. Absència gairebé total d'una bona catequesi o àdhuc
senzillament de tota catequesi. S'arriba sense als moments sacramentals més decisius: comunió, matrimoni, mort, baptisme
dels fills . En general la paraula no precedeix al sagrament més
que en allò precís que marca el Ritual. Per falta d'un temps
catecumenal hom cau en una sacramentalització prematura; i
així manca al sagrament la seva dimensió de trobament amb
Crist en el misteri i es degrada en una concepció màgica, en
una recepció formalista, etc. Caldria sobrepassar aquest obstacle de dues maneres:
a) creant una nova exigència entorn a la prioritat profètica. Ni que el sagrament sigui més important, la paraula és
més fonamental: ella fonamenta el trobament en el sagrament.
13

Amb tot, les parròquies giren gairebé en forma exclusiva a l
voltant del culte. Ja ens adonem doncs que d'aquí endavant
els dispositius parroquials han de forçar un canvi de centre
de gravetat;
b) inventar i trobar noves estructures catecumenals que
facilitin el trobament amb Crist en la paraula, com a cosa prèvia al seu trobament en el sagrament, més lent i més tardà,
aques t darrer, per la seva naturalesa.
4. S'ha cie reestructw'ar fins i tot la mateixa catequesi
infantil, que, en general, ha estat més atesa. l no únicamen t,
sembla, renovant la metodologia i el contingut, sinó situant-l a
en el seu centre humà veritable: la família. L'estructura actual
de la catequesi de les parròquies espanyoles acostuma a ser
escolar o «de sagristia».
a) La catequesi escolar, a més de les difi cultats metodològiques (caràcter obligatori, etc.) cau en el vici típic de l'acció
de cristiandat: usar les estructures profanes per a la rel igió,
bo i amparant-se en la confessionalitat de l'Estat. A més, i
posat que el mes tre sigui un pedagog competent -tal és la raó
invocada per molts sacerdots- no pot suposar-se a priori que
sigui eclucador en la fe, que s igui un home que ha crescut en
la seva vivència del Regne.
b) La catequesi de sagristia -temple, dependències parroquials- sembla insuficient. És veritat que l'aspecte clerical pot
subsanar-se incorporant un equip de catequistes i fent-se, així,
obra de la comunitat. Però la realització actual cI 'aquesta forma de catequesi no es lliura de l'inconvenient de fer del capellà
un encarregat de nens i de la catequesi una cosa infantil,
sovint liquidada per sempre amb la primera comunió.
Per a ixò cal fer adonar als pares que són ells els primers
i principals educadors de la fe dels seus fills. La catequesi cI'estructura familiar o de grups de famílies facilitaria la maduració
cristiana de l'infant i de la família. En aquest sentit, la petita
experiència que hem inici at sembla prometedora. Hi queda més
garantit que el descobriment de la vida cristiana serà més normal en la vida de l'home.
14

La celebració de l'Eucarist ia
I. Cada co munitat té el seu tarannà i imprimeix el seu
estil a la celebració. Només aquells pastors que han viscut
realment experiències comunitàries aconseguides comprendran
fins a quin punt el ritme propi de la celebraci ó s'imposa partint de la vida mateixa , així com e ls inconven ients que planteja
la incorporació d'un celebrant foras ter a la comunitat . D'aquí
que el ritualisme decretat des del cen tre sigui un obstacle seriós. És clar que calen normes i fins i tot una missa normativa;
però han de marcar unes línies generals, tot deixant a la comunitat el desen rotllament concret i minuciós de la celebració.
Les normes generals hauri en d'ésser donades amb gran fl ex ibilitat, amb caire orientador i no tan marcadament di sciplinari.

2. Per la seva mateixa es tructura arquitectòn ica, la majoria dels nostres temples no tenen condicions per a una participació eucarística humanament acollidora. D'altra banda, l'eucaris tia difícilment apareix com a banquet, tant pel que fa a
la seva matèria (dificultats del pa àzim, excessivament espiritualitzat en la seva forma; participació en la Copa, difícil i
limitada), com per l'estructura de la mi ssa. És clar que cal
salvar el caràcter sagrat de la celebració: el darrer sopar va
ésser un sopar ritual i no un àpat qualsevol; però caldria que
aparegués més l'aspecte de banquet. Hem vist que en alguna
parròquia i àdhuc en alguna catedral s'ha acondicionat la nau
amb taules i tovalles, circumstancialment si més no.
3. El mes d'agost del 67 un setmanari espanyol donava
aquesta notícia : «Per tal que les parròquies tinguin més vida,
el cardenal Shean, arquebisbe de Baltimore, ha autoritzat la
celebració de la missa en cases particulars ... ». (Vida Nueva,
núm. 558). La missa domèstica pot esdevenir en un futur pròxim una de les vies de solució. Però a cond ició que sigui una
nova estructura: no existeix autèntica eucarist ia pel simple fet
que el sacerdot instaHi un a sucursal del temple en un domicili
particular, amb tot el parament litúrgic. Cal que la litúrgia s'acomodi, tota ell a, a la naturalitat i espontaneitat del clima fami15

liar, amb els seus condicionaments, salvant, és clar, el caràcter
sagrat i transcendent de la celebració. La missa domèstica haurà d'ésser una altra cosa que simple «dir missa a casa •.

Celebració dels sagramen ts
I. El baptisme, administrat indiscriminadament a l'interior d'un poble on el certificat baptismal serà necessari al
llarg de la vida, és un seriós imped iment per manifes tar la gratuïtat de la fe i el comp romís personal. Una sana secularitat
en la nació i un esforç ca tecumena l, ja iniciat d'alguna manera
en algunes parròquies i en diòcesis senceres, ajudaria a eliminar-ne els obstacles. Sempre restarà com un impediment el
simple fet del baptisme dels nens i la insegureta t consegüent
de la futura resposta cristiana de la seva vida; però no és gens
fàcil de liquidar, en un sentit o en l'altre, aquest problema
teològico-pas toral.

2. La cOl1firmació planteja també problemes teològico-pastorals coneguts de tothom. Pa teix, a més, d'un a ltre inconvenient: la persona i la vida del bisbe, tan burocratitzada, tan
centrada en l'administració diocesana, tan allunyada de les comunitats.
3. L'estructura penitencial és de les que demanen una reforma més urgent i seriosa. Els confessionaris cada dia van
quedant més bui ts. Cada vegada es combrega més i es va menys
a confessar. Es va reali tzant un alliberament de les an tigues
pors i angoixes i creix el nombre de persones que visiten el
p sicoanalista. E l concepte del pecat va deixant el centre de gravetat moral en benefici del teològic. La maduració de les comunitats per la Paraula així com la diversitat de con tactes del
sacerdot en la vida i en el diàleg espiritual van fent menys indispensable cada dia l'aspecte de direcció espiritual, que la confessió h avia anat adquirint per a molts.
Seri a desitjable que sense perdre l'aspecte personal i íntim
que havia adquirit, es doni més marge a la dimensió comunità16

ria que tenia als seus orígens i ta mbé que la seva celebració
anés lligada a un s temps lit úrgi cs determinats de conversió
i peni tència .

4. E/i'que es preparen per casar-se acuden a la parròquia
per arregla r els papers. Per més que e l sacerdot int enti d'entaula r un diàleg, la mentalitat de tràmit ob li ga tori amb què els
interessa ts s'hi presenten és un in conveni ent . Podria remoure's
amb a lgunes mesures:
a) separació del matrim.oni canòni c i ci matrim on i civil
per tal que aquest tin gu i la seva aulono mi a . Avu i co m avu i
s 'ex igeix massa a l cris tià que vol casa r-se civi lm ent: abjurar
de la seva fe! Cosa tan dura com injusta pzr a u n espanyo l :
pot tenir una fe adormida. Per respec te a la p" rsona i a l sagrame nt caldri a remoure a ques t obstacle;
b) centralització de la burocràcia a la ciutat o a la zona,
a l marge de la vida parroquial. La funció burocràti ca fóra més
eficaç i menys desorientadora pels qui han de pelegri nar de
parròq uia en parròquia a la rece rca dels diversos arx ius; deixaria a la parròquia en la seva dimensió religiosa més pura;
el trobamen t amb e l sacerdo t fóra més gratuït en e l sentit a mpli
dc la pa raula.

5. La 1/101'/ cris tiana i la seva celebració reque re ixen el màxim esfo rç per ta l que la comunitat c risti an a hi sigui present
i hi h agi un an unc i joiós del Regne. En a lgun a zona d 'Es pa nya,
e n parti cul ar, e l me rcantili sme fun erari és tan fort que mentre
la coml\oitat parroquia l sol participar en e l dolor i el dol, e!
sacerdo t se 'n beneficia de forma que podria ben dir : «mors
tua, vita mea» (l a teva mort és la meva vidal .

La presència m és àmplia de l'Església en el territori

Parau la i sagraments tenen com a beneficiaris els qui s'hi
acosten de mane ra norma l o ocasional. Jugue n doncs amb una
clien tela més o menys fidel i, en aquesta mateixa proporció,
més o menys ben disposada.
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Però existeix tot un con torn territorial al qual no arriba
normalment l'anunci del Regne per aquests conductes, si més
no de manera contín ua. La comunitat parroquial ha d'ésser-hi
signe: «ciutat edificada sobre una muntanya». Primer de tot
per mitjà d'una vida eucarís tica autèntica i d'una celebració
de la paraula compromesa. l això ha de traduir-se en una presència de la comunitat cristiana al barri.
Diem de la comunita t cristiana i no de la parròquia. La
parròquia és un concepte massa ampli i geogràfic; necessari,
però in suficient. La comunit at cristiana és el grup de creien ts
que retroben el Senyor i la fraternitat. Hi ha, a la parròquia,
un altre grup d'homes que tal vegada retroben la fraternitat;
però que no han aconseguit encara un trobament explíci t amb
el Senyor en la paraula i el sagrament. Serien els cristians
anònims, de què parlen alguns teòlegs. En vista d'ells cal que
l'Església, que anuncia el Regne (els valors del qual ells realitzen en part ), es fac i present en la vida mundana per tal que
aquests homes passin de la pertenència implícita a l Regne a
una confessió explíci ta .
¡;s en aquest sector -la presència de l'Església en el mónque els obstacles són més forts; i això per tres motius: per la
mateixa escassetat de comunitats vives que posin els signes
fonamentals del Regne; perquè el món actual té una sensibilitat més desperta per captar la presència i l'absènci a d'aquests
signes; per l'atenció, gairebé exclus iva fins ara, de la vida parroquial a les altres funcions.
Per aquestes mateixes raons cal doncs que les estructures
parroquials tinguin una gra n flexibilitat; ca l que siguin renovades i que se'n remogu in tots els imped iments. l això de dues
maneres : essent humil , la parròquia, amb relació a la seva
comesa i al seu lloc en tota la vida de l'Església i posant els
signes fonamenta ls del Regne.
1. La parròquia no és cèl-lula única i exclusiva de l' Església

Superat ja el concepte de parròquia com «ecclesiola », caldria treure'n les conclusions pertinents . Si la cèHula pròpia
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i pri mària és l'Esglés ia d iocesana, amb bisbe, presbiteri i poble ,
a ella correspon la representació total i local de l'Esglés ia . Cal
doncs superar la idea totalitària de la parròquia: no té per
què totalitzar tots els serveis de l'Església al Regne. Es tracta
d'una part de l'Església; on la seva acció gira preferentment
en torn al temple i sol ten ir l'aspecte de servei assistencial religiós . I no està pas malamen t, ni que sigui insuficient, perquè
la caritat de l'Església difícilment es podrà expressar sense un
servei visible i un cen tre, geogràfic i tot, de comunió.
Però l'evolució sociològica és irreversible i el principi territorial esdevé menys vita l cada dia. Avui ja no es pot dir doncs,
si és que abans es podia dir, que ci mill or crist ià hagi d'ésser
inevitablement el mi llor feligrès. En la majoria de casos no
~ s per les parròquies que l'evangelització ha arri bat a les persones. f.s per això que cal no caure en la il·lusió que amb les
parròquies renovades farem tota la tasca pastoral.
D'aquí que la legis lació canònica actual pot ésser un obstacle: no dóna marge suficient a altres comunitats cristianes
més espontàn ies i vives i força el cris ti à a incorporar-se, sovi nt
de ma nera art ificial, a la parròquia on té ci domicili.

2.

La parròquia ha de (el' presents els grans signes del
Regne.

Sensible als signes dels temps i atenta de les inquietuds
dels homes, la parròquja ha d'anunciar el Regne, que és salvació per a tots . Parlarem d'obstacles al concepte de salvació
gratuïta i d'impediments contra la seva universalitat.
a) Obstacles a la gratuïtat de la salvació. L'anunci del Regne és un do, una gràcia. Aques t caràcter gratuït, de regal de
Déu, ha de manifes tar-se en la mateixa presentació del missatge
evangèlic -així ho feia Pau-, en la celebració de l'Eucaristia
i dels altres sagraments i, en general, en tots els serveis que
presta la parròquia. Aquesta haurà de reali tzar sempre un servei desinteressat, sense exercir pressió econòmica ni tan so l ~
espiritual. Const itueixen impediment algunes formes o estructures de vida parroquial. Entre altres:
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E" l'admi"istració parroquial:
- la mentali tat d'obli gatorieta t legalista que s'ha inculcat
a la gent amb relació als seus contactes amb la parròq uia
(assistència a missa, etc.). Mo lta gen t es troba realment lligada
per la lici;
- el culte al nombre, que es rea litza en centrar la vita lita t
d'una parròq uia amb relació a la quantitat de gen t que practica. Massa fàci lment el que hauria d'ésser anunci gra tuït de
l'Evangeli es converteix en desig d'omplir els temp les i en grallera comptabilitat espiritual;
- la burocràcia de la vida parroquial;
- eviden tment el lligam de l'es tipend i obli gatori amb els
serveis religiosos i am b la celebració dels sagra ments. La gent
veu les parròquies teny ides d'un cert mercantili sme i aque tes
«oh admira bile commercium! » són, en alguns indrets , veritablement ren rl ab les.
En l'estil de vida cIe la comun itat.
Tant l'equip sacerdotal com la comunitat parroquja l han
de realitzar en la seva vida una sèrie de signes de fraternitat
i de servei que fac ilitin els con tactes amb la comunitat i l'entrada en ell a. Cal con rear, en particu la r, l'esperit d'acolliment
-reflexe de l'acolliment de gràcia que Déu ra a l'home- no
de manera artific ial i es poràdica, com s'observa en algunes
parròquies (hem vist sacerdots fent de simples acomodadors
a la missa), sinó en l'estil mateix de vida.
En primer lloc, l'estil de vida de l'equip sacerdotal està
cridat a ser signe de la gràcia per una actitud de servei obert ,
cosa que requereix un compo rtament molt concret que faciliti
l'acolliment, s igne de l'acollim ent graciós del Re(\ne : cas!, oberta a tothom, disponi bilitat màxima de la pròpia persona i dels
propis béns, ruptura dels horaris preestabl erts i rígids per rebre la gent. ..
Però també l'es til de vida de la comunitat. En una ocasió
un grup de persones, creients i no creien ts, va hav<cr de desplaçar-se d'una ciutat a una a ltra . Un equip sacerdotal de la ciutat
d'origen va donar una mena de «lletres de comunió.
, a un altre
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equip sacerdo tal de la ciuta t de des tí. Una comunitat cristiana
va acollir aques ts pelegrins (taula i casa); així la família cristiana adq uiria fo rta visibilitat, per a a lguns per primera vegada
en la seva vida. Fou un anunci contundent del Regne. ¿No fó ra
bo que en la nostra època de moviment consta nt, readqu iriss in
vigència les «ll etres de comunió,,?
b) Obstacles a la universalitat de la salvació. La t e nd èn~
cia al particul arisme, a la comunitat tancada , cons titueix un a
temptació constan t . La vitalitat cristiana es manifesta no precisament en el proseHiti sme, però sí en la força expa nsiva.
Llum sobre el canelobre : ho és l'Esglés ia per a Ics nacions i
la parròquia per a l territori pròxim ; han de donar a llum la
vocació universal, i doncs missionera, de la vida cristiana.

El clericalisme. La parròquia és una porció del poble de
Déu. Que el pob le sigui primer no es veu claramen t quan la
gent iden tifica amb tanta facilitat parròquia i clergat (el Sr.
Rector és un personatge al costat dels altres personatges del
po ble) . El rector propietari és un obstacle per a una millor
evangelització. D'aquí que la superació del concepte de benefici, preconitzada pel Concili , faci esperar una nova ordenació
jurídica . L'eq uip sacerdotal de corresponsables, enquadra ts en
un a unitat d'actuació superi or a la pa rroqui al, serà un pas endavan t de ca ra a la eficàcia pastoral . l per bé que l'equip sacerdota l tindrà sempre una importància decisiva en l'animació de
la comunitat, tanmateix algwls canvis es tructura ls semb len més
que conven ients:
- és necessari, doncs , que tota la gestió pastora l - i no
solam en t l'ad ministració econòmica- sigui duta corresponsablement per clerecia i fidel s. Cosa que exigirà la creació de
consell s parroqui als amb personalitat jurídica pròpia, paraHelament als consell s dicesans, presbitera l i pastoral;
- és necessari, igua lment, que el bisbe es fa ci més present
a les comunitats i hi e ntauli di àleg a l'hora de l'elecció dels
seus sacerdots responsables . Sovint la substitució d'un sacerdot
crea veritables di ficultats perquè de vegades el ritme de la
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vida pastoral és marcat pel tarannà del rector i no per les
exigències internes de la comunitat. Un nou rector pot produir
un desconcert per desacord amb l'anterior O amb la comunita t.

Alguns particularismes. El Regne és com un banquet al
qual són invitats tots els que tenen volunta t de participar-hi .
Alguns contrasignes del Regne poden ser:
- les comunitats tancades. En genera l la cla se burgesa
acomodada i la petita classe mitja es troben bé en els medi s
parroquial s; però no la classe obrera. La vida parroq uial hauri a d'acon eguír un clima on se sentissin integrats tots els
fills de Déu, a l ma rge de qualsevol lIuüa de classes. Qualsevo l
exclusió, de grans o de petits, és un contrasigne;
- la religió oficial. El que s'ha acabat anomenan t nacionalcatolicisme és una herència cultural i històrica de segles. A Espanya, ésser catòlic no és solament una cosa adquirid a personalment, sinó també ambiental i sociològica. Es demanen a la
parròqui a certifica ts de bona conducta perquè així ho ex igeix
de vegades la instància civil. Les relacions Església-Es tat, bones
de vegades, tenses unes altres, porten sempre ja d'an tic el segell de la confusió. Mai no se sap exactamen t el que és de Déu
i ~l que és del Cèsar. I no és poca la gent que per discrepar de
les opcions tempora ls d'un a admini stració determinada se sent
impeHida a di screpar de l'Esglés ia mateixa.
Es veu doncs la urgència que, d 'acord amb la doctrina conciliar, s iguien accelerats els pasos i les gestions bil aterals per
tal que l'Església pugui aparèixer com a signe de sa lvació per
a tots els homes, encara que conservin opcions temporals legítimament distintes, de manera que ella aparegui independent,
sense inclinar-se d'una banda ni d'una altra .
La falta de pobresa. Sovint l'Església espanyola té l'aparença de poderosa: per la seva aliança preferent amb els qui tenen
de què viure (en moltes parròq uies és evident qu e es fan diferències), pels mitjans de poder que usa, per la magnificència
d 'alguns templ es, pel tenor de vida dels clergues, sovint dels
més representatius. Per a ser signe del Regne, la parròquia ha
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d'anunciar que els pobres són evangelitzats; i no solament amb
la boca, sinó practicant la pobresa evangèHca.

Aquestes reflexions, fruit d'una experiència de deu anys en
una parròquia d'un barri suburbà, indiquen que estem a la recerca d'una nova forma parroquial. Hem de defugir tota positura dogmàtica i cal, així mateix, que els rectors ens obrim generosament a tota nova estructura vàlida que apunti, es pugui
enquadrar o no en el marc del nostre feu parroquial.

POl1èl1cia llegida per José C/¡uo Rego (parròquia de SIa. Maril1a, El Ferro/) al Vè co ¡'¡oqui
eu ropeu de Parròquies.

La

vivènCia

de

la

fe

en la petita comU11ltat

No es pot parlar, en el cas de les Comunitats Cristianes de
Besós - Maresma, de «petites comunitats» en l'accepció d'un
grup reduït de militants que es troben en un pis, ni de comunitats nascudes entorn d'un cercle de persones directament engatjades en una procupació de transformació política o cultural; sinó que responen a un tipus de Comunitats d'origen geogràfic arrelades dins la vida d 'un barri. Iòs més: una d'elles
ha sorgi t d'un ambient parroquial.
Estan, per tant, condicionades per l'ambient del barri que
les promou.
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Els barris de Besós i Maresma

Aquests són barris que, per mentalitat i per cultura, esta n
aïllats del cen tre i fan part d'aquell cercle que, més en llà dels
antics barris obrers, s'ha anat forma nt tot entorn de les grans
ciutats. Són barris de sector obrer, però hi sura un ambient
més popular en el sentit de viure com «en el pueb lo» : la gen t
s'hi passeja pels carrers , es relaciona en bars i botigues, les
famílies es visiten, es celebren festes de carrer ...
Els dos barris tenen uns 50.000 habitants, 90 % dels quals
són immigrats d'altres regions amb un promig mo lt eleva t d'an·
dalusos; el 10 % res tan t prové d'a ltres comarques ca talanes,
en molta part dels medi s rurals.
Ni en el mateix sector ni en els més propers hi ha centres
importa nts de treball. Excepte, doncs, un nombre molt reduït
que treballa a les botigues i als bal's, gairebé la totalita t de
la població activa es despl aça lluny del barri. Un 70 % pertany
al peonatge, qualificat o no; el 30 % restant es repa rteix entre
operaris, administratius i serveis, sobretot comerç. Sovint treballa també la dona, per pura necessitat de compensa r el jornal insuficient del marit o bé per acced ir a un minim de comfort: te le, nevera, el «600 », unes vacances al camp o el típic
viatge «al pueblo ».
Per ésse r barns nous i per la provinença del veïnat , no hi
ha cap tradició obrera. Es poden calcular en un centenar les
persones que d'alguna manera tenen consciència activa de classe obrera.
El nivell de vida en genera l és per sota del mitjà i s'acónsegueix amb més d'una coHocació o amb hores extraordinàries:
molts treballen 10, 12 i 14 hores diàries. Amb tot, la gent subjectivament no se sent margi nada, sinó integrada en la societat
tal com ell s la coneixen per la tele i per les seves relacions amb
la ciuta t.
La majoria de les famili es són . joves». Procedeixen . del pueblo » o d'altres barris on vivien en condicions pèssimes. Han
aconsegu it estatge amb gra n esforç, i aquest es forç i la manca
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d'educació cívica els han fet individualistes i mancats del mírum sentit social o comuni tari. Es relloguen habitacions a famíli es senceres. Molts joves viuen «de patrona»; dormen dos
o més en una habi tació i mengen al bar.
Ara bé: en aquesta àrea geogràfica existeixen tres parròquies jurídiques. Les Comunitats Cristianes pertanyen a dues
d 'elles; la tercera, que hi està en desacord, continua aïlladament la seva pastoral tradicional.
E l total de pract icants de Ics dues parròqu ies suma unes
650 persones aduJtes; un perce ntatge del 2 % de la població.
Molts d'aquests «practicants» porten un baga tge de religiosi tat
trad icional que els dificulta acceptar qualsevol canvi o simplemen t comprendre'1. Un petit nombre, més conscient de la seva
fe, ha anat formant les dues comunitats, que sumen en conjunt un cen tena r de persones aproximadament.

Història de les dues Comunitats
La COl11LlI1itat del Besós tingué un primer període com de
prehis tòria . E l caracteri tzaren uns primers passos : presència
i relac ions personals de l sacerdot que prengué per estatge un
pis dels blocs, com els altres ; con tactes amb fam ílies; soci de
l'Associació de Veïn s; serveis religiosos molt econòm ics fins
arribar a la plena gratuïtat; homilies, xerrades, reunions, en
una línia d'encarnació i de responsabilitat; intent de desintoxicació o de purificar l'ambient pastoral de totes les formes
evas ives de viure la fe o que no responien a les necessitats
de la problemàtica real de la gent: Legió de Maria , Cursets de
Cristiandat, Equips de matrimonis , beneficència; coses aquestes que portaven gent de la ciutat a tranquiHitzar-s'hi la consciència; però com que hi havia gent del barri interessada no
podia destruir-se simplement: es va haver de deixa r morir. Es
passà a la formació de grups d'iniciació de movimen ts apostòlics obrers : ACO, JOC i JOCF. La gent es tractava i es co25
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nelXla, però no hi havia comunitat. Aquest període durà uns
quatre anys: del 61 al 65.
L'any 66 se celebren unes jornades d'estudi i de rev isió
de la pastoral en les quals prenen pa rt els sacerdots i uns diaques que viuen al barri. Es veu que s'hi parla dels laics però
que aquests no hi són. Per això no es parlava de comun itat.
Es prengueren dues decis ions que, avui, es veu que foren l'inici
de la comun itat : celebrar una Assemblea i crear un Consell
Pastoral per ta l d'arribar a la corresponsab ilitat. El consell
fou format per militants representatius del s Movimen ts apostòlics, per repre entan ts dels «fid els» que no perta nyen a Moviments, pels dos sacerdots, dos diaques i du es monges (ca r a l
barri hi ha co Begi de religioses).
L'any 67 comencen sessions de ca tequesi per a adu lts : «Presentació de Jesús» . Hi assisteix un nombre consta nt i es va
forman t un gru p de gent interessada. També es comencen
reunion s de grups redUits en cases particulars, a les quals ass isteix la gent del grupet interessat, amb la finalitat d'educació
en la fe , de contactes en tre ell s i de tes timoni per a ls no practicants: s'hi rellegeix l'Evangeli a partir de la vida real i es
preté de contrastar la fe amb l'experiència, evitant l'estil d'adoctrinament donat per un «mestre ». Més tard s'abandnna la
pretensió de poder evangelitzar amb aques tes reunions i resta
només la reflexió de la fe i la presa de consciència que el grup
és un germen de comunitat. Aquests grups van consti tuint la
base de la comun itat que neix i que simultàniament s 'allunya
d'una vida parroquial . Es fa una sortida al camp, com llil temps
de reflexió i una ocasió de convivència per a tots els grups;
una celebració destacada de la vetlla pasqual; unes jornades
conjuntes de reflexió, l'es tiu ; l'Assemblea anual que reuneix
tots els grups i a la qual són invitats els fide ls-practican ts. Tots
aquests encontres, pensats per tots, fidels i sacerdots , van conscienciant la comunitat. Aquestes trobades s'han anat repetint
cada any, i l'organització i el treball del Consell s'ha simplificat, no fos cas que l'organització ofegués la vida i l'esperit.
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La Comunitat de la Maresma començà l'any 67, coincidint
amb l'erecció d'una nova parròquia i amb l'arribada d'un equip
de capellans. Ja amb anterioritat, havien començat de treballar
la barriada els sacerdots d'un barri veí, de cara a la maduració
cristia na d'uns la ics , avui militants d 'acció catò lica obrera , i a
l'inici d'un culte dominical. Ja d 'entrada es reurtiren laics i
sacerdots per plantejar-se e n comú la form ació d'un a comunitat viva de cristians i no pas Wla parròquia en el sentit tradicional del terme. S'inicia amb co ntactes personals entre laics
i amb el mossèn i amb la parti cipació conjunta a la reunió eucarística dominical. l va a fl orant un ferment comunitari fo rma t
per militants i també, poc a poc, per altres persones que van
trobant en la comunitat una forma vi va i dinàm ica de viure
la fe.
Des del primer mo ment es mi ra de no estructurar excess iva ment per respecte a ls petits grups ja existents , de no sobrecarregar els actes de comunitat per la p rio ritat deguda a la
tasca missionera i de no a bsorbir els membres en tasques eclesials intern es en detriment de la dedicació als pro blemes temporals . S'ha optat per una prio ritat de ded icació a la formació de
l'esperit comunitari per damunt de la dedi cació als m ini steri s
sacramentals, de m anera que l'esperit comuni tari marqui i confi guri el sen tit dels sagraments, evitant aquella fa lsa tensió que
desplaçari a la comunitat cap a la massa. Així la reunió eucarística dominical, l'esforç de po tenciar els petits grups ja existents
i la progressiva inter relació dels cristian s, marquen els pilans
inicials de la form ació de la cornurtitat. Finalment es crea un
Consell pastora l, amb la missió de revisar periòdicament la
m arxa de la comun ita t i de prendre decisions per al futur.
La Quaresma de l'any passat es feren unes reunions catequètiques de preparació a la Pasqua, per grups. L'experiència
fou dobl ement interessant, ja que uns, els militan ts, pogueren
descobrir-hi que la comunitat es dóna a un altre nivell que el
de l'equip en el Moviment a postòlic; els altres hi descobriren
la conveniència del petit grup per a possibilitar la trobada en
la fe a escala més personal i humana. Les J ornades de setembre, de refl exió, aconseguiren que cristians que només partici27

paven al cul te dominical, entressin a formar part de la Comunitat d'una forma més dinàmica i responsable.
Altres aglutinants que han portat a prendre consciència de
viure la fe en comunitat i de transmetre-la han estat: la dedicació de dones de la comunitat a la Catequesi infantil; les celebracions comunitàries de la Penitència i les celebracions de
Nadal i Pasqua; la reflexió i posada en comú de fets d'Església
o de la vida civil, la progressiva acceptació de responsabilitats
en el terreny temporal i eclesial.
Finalment, cal subratll ar corn a nota d'aq ues ta Comunitat,
que persones d'altres àrees geogràfiques i d'altres .. demarcacions parroquia ls . , s'hi han incorporat, per ho haver-h i cap
comunitat als propis ll ocs o per les dificultats, de moment,
de crear-la.
Progressivamen t s'ha anat perfilant el Sector Pastoral en
la mesura que aquestes dues Comunitats i d'altres veïnes han
començat a posar en comú els seus problemes; així neix una
vinculació flUida, però real, on es palpa l'esperit de comuni ó
de l'Església en una dinàmica viva a partir de la vida real, que
articula les Comunitats en una comunió major.
La història d'aquestes dues Comunitats marca unes coincidències i unes no-coincidències, sobre les quals es pot bastir
una reflexió posterior.
Coincidències:
- redescobriment de l'E vangeli ;
- fer comunitat; i no pas modernitzar la parròquia·insti·
tució. Obra de tots: corresponsa bilitat; fe en comú ; portar les
càrregues un s dels altres;
- mini·organització;
- mirada posada en el món, car la fe passa per la vida
dels homes;
- preocupació pels que no s'integren i vénen a Mi ssa: intents de dar·los consciència comunitària i missionera;
- comunió amb altres comunitats: Sector Pastoral;
- una constatació: el jovent no s'int egra en aquestes Cn2S

munita ts d'adults . Sol s hi participa en casos aïllats i de forma
esporàdica .
No-coincidències:
- una comun itat va partir d'una vida parroquial; mentre
quc l'a ltra va partir de zero ja amb aquesta idea;
- una, en començar, es troba amb uns militants en procés
d'incorporació a la comunitat; m en tre que l'altra no els tenia;
- a una s'han integrat persones d'altres barris; mentre
que l'a ltra és formada excl usivam ent per veïn s.

De la institució eclesiàs tica a la comunitat cristiana
En un moment donat, per tal d 'cxpressar una realitat nova
de relacions i de consciè ncia entre el cris tians, brolla la necessitat del terme nou de "Comuni tat Cristiana ». Abans només
es parl ava d'Església o de Parròquia i sempre en l'accepció
de l'experiència d'unes relacions massives i anònimes dintre
l'aparell administratiu eclesiàst ic po tent i ampli. Amb el nou
terme de Co munitat Cristiana troba express ió adequada la
nova experiència d 'Església en la vida concreta i personalitzada de la petita comunitat de fe.
Aquest pas ve caracteritzat per una colla de fets:
1. En primer lloc una pèrdua d'interès per l'as pecte oficial de l'Església, i per allò que pugui venir de l'«església oficial». En realitzar algun estudi, tractar un tema, una reflexió,
o en proposar una iniciativa, es com pta amb els recursos de la
comunitat. IÒs un pas complexe que es va donant progressivament ; es dóna en circumstàncies distintes, però el resultat sempre és el mateix: un allunyament més gran de la institució
eclesiàstica oficial, en benefici de la pròpia comunitat. Com a
pura descripció, cal recordar-ne a lgunes circumstàncies o matisos:
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- la litúrgia osci Ha entre l'oficial i l'autònom, i la comunitat en descobreix el sentit a mesura que ella mateixa es va
organitzant;
- en la interpretació de l'Evangeli de cara a la reflexió sobre temes teològics o pastorals, pesa molt més el que pugui
sortir d'una discussió lliure, sincera i crítica a nivell de comunitat, que no pas, per exemple, el que pugui dir sobre el tema
una pastoral publicada a la premsa;
- la «disciplina » i l'organització de la Comunitat es fan a
partir de les necessitats del lloc i del moment, sense massa referència a normes o tradicions;
- la moral, la vida dels cristians i les qües tions socials i
polítiques vénen valorades més per un plantejament constant
al ritme inexorable de la mateixa vida, que pels principis morals de la institució eclesiàstica;
- el paper del sacerdot ja no és tant el d'intèrpret oficial
i exclusiu d'unes directrius de dalt a l'estil d'un funcionari
sagrat, com el d'intèrpret, conjuntament amb tots els creients,
de la mateixa vida de la Comunitat i de l'Evangeli.
2. En segon lloc apareix el fenomen important del paper
creixent de «la reunió» en la vida cristi ana, perquè és en I ~
reunió on es va revelant la imatge de la Comunitat, en fer, els
creients, l'experiència de trobar-se reunits amb altres únicament per una mateixa fe, per llegir l'Evangeli i per sostenir-sc
uns els altres en l'esperança i en el viure cristià.
3. Un altre tret característic del pas és la mini-estructura.
La preocupació inicial per l'estructura (Consell pastoral , comissions) cedeix i tot queda molt simple i centrat en l'edificació de la fe i de la caritat, sobretot mitjançant les reunions a
les cases. Els mateixos Consells pastorals deixen de ser administratius i passen a ésser temàtics. No és ja la renovació de
l'organització parroquial: som a la comunitat en camí, on no
importa l'estructura sinó en un mínim funcional al servei de
la comunitat de fe.
Va apareixent més i més una Església naixent, bastant invi30

sible, molt lleva t, poc institucionalitzada, on sempre s'està pendent del que cal fer perquè res mai no està fet del tot .
4. Tot això significa també, doncs, una diversa manera de
percebre la comunitat eclesial , i assenyalaríem dues actituds de
consciència que caracteritzen el canvi: la petitesa i la gratuïtat
d'una Comunitat eclesial.
Encara avui massa correntment la paraula . Església. evoca
la imatge d'un aparat religiós amb prestigi polític i econòmic
davant la societat. També evoca un món cultural molt concret:
el mÓn eclesiàstic o d'influència ec les iàs tica, que exerceix domini sobre un gran nombre de consciències i gaudeix encara per
a molta gent d'un prestigi cultura l, en tant que tipus de pensament i d'interpretació del món. Per això cal recuperar el terme
«Església., no prodigant-lo massa i reservant-lo per a con textos molt clars.
Així s'ha preferi t el terme «Comunitat Cristiana», que posa
de manifest una actitud molt més modesta i realista i que permet reconèixer-se pobres i gairebé nus, els cristians, davant el
Pare de Nostre Senyor Jesucrist i davant els homes de la nostra
època. I això ha implicat un esforç de sinceritat i de simplicitat
davant l'Evangeli, recuperant la capaci tat de meravellar-se novament de l'Evangeli i veure'l com a força de Déu que salva,
i no pas com una trad ició cultural prestigiada . l, d'altra banda
ha suposat un acte de realisme, en constatar l'autonomia i la
profanitat del nostre món. L'experiència s'ha evidenciat, a més,
en contacte real amb el text de Pau als Corintis: «El llenguatge
de la creu és, en efecte, una niciesa per als qu i es perden, però
per als qui se salven, per a nosaltres, és poder de Déu ... Perquè
allò que és niciesa de Déu és més savi que els homes, i allò que
és feblesa de Déu és més poderós que els homes. l, si no, germans, fixeu-vos en els qui han rebut la vocació, com no n'hi ha
gaires que sigu in savis en un sentit humà, ni gaires poderosos,
ni gaires de família noble. Sinó que all ò que hi ha de neci al
món, és el que Déu ha escollit per confondre els savis; allò que
hi ha de feble al món, és el que Déu ha escollit per confondre
allò que és fort; allò que a l món no té noblesa de família i
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ningú no en fa cas és el que Déu ha escollit; allò que no és res,
per desposseir allò que és; a fi que cap criatura humana no es
gloriegi davant Déu» (l C 1-2).
Aquesta experiència i aquesta consciència de petitesa, no
tant numèrica com en ordre al prestigI, és un dels resultats més evidents de l'agrupació comunitària a la base,
i implica d'alguna manera una desvinculació respecte a
l'aparell jurídico-institucional de l'Església que, en absolut,
no pot aplicar-se les paraules de Pau. Però també evidencia que
les comun itats cristianes han d'evitar la temptació de guiar-se
per criteris de prestigi als ulls de qua lsevol poder; i, per tant,
també del poder d'oposició o revolucionari. No es tracta pas de
canviar les cose de signe i convertir ara la Comunitat en una
espècie de congregació de militants. Cal insistir-hi perquè el
desenvolupament de les Comunitats de Besós-Maresma ha obligat a tenir-ho molt present: una comunitat cristiana tendeix a
ésser per dinami me propi una comunitat de joves, vells, vídues, militants, invàlids, univers itaris, subnormals i líders, tots
cridats i reunits per la fe.
Així apareix l'altre element de la comunitat cristiana: la
seva grattütat. Car no s'origina per jugar un paper en la societat, sinó com una resposta de fe i de conversió a l'Eva ngeli.
Sant Joan insisteix que és Crist qui ens ha escollit a nosaltres
i no pas nosaltres a Ell (Jo \5,16); no som nosaltres els que
hem estimat Déu, sinó Ell qui ens ha estimat primer i ens ha
enviat el seu Fill (1 Jo 4,10). Per consegüent, no és pas la força
i els mèrits humans dels membres el que dóna validesa a l'existència d'una comunitat, sinó la convocació gratuïta de Déu.
Sant Pau parteix sempre d'aques t punt en les seves cartes . I ,
doncs, l'obj ectiu primordial d'una comunitat cristiana és el
desenvolupament de la mateixa vida comunitària en la maduració i l'expressió de la fe.
5. Un darrer tret a subratllar, ja molt íntimament lligat amb
la vivència de la fe en la petita comunitat, és la responsabilitat
eclesial de tot creient. Sacerdots i laics es retroben de nou en
el seu ésser cristià i es descobreixen com a membres correspon32

sables de la vid a de la prò pia comunita t, del seu procés i de la
seva man ifestació en el mó n. Si un cris tià professa la seva fe
en Crist avui, ja no és per poder-se considerar un més dintre
la gran societa t anònima cristiana, ni per tal de formar part d'una organització més o menys burocratitzada que li hagi de servir
pensament teològic i no rmes de conducta i de disciplina. En la
mesura en què és conscient de la societat en què viu, sent
amb més força el desig de pensar la seva fe i de manifestar-la
comunitàriament des de la seva s ituació a nivell de base, i se
sent respo nsabl e de la comprens ió de la fe i de la manifestació
d'aquesta fe i de l'Evangeli que en faci l'Església. Evidentment
això comporta un canvi important del sent it de l'autori tat en
una comunitat cristi ana, que desmunta la presència tradicional
del sacerdot i fa bastant difícil pred ir les caracterís tiques que
en el futur prendrà la funció del sacerdot en la comunitat.
En la pràctica, aquesta corresponsab ilitat s'obre camins diversament segons els tipus de comunitats. Ai xí en una Comunitat que s'origina d'una Parròquia, només amb gran lentitud van
caient els prejudicis arrelats sobre l'autoritat i l'obediència:
sobre qui pensa, qui decidex, q ui es responsabilitza, qui projec ta l'avançada de la Comunitat. I aquests prejudicis nodreixen actituds clerica ls instintives, no necessàriament fomentades pels sacerdots. En canvi , en ambients amb un major grau
de politització i de responsabilitat civil, el sen tit i la praxi de
con-esponsabilitat es tan molt més adquirits en cons tituir-se la
Comunitat Cristiana.

Vivència de la fe en la comunitat
1. ~s clar, doncs, que el creient se sent responsabl e de la
seva fe i de la form a d'expressió d'aquesta fe que, davan t el
seu món, faci l'Església : Per això exigeix corresponsabilita t
i no pas sentir-s'hi participant passiu i anònim al marge del
lloc on es prenen les decisions. Perquè ara en la petita cornu33
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nitat ha fet l'experiència saludable de la corresponsabilirar
eclesial.
2. I és que, dintre de la vivència de la fe en la petita comunitat, es dóna de forma molt remarcable una renovellada cOmprensió de l'Evangeli:
A mesura que la comun itat es descobreix pobra, sense prestigi, sense paper que la justifiqui en la societat, es va sentin t
la imperiosa necessitat de rellegir l'Evangeli , ja que és ací només on troba l'origen de la seva existència i la seva mateixa
raó de ser.
Alhora que retroba en la paraula de Jesús la seva única base
sòlida, aquesta mateixa Paraula llegida i meditada des de circumstàncies molt concretes, la porta a revisar els seus hàbi ts
de pensa ment sobre Déu, sobre el mateix Jesús, sobre l'Església, sobre els sagraments, la sa lvació, el pecat; sobre el món
i la manera de moure-s'hi.
Cal destacar els trets fonam en tals d'aques ta lectura renovell ada de l'Evangeli:
a) prendre's l'Evangeli com a norma decisiva de la comprensió de la fe i de la vida de la Comunitat. Allò que tantes vegades se n'ha dit el «retorn a l'Evangel i., una cosa que hauria
d'haver estat una actitud cons tant de l'Església i, en canvi, mai
no s'ha pogut fer seriosament sense que hagi provocat tensions ,
i sense que el que ho ha portat a terme no hagi sen tit el pes
del desprestigi, la condemnació o l'oblit. Ha estat un anhel de
les Comunitats no buscar, per al sosteniment de la fe, síntesis
ja fetes que provenen d'altres cultures i que fàci lmen t lliguen
aq uestes cultures amb la fe. Sempre s'ha cura t d'anar a l'Evangeli acollint tot el que té de nou, d'original, de missatge joiós,
de conversió urgent, de revul siu de criteris; a llò, en fi , que pot
dir quelcom a ¡'home del nostre temps i de la nostra societat;
b) acostar-se a l'Evangeli amb plena llibertat; concüció imprescindible per tal que el ntissatge en brolli i arribi a mb tota
la seva força i plenitud. Eliminar els prejudicis alienan ts, els
criteris de teodicea, el catecisme catòlic però sense el Crist vivent. Eliminar absolutament la consciència que no s'entén. que
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només és per gent d'alt nivell cultural. Buscar què diu a cadascú i a tota la Comunitat: quin missatge dóna, quina conversió
exigeix verament ;
c) alhora, acostar-se a l'Evangeli amb cert rigor científic.
Forma part del paper de la catequesi. Evitar que es facin interpretacions enterament fora de lloc. Per a aconsegujr aquesta
serie tat científica s'inten ta d'estar al dia de l'hermenèutica i
de l'exègesi, però no com a cultura. No es parla, per exemple,
de «desm iti ficació., però s'inten ta ll egir l'Evangeli de forma
desmitificada. De fet l'experiència ensenya que es van adquirint
criteris que fan cada vegada més coherent la interpretació que
cadascú fa de l'Evangeli;
d) aquesta nova visió de l'Evangel i comporta, eviden tment ,
una nova manera de pensar Déu . Déu ja no és el fruü d'una
filosofia barata (<<algo tiene que haber . ), ni d'una filosofia més
de luxe (el déu de la teodicea batejat). Intentar conèixer o apropar-se a Déu, pels cristians té un camí ún ic i clar: comprendre
el mi ssatge de Jesús que ens parla del seu Pare. Comporta un
llarg camí, ja que les imatges de Déu que no provenen de l'Evangeli encara influeixen el discórrer normal dels membres de
les comunitats.
Això mateix val per a tota una altra sèrie de termes. La fe,
la salvació, la caritat, l'eucaristia, el pecat, Jesús, l'Esperit, l'esperança, la gràcia: tot necessita d 'un rentat a fons i d'una pregona reconsideració. I la comunitat hi troba W1 camí magnífic
per criticar la pròpia teologia a la llum de la Parau la de Jesús.
Un exemple notable fóra la necessitat urgent de dissipar la
quantitat d'ofuscació, d'imbricacions psicològiques, de tabús i
de repressions vinculades a la noció de pecat. Com és alliberador!
e) La visió renovada de l'Evangeli ha de portar necessàriament la Comunitat a una reconsideració de la seva situació
en el món i dels criteris per a ruscern ir-Io. Cal que l'alliberació
que porta l'Evangeli xoqui contra els prejudicis, les maneres de
pensar i de judicar, les valoracions, els corrents mundans (ací
i avui, la societat de consum) que fàcilment i insidiosament
se'ns fan seus. Porta a un s criteri s amb els qual s els cristians
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puguin situar-se en el món a mb estil peculiar, i exigeix de portar-los a la pràctica per escampar aquesta llavor lluHadora i
incordiant de l'Evangeli però que porta l'esperança, la pau i
l'amor als homes .
3. En la vida de la Comul1itat, la fe individual és posada
en comú; les exigències de la fe són contrastades amb l'obrar
dels altres; l'acció d'uns urgeix i compromet la fe dels altres.
Ja no és poss ible de seguir vivint pacíficament en el «santuari
interior ». Pels seus membres la comunitat mira al món i deixa
que el món qüestioni la seva. fe . La fe de tots s'hi fa persona l,
responsable, amb exigència d'ésse r viscuda co munitàri a.ment
i d'ésser potenciada de cara a les responsabi lita ts en el món.
Viure la fe en comú porta a una fonda consciència que l'element fonamental de la comunitat, de l'Esglés ia, és la comunió de tots els que la formen moguts per un ma teix Esperit,
amb un sol Senyor i amb un únic Pa re de tots. L'estructura, la
sobreestructura, més que rebutjada, és simplement oblidada.
La comunitat porta a l'actitud i a la pràctica del servei envers el germà, i dóna dret a esperar i fins a so l·lici tar qualsevol
classe d'auxili. En això es fa vis ible la carita t que la informa.
Podria haver-hi el perill que la relació de serveis mutus arribés
a pesar més i a obscurir la fe, cosa que podria fer perdre dimensió a. la comun ita t i que derivés cap a un grup d'amistat.
Com podria haver-h.i el perill de petits grups dintre la comunitat. Se'n podria seguir un tancament que, part de fo ra, la fes
semblar inaccesible. Però tot es pot superar si la comunitat
està realment oberta enll à de la seva pròpia vida i mira amb
fe la realitat en què es troba submergida i que l'envolta .
Les Comunitats SÓn plura listes. IÒs a dir, els seus membres
manifesten diferències : d'origen i d'influènci es cu lturals, de
procés religiós, d'opcions temporals diverses, etc. El plw'alisme
és enriquidor: la fe compromesa del militant és posada en comú amb cristians que comencen a viure un nou dinamisme.
Sempre, però, que es tracti del plurali sme compa tible entre
persones que la fe en Jesucrist porta a una interpretació de la
vida segons l'Evangeli . No hi caben aquells que la fe no mena
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a una conversió de vida i que voldrien seguir farisaicament adorant Déu i els diners, tot plegat expressió del seu egoisme. Fora
d 'a ixò, apareixen, com és normal, tension s, enfrontaments esporàdics sobre a lguna qüestió, o bé hab itua ls, ja que hi ha més
d'una línia de pensament. Però les tensions no trenquen la unitat de la fe que congrega; la fe úni ca que congrega passa pel
prisma personal de cadascú, i encara vitalitza la comun ita t impedint-li tancar-se en particularismes i posicions preses. Ja Pau
en Rm 14-15 presenta la comunitat cristiana com un conj unt
de forts i feb les que, en les qües tions no fonamenta ls, han de
cam inar amb un gran respec te els uns pel s altres.
4. En l'etapa actual de les dues Comunitats, pregària i
Eucaristia comencen a significar quelcom, però són encara
molt pobres de sign ificat i d'expressió. L'Eucaristia comença
a desvincular-se dels serveis religiosos parroquials del diumenge. La pregària comença a signifi ca r alguna cosa més que un
ac te formuli sta i pietós.
Normalment, la vida de la comun itat ajuda a alliberar-se
de les formes de pregà ria rebudes, que són més aviat productes
religiosos d'una cu ltura determina da que expressions de la fe
en Jesús. Poss ibl ement a causa d'aquest primer pas previ de
demolició de la pregària purament formal, ajuda només molt
lentamen t al redescobriment de la pregària cristiana. Amb tot,
es pot descriure la Comunitat Cris tiana com una comunitat de
persones que resen el Pare nostre, però que no resen parenostres. Vol dir que el Pare nostre els és impul s vital del seu cam inar terrenal, encara que imperfecte.
Tots sabem i l'experiència de les Comunitats ho fa descobrir de nou, que l'índex de maduresa d'una comunitat cristiana
vindrà donat per la pregària i l'Eucaristia. Missió i Presència
terrena de la Comunitat troben únicament en elles la garantia
de la seva veracitat cristiana . L'únic problema és què s'entén
per maduresa de la pregària i de l'eucaristia, sobretot quan
molts homes sincers es veuen obligats a abandonar l'Eucaristia
i les formes de pregària rebudes.
~s cert que tota la Comunitat reconeix en Jesús un fet rad;calment salvador, reconeix en Ell l'acció de Déu per sa lvar els
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homes. Reunir-se en l'eucaristia per donar-ne gràcies i per expressar la incorporació de la pròpia vida en el . donar-se . de
Jesús en favor de l'alliberació rea l dels homes, és el fet més
important en la vida de qualsevol comunitat cri stiana. No és
pas nou en l'ordre teòric. Però, a la pràctica , es constata que
entre tots els cristians de la base cal fer un esforç enorme de
recuperació del significat de l'eucaristia a la vida real. Cal absolutament alliberar-la del paper de «servei religiós» que l'administració eclesiàstica ofereix als fid els de tot el país a través
d'una àmplia xarxa parroquial: alliberar-la d'ésser un p·r ecepte
religiós i un acte formuli sta d'una organització religiosa.
Perquè la reunió eucarística sigui una acció de gràcies a Déu
Pare, cal que sigui una reunió de persones que s'han alliberat
-o se'ls ha ajudat a alliberar-se- de les servituds idolàtriques
del nostre temps; i es constata que quan un home realitza
aquest alliberament, tendeix a fugi r corrents de l'àmbit de l'eucaristia-servei reli giós, i, si no tro ba una comuni tat eucarística
d'homes co nscien ts d'aquest a lliberament, en fuig del tot. El
tipus d'home que es troba habi tualment a les misses-servei no
sol pas ésser l'home per a qui la paraula llibertat té un significat autèntic; si, doncs, no són homes conscients del significat
de llibertat de la fe cristiana els que es reuneixen per donar
gràcies, qui són els que es reuneixen i de qué donen gràcies?
Més : Si la reunió eucarística és una incorporaci ó al «donar-se»
de Jesús en favor dels homes, cal preguntar : ¿L'eucaristia-servei, cobreix aquesta dimensió? l , doncs, ¿per què se n'allunyen
o hi són tan reticents aquell s homes que tenen una vida i potser
una fi més sembl ant a la de Jesús pel seu enfrontament amb
els poderosos d'aquest món ?
En realitat, el veritable culte cristià és viure eucarísticament
en el món: «us exhorto, doncs , germans, per la misericòrdia de
Déu, a oferir els vostres cossos com una víctima vivent, santa,
agradable a Déu, que és el vostre culte espiritua¡' (Rm 12,1).
Vol dir que la reunió eucarística ha d'ésser expressió i signe
d'aquest oferir-se i, en conseqüència, que ha d'i mpulsar els
creients a les seves responsabilitats seculars més que al compliment de les obligacions ecles iàstiques, que ha d'anar dirigida
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més a actituds de servei envers les necessitats dels homes que
no pas envers l'auto-con servació i l'expansió de l'Església.
Totes aquestes reflexions repengen en constatacions i reflexions fetes en les Comunitats, i no pretenen pas polititza r-en
el sentit que normalment es dóna a aques ta paraula-, les
reunion s eucarís tiques. Tampoc no pretenen limitar la comunitat cristiana als homes que viuen la fe segons el mode l de vida
del militant - també en el sentit en què s'usa norm almen t la
paraul a. Ja ha quedat ben clar el conce pte de comunitat cristiana. Aquestes refl exions pretenen úni cament manifesta r esquemà ticament els estats de consciència més o menys explícits,
que es tan a l'ori gen, a les Comunitats, d'una lenta revisió i recuperació de la pregària i de l'Euca ristia, per tal d'arribar a
percebre'n el grau de madur esa que pugui donar l'índex principal de maduresa d'una comunitat cristian a.
5. Pel que fa a la presència en el món, les Comunita ts es
distancien, evidentment, dels ce rcles eclesiàs tico-parroquials,
que pressuposaven la seguretat en la interpretació de l'Evangeli i en els formes culturals de comunicar-lo i que entenien el
paper de l'Església i dels cristi ans en el món com un combat
per manten ir la influència de la Jerarquia, de la clerecia i de
les ins titucions eclesiàs tiques en la societa t. Ni té les característiques d'un Moviment apos tòlic, si s'entén una presència organitzada de l'Església en els ambients i en les institucions seculars, en la línia d'una perllongac i6-comando. Aquesta actitud
pressuposa una aquiescència a la s ign ificac ió vàlida i comu nicable del pensament oficia l de l'Església sobre el món, l'home,
el Crist i Déu: acceptada aques ta premi ssa, només es tracta de
canviar el tipus de presència.
En canvi les Comunitats de base comencen a avan çar normalment a partir d 'una constatació que només es pot fer i s'imposa des de la base: la vacuïtat de les paraules de l'Església i
dels cristians, signe de la vacuïtat on ha vingut a parar l'Església en la nostra societat. Almenys als nostres barris i a les empreses és així; als altres ambients de la nos tra societat, ho suposem .
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Dit d'altra manera: es comprova la manca de llenguatge per
a expressar la pròpia fe de manera que signifiqui a lguna cosa.
El que es diu habitualment sobre Jesús i sobre la salvació de
Déu no ofereix pas massa interès per a la majoria de persones,
i a voltes arriba a no tenir-ne cap fins i tot per als creients mateixos .
Si l'Evangeli és força de Déu per salvar els homes, cal que
sigui presentat amb paraules i amb accions salvadores: amb
«sermons de la muntanya . i amb «miracles». Durant una reflcxió comunitària sobre el fina l dels sinòptics, la missió de Jesús
als apòstols, se'ns ha imposat una reflexió: els miracles no són
només arguments que faciliten l'anunci de l'Evangeli ; ells mateixos són anunci de la Salvació. l ca l entendre per miracle tota
manera humana d 'obrar que, per la força de Déu, és capaç de
guanyar terreny al Maligne, de vèncer-lo i fer-lo recular en el
món. En conseqüència, pensem que tota presència d'Esglés ia
en el món ha d'anar unida al seu obrar salvador. l som tes timonis que els homes de base de la nostra socictat no ho veuen
en l'Església.
D'ací la convicció creixent, en les Comunitats, que la manca
d'un llenguatge apte per expressar vàli dament la pròpia fe, no
demana pas un esforç inteHcctual o cultural, sinó, sobretot, una
nova presència , sa lvadora i alliberadora, de l'Església en la hi stòria dels homes. Només a partir d'aquesta paraula pronunciada en la història dels homes podrà brollar un llenguatge sign ificatiu, en la cultura o les cultures actuals, per a formular el
contingut de la fe. Tal sembla també, d'altra part, haver estat
l'estil dominant de la Revelació de la Paraula de Déu.
Es pot preguntar com veuen, a la pràctica , les Comunitats
Cristianes , la seva prcsència en la història dels homes. L'experiència és poc madura cncara i cal anar clarifican t un nombre
de contradiccions. Amb tot, apareixen dues línies :
La comunitat potenciadora del compromís temporal dels
seus membres. Una comunitat cristiana es forma entorn al fet
de Jesucrist que anuncia el Regne i la conversió, que es dóna
als homes, que és assassinat pels poders del món i és ressusci40

tat pel poder de Déu. Evident que entorn d'aquest fet no poden
agrupar-se est ils de vida de qualsevol mena, ni tots els criteris
hlunans indiscriminadament, ni totes les accions temporal s sense dis tinció. La conversió a l'Esperit de Jesús i a la seva caritat,
que incideixen en la hi stòria dels homes, és, per tan t , element
imprescindible en tot membre d'una comunitat que honestament vulgui dir-se cristiana.
Ara bé : el movimen t que es dóna avui en l'Església reclama
sobretot que aquesta conversió s igui efi caç. ~s a dir, que no
sigui purament interna, sinó tra nsformadora de la vida reaL
Que no es quedi únicament al nivell de les relacklns in terpersonals directes, sinó que tendeixi verament, en tant sigui possible, a l nivell de les l'elacions estructurals. I , fina lmen t , que no
es quedi en pl antejamen ts doctrinals abstractes, sinó que vagi
acompanyada d'un autèntic esforç d'informació i de lucidesa
per ta l de saber on es donen rea lment els ma ls rea ls i les seves
causes.
~s, doncs, a través d 'una informació viva i d'una reflexió
sobre fets i situacions, que una comunHat avença més sis temàticament en la comprensió de les dimensions reals de la seva
fe a la llum de l'Evangeli. Aquest treball comunitari resulta
alhora un treball pedagògic de maduració humana de tots els
membres, on si bé l'examen de la fe indica actituds de peca t,
també l'anàli si i la discussió dels problemes clarifiquen la situació en què es viu i desemmascaren actituds o actuacions
alienades i evasives.
Semb la que la comunitat cristiana no pot estalviar-se aquest
t reball d'elaborar unes bases mínimes de cara al compromís
temporal dels seus membres . Més enllà ja pertoca a cada membre la responsabilitat de posar en actiu la seva fe i de descobrir el lloc concret, no eclesial, del seu compromís temporaL
En aquest camp l'experiència ha evidenciat algunes relacions entre el plura lisme de la comunitat i el compromís temporal dels seus membres:
a) Entre la primera comprensió de la fe a partir de l'Evangeli i les seves exigències de compromís temporal, realmen t no
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es dóna connexió directa. Entremig hi ha encara una capa de
consciència que condiciona la visió d'aquell es exigències, i
aquesta capa depèn de la història i de les condicions de vida
personals. La fe no dóna, d'entrada, la capacitat d'anàlisi de la
realitat sociopolítica. Per tant, en una comun itat cristiana, ca l
respectar el pluralisme de nivell s de consciència i de formes
d'acció, com un acte d'amor i de servei eficaç a la persona humana. E.s un signe evan gèlic que la comunitat cri stiana ha de
fer present en el món actual.
bl Això no vol dir, però, que en una comunitat cristia na
hi càpiga tothom. Es requereix una conversió sincera a Jesucrist. Encara que una persona actw i visqui alienadament, té
lloc en una comwlitat cri stiana, men tre la seva volun tat de caminar cap a Jesucris t sigui s incera. E.s tasca de tota la comunitat i de tots els membres capaços de fer-ho, d'ajudar aques ta
persona a mad urar la seva fe i la seva comprensió de la rea litat; no pas d'expu lsar-la. L'h ospitalitat, la comprensió i el perdó són trets que caracteritzen l'esperit del Crist; no pas el
dogmatisme, el moralisme i el fariseïsme.
cl L'experiència dels Moviments i la de les Comuni tats
porta a pensar que l'home políticament revo luci onari és més
avia t un solitari en la socie tat; si és cristià, ha d'aprendre a
viure la seva fe en comlmHat, sense exigir que aquesta es converteixi en reraguarda psicològica o sociològica del seu compromís temporal. No pot, doncs, repenj ar-se tant en la solidaritat
ètico-política de tota la comuni tat, com en les seves pròpies
conviccion s polítiques i en les anàli sis de la realita t social que
haurà de fer en altres grups humans; ni pot esperar de la comunitat l'educació revolucionària, sinó que haurà d'esperar-ne
el nodriment de la seva fe, de la seva esperança i del seu caminar amb Jesucrist. Probable men t li caldrà un petit grup de
cristians, militants com ell , per revisar aquesta fe més enga tjada. Però com a cristià, faria malamen t de trencar els vincles
amb tota la comun itat heterogènia : pot fer-li un bé aj udant-la
a mantenir-se en tensió i a descobrir els aspectes opressius del
pensar i de l'obrar de l'Esglés ia en tant que ideologia i pràctica
institucionalitzades, i pot rebre'n perquè la comun itat plural
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obre horitzons a la comprensió de la fe i compensa la inclinació
a buidar el contingut de l'Evan geli en el contin gut d'un projec te histò rico-polític, a lhora que ma nté la consciència del que
és irreductible en l'home i e n l'Evangeli i ajuda a defu gir el
possible fariseisme militant.
També ell pertany a una comunitat huma na peculiar: una
: omunitat d'acció basada en un projecte històric comú, que
comporta una formació cultural i una vi sió de l'home, de la
societat i del mó n, en fo rta contradicció amb els criteris imperants. Per això, un a comunitat cristi ana heterogèni a po t sembl ar-li un terreny confús i à ri d per cam in ar en la mad uració de
la fe. D'altra band a, el ca ràcter d'urgènc ia i de ded icació a bsorbent que reves teix necessàriament el projec te hi stòri c a l qu al
es dóna, ten deix a s ituar-lo en te nsió i e n actitud crítica davant
la vida organitzada d'un a comunitat cris ti ana i sobreto t davan t
la seva manera de mani fes ta r-se en el món. La seva vincul ació
a una comunitat c ri stian a heterogè nia acos tuma a ésser marcadament tangencia l. Això fa pensar -<:om el cas dels joves,
que s'a pro pen només espo ràdicament a la comunitat d'adults-,
que probablement fa fa lta un plurali sme de comunitats a ni vell
de zones o secto rs, sempre, però, que al mateix nivell es do ni
un a coordi nació de diverses comunitats en una comunitat més
àmplia.
d ) Fin alment , la comunitat ha d'evi ta r per tots cl s mitj ans
la temptació fàcil que l'o rganització de la pròpia vida distregui els membres de les seves tasques i responsabilita ts civil s i
pol ítiques.
La ComLlI1ilal mal eixa a la recerca d'W7a forma de presència ell la història temporal. El que es deia més amlmt sobre el
plurali sme, troba ara la seva contra partida en aques ta qüesti ó.
Perquè e n la m arxa de la societat, ¿és cert que l'úni ca tasca de
la Co munita t s igu i de potenciar o desvetllar el compromís temporals dels seus membres? ¿ no és necessari, tam bé, el compromís temporal de la mateixa Comunitat?
Efec tivament, cada vegada es veu més clara la necessitat
que davant certs fets i situacions , la Comunitat faci un esfo rç
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per arribar a criteris comuns i a una presa de posició significativa i, per tant, compromesa, en tant que Comunitat.
Aquesta convicció creixent respon a unes raons latents que
es podrien formular així: en primer lloc, o la fe dels cristians
té alguna cosa a dir i a fer en la història humana, o bé no té
cap significació humana; i, en segon lloc, o l'expressió de la fe
crist iana en la hi stòria és comunitànria i universa l, o bé es manifesta com un pur subjectivisme inoperant en la realitat.
Sembla insuficient la teoria que sosté que l'Església, pel fet
d'ésser una comunitat de fe oberta a tots els homes, no ha de
prendre co Hectivament comprom isos temporals de dimensions
polítiques, per tal de poder respectar tota la gama poss ibl e
d'opcions terrenals dels seus membres. Sembla que aques ta forma de pensar és expressió del moment en què dintre l'Església
eren progress ivament qüestionades les actituds oficials, en terrenys político-culturals, fins al punt que les actituds polítiques
més divergents hi han tingut carta de ciutadania. Però el moviment de les comunitats de base en l'Església arrenca, sembla,
d'un mínim d'homogeneitat, m és o menys conscient, respecte a
sensibilitat política i cultural davant el món actual.
Aquesta qüestió queda només apuntada, ja que manquen
prous elements de reflexió per desenvolupar-la. El que ara interessa és veure com pot ésser el compromís temporal de la
Comunitat Cristiana. Fa tot just un any que les qüestions no
eclesials van prenent importància progressiva en la reflexió de
les Comunitats. Per això els punts seran esbossats, car no responen a una reflexió suficientment comprovada:
a) Una comunitat cristiana no és el lloc adequat i eficaç
per portar a terme una acció desenvolupadora o transformadora de la societat. Ni és la seva missió, ni disposa de mitjans
idonis per fer-ho . Ni la seva reflexió, ni la seva actuació, ni la
seva organització no tenen aquesta funció.
b) Amb tot, davant fets i s ituacions importants, i com a
conseqüència evident de la fe que ens congrega, sorgeix la necessitat i se sen t l'obligació de cercar form es comunitàries de
fer-se present a favor de l'alliberament rustòric dels homes.
c) Sobre la manera del compromís temporal, sembla clar
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avui que cal avançar pel camí de la presència profètica, ja sigui de denúncia, ja sigui d'anunci joiós. Entenem per «presència
profètica» aquella manifestació pública capaç de fer veure la
realitat humana travessada pel fet inaudit i inesperat de Jesucrist; fet que comporta: gràcia i anunci de salvació, judici de
crisi i de condemnació, perdó i escàndol.
No es tracta pas, doncs, d'una presència tècnicament i científicament eficaç sobre la realitat humana (som febl es per a
això), sinó en funció d'una Paraula que Déu, en Crist Jesús,
adreça a la responsabilitat dels homes. Es previsible que no
sempre haurà de fer-se, aquesta presència, per mitjà de paraules o d'escrits públics , sinó que arribarà a fer-se també per
mitjà d'accions públiques, que facin ressonar aquella Paraula,
sense oblidar, però, que una presència profètica no és una presència de poder o de força organitzada. Aquest tipus de presència, en casos, pot ésser combatud a; i per això cal recordar que
la clandes tinitat, si cal, no és cap oprobi per a una comunitat
de cristians.
d) Arribar a aquest tipus de presència exigeix un esforç
difícil a dos nivells:
- esforç de cada comunitat per abastar el màxim de veracitat en la reflexió de la fe i el màxim de unificació en l'anàlisi i en la comprensió dels fets, fin s a veure'n la necessitat
per doble fidelitat al món i a l'Evangeli . Serà més o menys difícil segons el tipus de comunitat;
- esforç per tal d'obtenir una coordinació de les Comunitats Cristianes i la creació d'uo llenguatge comú tant a nivell
de la presència en la història com al de la formulació de la fe.
e) Finalment, sembla que les Comunitats Cristianes s'han
de sentir també responsables de clarificar l'Església des de dintre en tot allò que fa referència a la seva presència en el món,
denunciant el que hi pugui haver de perjudicial per als homes,
creients o no, i potenciant el que hi hagi de manifestació de
l'Evangel i. No obstant, creiem que aquest aspecte no pot passar
al primer pla; altrament, es falsejaria la seva visió i perdria de
vista on radiquen els problemes realment importants.
4S

Per acaba r, caldri a fer molt evident un a contradicció: S 'afirma, per un cantó, la necessitat que les Comunitats Cri st ianes
diguin i facin quelcom de propi en la hi stòria i dins la història
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dels homes; però, en la pràctica , és només «davant certs fets i
situacions importants », que les Comu nita ts in tenten posar-ho
en pràctica. I això és n i més ni menys que una forma de mirar-se la història des del balcó, O d'intervenir-hi des de fora .
Cal reconèixer efectivament que aquesta és una con tradicció r eal de les Comunitats Cristianes . Cal es perar que amb el
temps el seu esforç de refl exió «davan t certs fets i situacions»
anirà passan t del que és episòdic i circumstancial a les seves
arrels. I així la seva presència en la història deixarà d 'ésser
simplement ocasional.

Ponència llegida per Jaume Cus pinera, a la
V S etmana de Teologia, de Deus /o, en nOm de
les comunitats cris/ ia'1es dels sec/ors BesósMaresma.
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lectura

Tres llibres
Jaume Lorès, «Problemes del
nostre cristianisme», 1966 (ed.
castellana 1969); Jose p M. Piñol, «Dialèctica conci liar», J 968;
Mau r ici Serrahima , «E l fet de
creure », 1967; tres llibres de
tres laics del país sobre problemàtica cristiana. Sembla un
fet interessant, notable, a ten ir
en compte. No precisament
-en aquesta secció- per fer
un examen crític de cada una
d'aquestes obres . Sinó per assajar algunes reflexions lliures i
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personals sobre alguns temes
que pl antegen.
En primer lloc una ràpida
menció que em suscita l'aspecte comú més extern als tres llibres: la seva publicació en la
mateixa coHecció, Blanquerna
d'Edicions 62. Ara que sembla
haver-hi un a certa crisi en algunes editorial s dedicades especialment al llibre català i ara
que al nostre país i en altres
sembla haver-hi una notable
crisi en l'ed ició del llibre reli-

giós, no sé si això repercutirà
més o menys en la coHecció
Blanq ucrna . Sigui com sigui,
vold ria notar dos valors d'aquesta coHecció. Dos valors que
--em sembla- vénen de l'orientació que li va donar Josep
M.' Ballarín com a director de
la primera sèrie de volums. El
primer és la publicació cI'a lgunes obres cristianes de valor
permancnt i no sim plemen t
cI'ú ltim a actualitat (Teresina de
Lisieux, Bernanos, Péguy , Merton, Eli ot, Ignasi d'Antioquia).
Em sem bla que una cultura
cris tiana -s i val l'expressióno pot prescin dir cI'aques ts valors permanen ts; limitar-se a
llegir l'últim assaig, l'últim
teò leg, l'ú ltima polèmica és
massa limitació, és massa parcialitat. El segon aspecte notable cie la co Hecció Blanquerna
és la publicació cie bastantes
obres cI'autors ca talans. f.s a
dir, no haver-sc li mitat a la solució fàcil de les trad uccions.
Però d'a ixò va l la pena tractarne àmp liament.

L'Església muda
Començaré per un a experiència personal. Fa anys vaig publicar un llib re senzill, unes
cartes a joves ( precisament en

aques ta coHecció). La publicació d'un llibre sempre és un fet
important per a l'autor, però
j o ten ia consciència de la senzillesa del llibre (d'un capellà jove, escrit a uns joves am ics). De
sobte vaig descobrir que aques t
fet em posava en una si tuació
cI'excepciona litat en tre el clerga t clel meu bisbat. Barcelona
es tava ple na de capellans savis ,
es pecialistes en moltes coses,
plens de cone ixements o d'experi ències, capellans professors
notab les, capell ans conferencian ts o predicadors dedicadíssims, capellans famosos, valorats, competents . Però -almenys després de la guerraeren poquíss ims els que havien
pub licat un llibre. I menys encar a entre els capellans orclenats després cie la guerra. La
publicació d'un llibre - per
més se nzill que fos- era un
fet estra ny. Després, en aques ts
dos o tres últims anys , la situació ha millorat. Ja no és tan
excepcional. Però jo diria que
hi han un s fets de fons que segueixen igual.
Potser no és ara el momen t
d'esbrinar els motius d'aques ta
pobresa. Potser -si sc'm pernle t cont inuar amb la meva experi ència personal- d ues frases que aleshores em van dir
dues persones podrien ser reveladores. Una: «Ja hi ha els llibres d'cn Quoist pcr aquesta
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edat. No calia que et cansessis
fent el teu ». L'altra: «El teu és
molt millor que el Quoist; però
evidentment no el traduiran al
francès» . No l'han traduït al
francès, però se n'han venut
tres edicions. Vull d ir que aquí
semb la que per publicar un llibre cal que sigui extraordinari,
únic, gen ial. Que, sinó, més val
acon tentar-se amb tracluccions.
El resultat és una Església sense pensament propi. Perquè avui
no n'hi ha prou cie personal itats més o menys valuoses, cal
que hi hagi pensament imprès.
I perquè lü hagi pensament imprès, no es pot esperar que sorgeixin el geni o l'obra perfecta.
Són necessaris abans bastants
no-genis i bastantes obres imperfectes. Evidentment els llibres d'en Jose p Dalmau són discutibl es, però almenys han demostrat que és interessant escrjure sobre temes tan variats
basant-se e n la realitat d'aquesta terra i d'aq uest poble.

Però els llibres que han provocat aquesta no ta són de tres
seglars ( ¡ ). Si en qualsevol Esglés ia és interessant que els
laics parlin públicament dels
temes crist ians, en una Església
amb tan poca veu -o, dit al revés, tan muda- com la nos tra,
el fet és encara més in teressan t.
No solament omp len el seu buit
--els latcs nOI-mal ment call ats
fins ara en l'Església-, sinó
que omplen també el buit del
silenci clerical.
Des d'un altre punt de vista
és interessant aques t fet. Potser
el que vaig a dir sembl a rà massa optimista, però ho veig com
una rea litat. Vull dir que els tres
ll ibres no solament estan escrits
per laics, sinó que suposen un
laicat. Un la icat limi tat, amb els
seus defectes, amb les seves dependènci es de la influència clerical; però un laicat que pensa,
que reacciona, que avança, q ue
viu, que s'informa, que actua.
Tot a ixò surt en aquests ll ibres,
per altra part no gens triomfalistes . I l'existència d'aquest
laicat amb veu -per més defecUn laicat amb veu
tes i li mitacions que tingui- és
una realitat i un valor que cal
To t el que fins ara he dit es apreciar. Almenys fer co m el
referia directament al clergat. savi de Ja faula i veure que al-

Possiblement no són els únics
darrerament publicats en català per
Iaies sobre temes religiosos. Recor·
(l)

so

do per exemp le sobre un lema encara més nuclcalm ent cristià el llibre de Joan Gomis Un jueu de
Natzaret (Estela 1967).

tres Esglés ies no el tenen.
bigüetat del terme, però aquesNo vul l dir que aquests llibres ta ambigüetat és inevitable-,
siguin «laics» en el sentit que que no crec que siguin excluparlin d'uns temes o amb un sius ni caracterís tics dels laics.
llengua tge exclussiu o almenys Robinson és per a mi un exemcaracterístic del cristià laic. ple de temàtica i de llenguatge
Més aviat no. Potser fins i seculars, i és un bi sbe. Encara
tot podrien -sense gaires va- que probablement -en l'actual
ri ants- ser escrits per cler- s ituació de fet- a lguns laics
gues. Però això no vol dir tam- tindran més facilitat perso nal
poc que siguin clerica ls. :e.s per aconseguir aques t llenguatsimplement un bon senyal --em ge i aquesta temàtica «secusembla a mi- d'una cada dia lars •. Sigui com sigui, el que
menor dis tància entre clergues em se mbla clar és que per aconi la ics; un senyal que no són segui r-ho, perquè l'Església nosja tant dos «es taments •. Que hi tra tingui també aques ta literaha temes cristians, àdhuc temes tura, necess item a la vegada i
d'Església, que interessen a uns a bans norma lita t i abundància
i a ltres, que poden ser tractats de publicacions semblan ts a les
per uns i altres sense necessitat que han provocat aquest code fets diferenci als. Si en el ves- mentari.
tit la diferència és cada d ia menor, ¿per què no en el llenguatge?
Una altr a cosa és que l'Esglé- L'Església aquí el petit
s ia - universa l i local- neces- "ghetto"
sita avui també cris tians que
parlin més «secul a rment . (2).
Dels tres llibres, el més «scTemàtica i llenguatge «secucular»
em sembla el d'en Serralars. -sóc conscient de l'am-

(2) La traducció cas tellana del
llib re d'en Lorès publicada a Ediciones Península (trad ucc ió augmenta·
da amb un pròleg i disminuïda per
Ja supressió d'alguns capítols) es

titula El1sayos de subteología secu·
lar. Potser es tracta d'un esforç edi-

to rial per trobar un t(to l que c ridi
més l'atenció (com l'últim llibre

d'cn Josep Dalmau es titula L'Església sub terrània o la missa secularit zada i ni parla de l' Església
subterrània ni és precisament seculari tzada Ja missa que presenta).
Però si all ò de parlar clar i català
significa alguna cosa, aquesta secularització dels títols és una mica
pintoresca.
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hima (3). Encara que sigui també el menys actual (en Lorès
diu al pròleg que «lògicament
hauria d'haver es tat editat vers
1934 »), s i per actual s'entén referit a fets i publicacions i tarannàs molt recents. Però el fet
mateix de parlar bàs icament i
personalment de la fe com a
real itat concreta, el fa més «secular •. Els llibres d'en Lorès i
d 'en Piñol són més eclesiàs ti cs,
entenent eclesiàs ti c no co m a sinònim de cleri ca l sinó incluint
en aq ues ta parau la tot el que
fa referència a la institució Església. No vull di r que s'hi limitin , però sí que això -el fet
Església d'aquí i d'avui- és el
fet dominant dels seus llibres .
Potser el fet de l'Esglés ia
aql/í és el dominant del llibre
d'en Lorès . En la meva opin ió
el mèrit bàsic del llib re -o millor di t, dels articles publicats

fer-ho cal vèncer, més que la
por a les reaccions d'aques tes
minories, la por a no aconseguir una objectivitat, impossible quan l'autor en forma part.
Àdhuc un cert to -en un cert
fon s- polèmic és bo. La polèmica té la seva fun ció i em sembla més un defecte que una qualitat la pretensió d'equilibri objectiu que sov int en els nostres
ambients ecles iàs ti cs hom presenta com idea l universal. Hi ha
un temps per a la polèmica, i hi
ha un temps per a l'obj ectivitat.
Però segurament prèvia a l'objectivitat, és la polèmica.
Ara bé, la polèmica necessita
un gruix de rea litat per a ser
consistent. «Este Iibro -y su
pensamien to- existe desde uno
de los pequefios ghettos del actua l panorama creyente de Catalui1a . Trataré de defin irlo brevemente: es el mundillo de la
a «Qües tions de vida cri stiana» burgues ía intelectual barcelonemés o menys en torn dels anys sa, el lugar de ebullición de pro63-64 i recollits en el llibre- és gres ismos, cul tura li smos creprecisamen t això: un examen i yentes, y res tos del ant iguo cauna reflexió sob re la situació ta lani smo cristiano, el sector
de l'Esglés ia aquí. I nevitab le- social de donde proceden los
men t l'examen queda moll cen- ateos, los jesuitas rahnerianos,
tra t en unes minori es. Però per los social-çató licos y los progre-

(3) Potser caldria acJanr que
això de ser més O menys secular
no representa cap valoració. Només
faltada que ara es posés de moda
ser «secu lar. i els llibres o les opi·
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njons es judiquessin segons la seva
secularitat. Seria l'hora de reivindicar ci tftol de «clergat secular. que
fa només una quinzena d'anys es
volia des terrar i canviar pel de

«diocesb. ».

sis tas de nuevo cuño ... Cuando
escribí estas paginas cometí el
error de pensar que bas taba
a ludir implícitament a la reaIidad religiosa catalana para
que el lector se sintiera directamente cuestionado .. . Mi pequeño fracaso cons is tió en
es to : nadie se sintió aludido ...•
Aquesta llarga ci ta del pròleg
que el ma teix J aume Lorès ha
escrit per a la traducció castellana, situa el problema. Llegint
els articles reunits, sovint vaig
tenir aleshores la im pressi ó que
hi havia intuïcions molt agudes però que sovint es feien
malbé elles mateixes en quedar
limitades als prob lemes sociològics «petit ghetto • . Després,
en rellegir ara aq uests articles
--els que més directament parle n d'aquestes minories de l'Esglés ia d 'aquí- he vist molt més
clar el peri ll de deixar-nos ocupar i preocupar per les ridícules tempestats en vasos d'aigua ,
que ta l és moltes vegades la problemàtica d'aquell petit «ghetto ». [ també he pensat que si
ara -segons sento dir- el petit «ghetto» es tà en cri si, a ixò
ja es podi a preveure aleshores.
I que més aviat és una bona
no tícia perque el petit «ghetto .
tenia bastant de furónco l en
l'Església catalana. No perquè
es p u g u i menysprear ningú
--eorn si no tinguéssim necessitat de tots i de cada ú-, però

sí perquè aquell petit ughetto .
tendeix a monopolitzar masses
energies, provoca una deform ació de visió - sembla que tot és
com sembla que sigui des de
dins-, i és capaç d'esterilitzar
to ts els moviments, les persones o les tendències que es de ixin absorbi r per ell .

L'Església avui i la polí/ica
eclesiàs / ica
Si el fet de l'Esglés ia aq uí es
pot considerar com a domi nant
en el lli bre d'en Lorès --encara
que aquest aquí sigui parcial,
n'agafi directamen t només una

part-, potser el fe t de l'Església avui és el dominant en el
llibre d'en Josep M.' Piñol. Llibre que també és recull d 'articles, en bona part publicats
abans en revi stes. Examen i reflexió sobre els esdeveniments
de l'Esglés ia avui , abans del
Concili, durant el Concili i després del Conci li. Sense intentar
fer-n e una història compl eta,
sense que tots els fets presentats tinguin el mateix va lor
-alguns el van tenir al seu moment , però avi at ho m ho recorda com un fet llunyà- , les pàgines del llibre conserven i a nalitzen bona part del s fets bàs ics d'aquests últims anys en la
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vida de l'Església. IÒs veritat
que també respecte a aquest
llibre podríem dir que aquest
avui de l'Església és parcial ,
que es refereix directamen t només a una zona molt ecles iàstica (eclesiàstica de capellans i
la ics, ecles iàstica d 'institució).
Fets, opinions, conflictes, personatges.. . protagonistes d'una
dialèc tica conciliar.
La informació i la reflexió sobre aquests fets és important.
Potser podríem veure en el llibre d'en Piñol un símptoma
-un bon símptoma- que hi
ha entre nosalt res interès i
atenció per la vida de l'Església. Segurament el temps del
Concili i del primer postconcili
va ser un l emps forl durant el
qual aquest interès es va accentuar; és normal que ara vagi
disminuint fins a situar-se en
un nivell normal. Però la difusió de diverses publicacions en
el nostre país, és també un
símptoma de considerable interès (4). Tot això explica el
context de bastants dels articles
i les notes que reuneix Dialèctica conciliar. Evidentment que
són fruit de la gran dedicació
a aquests temes d'en Josep M.'

Vull dir que pel cristià hi ha
una escala de valoracions del
seu temps, de la seva preocupació, del seu judici, del seu comprom ís. I que en aquesta escala
la política eclesiàstica hauria
d'ocupar un lloc 110 gaíre alt.
O potser quedaria més clar

(4) Penso en la notable difusió
de .. Documents d'Esglés.ia». Penso
també en el nombre cons iderab le
de subscriptors que tenen a Catalunya les «Info rmations ca tholi-

ques internationales». En aques t aspecte em sembla que hi és encara
poc conegut l'esforç d'informació
objec tiva i amb to senzill que en
els últim s temps fa 41: Vida nueva •.
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Piñol. Però també pomem dir
que són fruit de tota una preocupació i d'una activitat tant
de publicacions, com d'institucions, moviments, grups ... del
nostre país. I que en tot això
hi han participat tan t clergues
com laics.
Potser fins i tot jo diria que
en aq uests temps postconciliars
hi ha hagut entre nosaltres
una atenció excess iva per tots
aquests fets eclesiàstics. O, almenys, un apassionament excessiu, des proporcionat, enfron t de
bastants d'aques ts fet s. No em
sen to capaç de fer ara una anàlisi d'aquest fenomen -potser
tampoc no val la pena- però
sí que val la pena tenir-lo en
compte. Sobretot perquè hom,
té la impressió a vegades, que
ens preocu pem i agi tem en torn
de fets y problemes eclesiàst ics
d'una manera no prou cristiana.

dient que si és normal i convenient que hi hagi -dergue o
laic- qui estigui més dedicat
a això que en podríem dir política eclesiàstica, en canvi no ho
és que ocupi el primer lloc en
l'activitat de la comunitat cristiana. Potser ajuden a crear
aquesta ambigüetat tant la situació política ara i aquí com
les conseqüències d'aques ta situació en l'Església. Sigui com
sigui, aquesta inflació dels fet s
eclesiàstics -sobretot dels confli ctes- és malaltissa. Per això
fa mal tant als que en són contagiats en treballar-hi com als
que per sa lvar el seu purisme i
no embrutar-se les mans es refugien en la seva soleda t.

El problema bàsic

Deia abans que dels tres llibres comenta ts, el que em semblava més «secular » era el d'en
Maurici Serrahima. Deia també
que a ixò no significa cap judici
de valor. J::s simplemen t una caracterís tica. Però potser podria
matisar-ho dient que no és judici de valor objectiu, però sí
subjectiu. Vull dir que subjectivamen t la temàtica de fe personal del llibre d'en Serrahima
m'apassiona bastant més -actualmen t- que no pas la temà-

tica dels llibres d'en Lorès i
d'en Piñol. Encara que també
en aquests dos ll ibres hi jugui
-i força- una temàtica de fe
personal. Però en les ata païdes
pàgines de El fet de creure no
són ja directament les implicacions o les manifes tacions sociològi ques o ins titucion als les
que ocupen el primer pla, sinó,
d'una manem més di recta , el
fet personal de creure. Entre
un a i altra cosa -en tre una i
altra temàtica- hi ha la diferència que existeix entre all ò
que interessa i allò que apassiona.
Tot això no ca ldria dir-ho
-sempre és bo mantenir els
apassionaments personals en
pudorosa reserva- si no pensés que correspon a un fenomen
bastant estès i potser en creixement en l'Església. El catolicisme ha viscut aquests últims
anys en efervescència. Una efervescència que em sembla bona
i positiva i necessària. Que cal
agrair en primer lloc a la ge·
nialitat de Joan XXIII, però que
correspon també a la pressió de
la reali tat: o es treia la tapadora o hauria saltat explossivament. La tapadora l'han treta
---{!ncara que sigui moderadament i a estones. Aleshores ha
sortit la fumarada del vapor
contingut. Una vegada això ha
passat, és quan hom pot començar a veure què és l'essencial.
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Potser pot servir de mirar la
sHuació de les comunitats protestants : per ajudar a veure
que si els problemes institucional s són importants i són, en
certs aspectes, previs, els problemes bàs ics sempre seran els
de la realitat de la fe, del fet
de creure.
Sempre ho seran, però probabl ement avui ho són d'una manera especia l. Què sign ifi ca avui
la fe, com s'expressa, com es
viu. Problemes de contingut, de
llenguatge, de praxi. Tot això
és urgen t, és una tasca immensa, difícil , que cal realitzar a nivell s diferents (des de la investigació teològica fin s a la realitat pastoral més bàs ica, passan t
per tot un esforç de ll enguatge
en l'exposició de la fe). Per això
em sembla un bon símptoma la
publicació d'un testimoni de fe
personal que n i pretén ser un
assaig teològic ni vol provocar
una determinada acció, s inó
simplement comunicar una experiència de creure. Sense que
hagi d'espantar que el llibre no
tingui un valor d'«ultimitat.,
que en bona part estigui situa t
en una atmòsfera cultural bastant diversa d'aquella que hom
considera «actual ». Evidentment el llibre d'en Serraruma
no pretén obrir camins nous.
Però jo diria que indirectament
aj uda a fer-ho perquè per anar
endavant en aquella difíci l tasS6

ca de la fe de demà -o si voleu, de la fe d'avui- cal tenir
fresca la tradició. l El fet de
creure és --cm sembla- d'un
valor considerable en aquest
aspecte. Presen ta arn b força
-naturalment sense apologies
ni enyo rances, sinó simplement
com a testimoni personal ben
construït- tota una «tradició »
cristiana recent, però que les
joves generacions ja no han
aconseguit. Potser la meva generació -diem per exemple
dels 35 als 45- és l'ú ltima que
la va viure encara amb força i
frescor. J:.s aquella tradició crisli ana molt infl uïda per Chesterlon i Maritain, per Péguy i Bernanos ; amb una forta preocupació politico-socia l, però també
amb una forta preocupació
intelectual-filosòfi ca; amb un
amor lúcid per una Esglés ia
fosca, per un a pobra Església
que costava d'estimar, però que
era bonic d'es timar; un a tradició segurament menys ambi ciosa que la nostra, però també
menys triomfalis ta. Bé, no podem a ra parlar-ne més (valdria
la pena que ho fes algú amb
prou coneixement d'aquella tradició i de la que en podríem dir
«conciliar » per fer-ne una comparació suggerent). De fet el
llibre d'en Serrahima té --cntre a ltres -aquest valor: transmetre una manera de viure el
cristi anisme. Una manera que

potser ja no és la d'avu i -s i
avui vol d ir aq uesta ambigüetat

que viu l'home jove --O la de
demà, però que pot ajudar la
nova manera (o les noves maneres).
Fins aq uí aquestes ràpides
impress ions que m'han suggerit
els tres llib res esmentats. Que
em perdonin els autors per
ap rofi tar les seves obres per

parlar de tot això. Però es tractava de situar-les en aquesta
terra i en aques t poble, aquí i
avu i. Potser un bon elogi de
cada un d'aques ts llibres ha estat indirectamen t aquest : que
permeten parlar de la nos tra
rea litat, que són d'a lguna manera fru it de l'Església catalana
i que d'al guna manera la represen len.
Joaquim Gom is (Bareelolla)
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testimonis

Mn. Joan
Serra i
V¡laró

El 27 d'octubre moria a Tarragona Mossèn Joan Serra Vilar6. Tenia 90 anys.
Nascut a Ca rdona el 25 de març de 1879, exercí el seu min isteri sacerdotal al bisbat de Solsona, on havia cursat Fil osofia
i Teologia, havent es tat vicari de Casserres, Bagà i Sol ona. omenat Director del Museu Diocesà pogué lliurar-se a la scva vo58

cació d'investigador e n els camps de la Història i de l'Arqueologia, en el qual ha aconsegui t un ben merescut renom universal. El bisbe de Solsona, Dr. F. Vidal i Barraquer, se l'emportà
a Tarragona quan fou promogut a la Metròpoli ca talana i el
nome nà canonge d'aquell a catedral l'any 1941.
Ens donen una idea de la seva personalitat els títol s amb
què ha estat distingit per corporacions naciona ls i es trangeres.
Són aquests : Corresponen t de la R. Acadèm ia de Belles Arts de
Barcelona, 1907; Corresponent de la R. Acadèmia de la Hi stòria, de Mad rid , 19 14; Corresponen t de l'Institut Imperial d'Aqueologia de Berl in , 1933; Corresponent de la Pontifícia Acadèmia d'Arqueologia de Roma, 1940; Membre de l'Associació d'Arqueòlegs Po rtuguesos, 1949; Creu de Carles nI.
A Tarragona fou Delega t per a les excavac ions des de 1925,
President de la Comi ss ió de Mon ume nts, Soci de mèrit de la
R. Socie tat d'Arqueologia i Membre de l Museu «Hernàndez Sanahuja ». Aquell a ciutat el nomenà, endemés, [ili adoptiu , li
erigí un monument a l Fòrum Romà, descobe rt i excavat per ell ,
i ha accedit a la seva volun ta t, manifestada ja fa anys, d'ésser
inhumat en un monumen t romà din s l'àrea de la nec rò poli s pàleo-<:ristiana de sa nt Fructuós, que ell havia excava t i estudiat.
La seva producció bib liogràfica incl ou uns 80 títo ls sobre
temes d'Història i d'excavacions efectuades per ell. To t m ateri al de primera mà.

L'historiador
La la bor de Mossèn Serra en el camp de la Hi stòria, to t i
ésser innegablement important, no ha estat la que l'ha promogut a la celebritat.
Potser l'obra més rellevant en aquest aspecte és la seva inves tigació a l'arxiu de Bagà quan n'era vica ri, comissionat per
l'In stitut d'Estudi s Catalans. Els tres volums en quart, amb un
total de 1.500 pàgines, en què publicà el resu ltat de la seva investigació, són un a aportació capita l a la hi stòria de Cata lunya,
no solament per la projecció que hi han tingut «Les baronies
de Pinós i Matapl ana», títo l de l'obra, sinó pels detall s que ens
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dóna sobre l'organització de la vida municipal i els cos tum s del
país des dels segles medievals .
Una altra aportació d'inte rès a la Història va aconsegu ir-la
amb la seva teori a sobre la identitat de l'autor del Quixot de
l'Avellaneda, que, per a ell , no és al tre que els fam ós Rector de
Vall fogona, Mn. Vicenç Garcia. Proves con tundents no en podia
donar; mes són tants i tan forts els indicis que com coordenades convergeixen en ell , que la sospita inicia l acaba per imposar-se. Aques ta teoria tingué una gran ressonància amb motiu
del IV centenari de Cervantes i el nom de Mossèn Serra fou
conegut en tot l'à mbit espanyol.

L'Arqueòleg

L'any 1915 s'obrí una nova etapa en l'activita t científica de
Mossèn Serra.
Ca li a engrandir el Museu Diocesà de Solsona i enriquir-lo
a mb noves aportacions. El patrimoni artístic del bisbat res no
podia aportar-h i de nou; la tècnica d'arrenca ment de pi ntures
murals encara no havia arribat a Cata lunya, on era desconegud a. Amb la confi ança de troba r ota terra all ò que les sagristies
o les golfes de les esglés ies de la diòcesi no li podien donar,
es decidí a excavar.
En aques ta decisió va revelar-se la vocació de Mossèn Serra .
Havia nascut per a l'Aqueologia . Era un excavador nat. Fou
aleshores quan van revelar-se en ell, en grau eminent, les dues
dispos icions que fan l'arqueòleg: esperit d'observació i de síntes i científica.
Hauríeu dit que les pedres , per a ell , eren tran sparents:
«Aquesta pedra és treballada per l'a ltre cantó». I no fallava :
s'arrencava la pedra de la paret o del marge i n'eixia un cap itell, una base, un rell eu escu lturat. Amb la vista clavada a terra
i ajudant-se del bastó quan recorria el s cam ins del s boscos del
Solsonès, copsava i removia els microlits que trobava a l pas,
els fragm ents de ceràmica o d'ossos que les aigües havien dipositat als peus dels marges ; i el conduïen a l descobriment
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d'una estació prehi stòrica, d'un poblat ibèric O d'una viHa romana. o se li escapava detall en el moment de l'excavació ,
en el de la reconstrucció dels vasos, en tot el procés que va des
de l'objecte posat al seu lloc d'origen fins a la vitrina del Museu.
Aquest esperit d'observació el portà a la teoria, avui acceptada universa lment, de la confecció dels vasos campaniformes
i de IIw' decoració. Una carabassa bicòncava, a la qual s'escapsava el barret, es buidava i perm etia introduir-hi la mà esquerra mentre que amb la dreta es revestia de fang i podia decorarse fàcilment amb la riquesa d'incisions que tan bells els fan .
La carabassa, que havia servit de motll e, es diluïa fàcilmen t
amb unes brases enceses a l seu interior y el vas es posava a
coure. Quan va explicar aquesta teoria a les eminències de la
Prehistòria en una de les visites que li feien al Museu, van dirli : «No publiqui això: li diran Mossèn Carabassa ... » . «Que em
diguin el que vulguin; jo ho publicaré». Abans va fer fer una
prova, que va reeixir, a l'oll er de Solsona; i publicà la teori a
de la carabassa. Avui tols els manuals de Prehi stòria l'expliquen. I. qui diu carabassa, diu una figa , una pera, qual sevol
fruita, que servia de motlle a l'home, quan desconeixia eLtorn ,
per a la fabricació dels vasos que avui són objectes d'estudi
de la ciència .
El mateix es perit d'observació el portà al descobriment del
cardiL/in (petxina) en la decoració de la ceràmica «d'impressions ca rdial s» , de què es serv ia ell mateix quan havia de recons truir-ne algun vas.

Aquest extraordinari esperit d'observació va situar Mossèn
Serra en un terreny segur per a poder formular i defensa r les
conclusions científiques que l'han fet famós en el camp de la
Prehistòria . El Dr. Martín Almagro ho diu a mb aques tes paraules : «De entre todas es tas investigaciones monograficas surgieron dos Iibros que siguen siendo basicos para todos los que
quieran dedicarse a estudiar Prehistoria en el Occidente Europeo , no so lamente en España y en Cataluña ; son Iibros de valor,
podríamos decir universal. Uno es El vas campal1iforme a Cataltmya y el otro Civilització megalítica a CatalL/l1ya ... No insistiré sobre su valia, pero bas tara recordar que el Dr. Pericot publicó entonces un libro que le consagró como prehistoriador y
que quedó viejo inmediatamente tras el de Mossén Serra Vi61

la r6 ... » • Ho confirma el mateix Dr. Pericot en escriu re «Con
es te Iibro todas las publicaciones sobre megalitos cata lanes
quedaron anticuadas, incluso mi Iib ro sobre la civi li zaci6n megalítica catalana que publiqué en 1925.»
Qui escriu aquesta nota b iogràfica pot contrastar, potser millor que ningú, el va lor que tenen aquesta i a ltres mani fes tacions del Dr. Pericot, per haver estat test imon i, quan tot just
era un adolescent, de la defen sa que es vegé obligat a fer Mossèn Serra de les seves conclusions, basades només en la ciència
experimenta l que li proporcionaven les seves troballes , en les
disputes que, abocat sobre les vitrines del Museu, hav ia de sostenir contra personalitats rellevants, avalades pel pres tigi d'una escola, d'uns títo ls acadèmics, d'uns estud is efectuats a Alemanya i a altres països, i amb un bagatge de cu ltura superior,
que no toleraven que un capellanet de Solsona, un «excavador
de pic i pala », els tirés per terra llurs conclusions científiques .
E l Dr. Almagro aHudeix a aquestes disputes que quali fica de
«choques, un poco de chispas sin peli gro de incen dio ». Recordo
que la figura de Mossèn Serra creixia i s'agegantava dava nt els
meus ulls, esverats per les «c1ü spas » que es produïen en topar
amb el caràcter ferm, fin s i tot brusc, que caracteritzava Mossèn Serra. Es veritat que tot s'acabava donant-se Ics ma ns en
acomiadar-se. Però quelcom en deuria quedar quan el Dr. Pericot, amb una noblesa que l'honora i que Mossèn Serra va
reconèixer i agrair, declara en un article del número extraordinari que el ButlleU Arqueològic de Tarragona va dedicar-li en
complir setanta anys; «Recuerdo perfectamente la impres i6n
que me caus6 en enero de 1919 la visita al Museo de dicha ciudad (Solsona) y no he olvidado tampoco que las discrepancias
de orden te6rico entre Serra Vilar6 y la escuel a barcelonesa,
joven y por tanto demasiado ereída acaso de su superioridad
científica, dificultaron por lo menos la publicaci6n de parte de
los hallazgos de aquél».
L'epíleg d'aquelles disputes queda resumit en aquestes paraules del Dr. Almagro : « ... y es curioso que la doctrina de la
escuela de Barcelona se ha ido evaporando con sus dogmfll ieas
exposiciones de los hechos, no habiendo quedado ya muchas en
pie, mientras que el Iibro honesto del trabajador sincero y fecundo que es Mn . Serra Vilar6 sigue siendo una base esencial.
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Ahora mismo la Prehistoria española se siente muy a gusto cimentada en él. » Han passat catorze anys d'aquesta afirmació
i continua essent ben actual encara.
En uns onze anys de treball incessant (1915-1926) va excavar, estudiar i publicar, 130 sepulcres megalítics; 21 coves sepulcrals prehistòriques ; una mina de coure explotada per l'home prehistòric a Riner; dues cavernes : la Bòfia de Boixadera
dels Bancs i la de Llussà al Puig-sec; una estació hall stàtica a
Marlès; tres pobl ats ibèrics : el del Castellvell a Solsona , el
d'Anseresa a Olius i el de Sant Miquel a Sorba; un forn romà
de terra s igil/ata, el primer trobat a Espanya, a Abella (Navès);
unes termes romanes a Solsona, i altres es tacions i fon s de cabana de no tanta importància. En deu anys enriquí el Museu
Diocesà de Solsona a mb una secció de Prehistòri a de la qua l
el Dr. Pericot ha escrit que és ,d a mas importante de Cataluña
después del Arqueológico de Barcelona y aún superando a éste
para algunos aspectos del Eneo lítico» .
Passat a Tarragona , seguí el ma teix ritme de treball. L'especialització adquirida a Solso na no li era de molta utilitat. Allà
eren el s ves tigis de la Roma imperial ço que calia excava r i
estudiar. L'esperava , tot jus t arribat a Tarragona l'any 1925,
una empresa molt superior a tot allò que podia imagi nar . Només la seva honradesa científica i el seu esperit de treball el
podien fer decidi r a acceptar el nomenament que li feia la Junta Superior d'Excavacions, de Madrid, que el co neixia abastament per les campanyes portades a cap a Solsona, per a d irigir
les excavacions de la necròpo lis pàleo-cri stiana que acabava
d'aparèixer en ob rir els fonamen ts de la fà brica de tabacs. En
quat re successives cam panyes va posar al descobert la necròpolis de sant Fructuós, la més gran i més importa nt d'Espanya.
Tarragona es convertí en el centre epigrà fic més ric de la península i recuperà la bas ílica i el sepulcre del seu primer bisbe,
el màrtir sant Fructuós.
La guerra el sorprèn a Solsona, on continuava residint durant els estius. Pot escapa r a Itàlia. Va a San Fruttuoso di Capodimonte a Portofino; inves tiga els arxius de Camogli , de Gènova,
de Luca i de Roma; consulta la bibliografia abundant sobre el
tema; lliga caps, els de Tarragona i els de Portofi no, i ens dóna
una visió inèdita i documentada de l'odisea viscud a pel bisbe
63

St. Pròsper i sis dels seus monjos, escàpols dels sarraïn s cap
a Itàlia, que s'emportaren en un vaixell llurs mill ors tresors,
les relíquies de sant Fructuós i els arx ius, i publica un ll ibre
t itulat «San Próspero de Tarragona y sus discípulos, refugiados
en Italia en el año 711 , por Juan Serra Vil aró, refugiado del
1936».
Als seus noranta anys encara treball ava en l'o rdenació i l'estudi de les fitxes que havia anat recollin t sobre la història de
la seva vila nadiua, Cardona, des de quan era al Seminari. La
Providència no li ha negat l'oportun itat de fer-ho «per quan
fos vell », tal com ell havia esperat.
Inhumat al recinte santificat pels primers màrtirs de Tarragona i pels primer s cristi ans d'aquella comunitat , aquest digne
i treballador sacerdot que tant ha pres tigiat el sacerdoci amb
les seves investigacions científiques, «cum Christo vivat ».
AnlO''¡ L/arens (SolsOl1Q)

Ull

testimoni de la fe

lla deixat el nostre poble
He conviscut gairebé tres anys amb Mn. Manuel Bonet i
Muixí (exactament de l'octubre del 1961 al juliol del 1964). Hi
he conviscut molt de prop vivint sota el mateix sostre i fent
de secretari en el seu treball, embolcallat tot això, pel seu voler, en un caliu paternal i fraternal a la vegada. Ara em sento
força impoten t de trametre a al tres la meva experiència, les
meves conviccions sobre l'home ferm, sobre el fidel i hones t
confessor de Jesucrist que va ser, sobre aquest infant del Regne
que ens ha deixat a cinqu anta-si s anys ... I encara em sento
menys capaç de commoure els cors i les men talitats dels
creients de la nostra Esglés ia, dels preveres, dels Bisbes, de
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tants i tants que l'han conegut! Ara ell ja no ens pot venir darrera, ja no es pot ficar amb nosaltres: és tan fàci l d'eliminar-lo
del tot! Cal evitar-ho. El dia que això passi, que l'e liminem a
ell i les acti tuds bàs iques que animaven la seva existència, és
que ens estarem eliminant nosaltres mateixos . Potser aques t és
el millor elogi que es pot fer de Mn. Bone t i que, avui com
a hir, és molt difícil de poder generalitzar.
El treba ll profess iona l d'aquest home no ens pot dir gran
cosa : el Tribuna l de la Rota Romana, la Cúri a Vaticana, les
Congregacions, àd huc el seu treball a l Concili Vaticà II ... Entre les tasq ues passades, presents i futu res de servei pastoral
en l'Església, poques s'assemblen a les seves. Tampoc va ser
un personatge històric d'aquell s que deixen les seves obres plasmades d'una forma concreta per a la coHecti vitat d'un país o
d'una Església. No va escriure massa cosa, ni va ocupar serveis
de decisió i lideratge pastoral en l'Església. La seva acció es
va cenyir a la dimensió discreta de coUa borador en obres d'a ltres i de govern pastora l, de cOl1se/ler de persones i de grups.
Són sobretot les línies de fon s de la seva vida el que ens queda,
gairebé net i pelat. Més que en obres personals i concre tes, la
seva acció hi stòrica , és a dir de repercuss ió comunitàr ia i durable, es manifes tà per mitj à de l'acció que va inspi rar a altres.
e.s això, p.recisament, el que hem de mantenir: les seves inspiracions de les línies de fons del ser i obrar nos tre de cristi ans i preveres de l'Esglés ia de Cata lunya .
Mn . Manuel Bonet posava el cor en tot el que fe ia, en tot
el que vivia: el seu país, Roma, l'Esglés ia, el Conci li ... , i sobretot en les persones concretes que coneíxia i tractava, encara
que de vegades el mateix amor el fes violent, incòmode. Quan
això passava , era precisament perquè li importaven molt les
persones , és a dir, la fi delitat o infidelitat que mostraven a una
consciència responsab le i a l'Evangeli. Mai no dissimulava els
seus sentiments. Creia en l'amista t i la practicava amb senzillesa, amb sinceritat i amb preocupació dels altres, molt més
que d'ell mateix.
Era aquest esperit co munitari i de família que an imava l'exercici profess ion al i orientava la seva vi sió de l'Esglés ia. Ell
no renunciava a ajuntar comunitat i in stitució en l'Esglés ia.
Portat pel sentit d'ex igència persona l i de disciplina que posava
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en els seus afers, de fidelita t al compromís, de drets i deures
en la relació social, que formaven part de la seva solidesa humana i cristiana, com també instruït per la seva formació i experiència professional en aquest aspecte, no concebia la comunitat sense un ordre institucional al seu servei. Però, al ma teix
temps, enfon sant les arrels en aquest esperit comunitari i fraternal que sortia del seu interior i quedava innovat per l'Evangeli, fugia de tot legalisme i de tota carcassa que ofegués la
comunitat.
Ell no es va encarcarar, ni envellir. La seva personalitat així
afaiçonada, li permetia de tenir criteris clars i concrets d'acció
a cada moment, però que en virtut dels mateixos principis on
es fonam entaven, podien evolucionar i canviar al ritme de la
vida ... Romàntic i positivi sta a la vegada (com bon ca talà?),
no anava d'una banda a l'altra segons l'humor, ni fi xava la seva
actitud en un dels dos pols, s inó que amb esforç i purificació
constant anava buscant el punt dolç de se rvei positiu a l'Esglés ia, Comunitat d'Amor amb «els cinc pans i els dos peixos »
de la institució i el dret. E l seu fer pràctic d'home d'Església
és un exemplar de maduresa social, d'aques ta maduresa ecles ial
que en el moment present h em d'afanyar-n os a trobar, es taIvian t tan tes marrades com puguem.
Mn. Bonet era un home d'acció, lliurat a la feina portada
amb un ritme ple de vitalitat, tenaç en la consecució dels objectius que creia honestos i bons. Era irnperturbable davant les
dificultats i els con tratemps, no pas d'una imperturbabilitat
de temperament. Això cra ben al contrari: com que posava el
cor en les obres i persones, com que s'apassionava i tenia una
forta emotivitat, rebia molts disgustos, s 'amoïnava i pa ti a molt,
s'enfadava i també s'iJ.lusionava i s'alegrava amb facilitat; però
en el fon s era imperturbabl e, perquè no que ia en el desàn im,
l'amargor i el derrotisme, sinó que continuava sempre lluitant,
amb la seva esperança com una cui rassa, que de vegades apareixia ingènua i infantil, però que en realitat el feia invencible
davant les circumstàncies que li va tocar de viure. Mai no es
va fer la víc tima, ni es va rebel·lar. L'ajudava molt en tot això
el fet que no es donava massa importància a eU mateix, que
no es tenia massa con templacions, que no buscava cap profit
personal, cap honor ... Això molts no li perdonaven i altres no
ho entenien gens.
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Jo crec que Déu l'havia portal d'una manera admirable pel
camí de la infantesa espiritual evangèli ca i això li havia atorgat
la fecunditat de vida i mini steri, perquè ha mort ple de bones
obres. Això és cert. En el seu somriure, en la seva rialla, sobreeixia aquesta esperança , aquesta alegria de la infantesa espiritual.
AI seu costat hom s'adonava, però no d'una manera espectacular, sin6 molt a través de la normalitat i la rutina de cada
dia, que havia topat amb una personalitat sòlida, de conviccions profundes i sense escepticismes , de coherències assol ides
en una vida d'esforç i de purificaci6 ma i no acabada, d'interès
i d'avidesa apassionada per totes les realitats del m6n, per l'atenci6 a les persones en la seva dimensi6 més profunda, per
un tremp d'espiritualitat cristiana quotidianament alimentada
al llarg de tots els seus anys ... Trobar-te en l'ambient romà tan
ben acompanyat, al costat d'un home sòlid en qui et pots repenj ar, que t'ajudava a fonamentar-te a tu mateix, era una experiència meravell osa. Espontàniament se t'acudia que aq uell
home participava de la gràcia de l'apòs tol Sant Pere: «He pregat per tu, perquè no defalleixi la teva fe; i tu , llil cop convertit,
confirma els teus germans» (Lc. 22,32).
«Aquell que confirmava els seus germans en la fe», em sembla una bona definici6 de la vida, de les paraules i obres de
Mn . Manuel Bonet. Imitant el seu parlar popular, podríem dir
que ten ia una fe de cavall , més ben dit, que podia portar a
sob re la dels altres. No va deixar mai de complir aques ta missi6
seva espiritual. I crec que la va considerar la més importan t,
de paraula i d'obra, i que constitu'ia el broll ador més íntim de
tota la seva acci6, que per això tota sencera estava tocada per
un anhel pastoral.
Si hagués con tinuat en tre nosaltres podríem esperar molt
d'ell : de la seva experiència de fe , de la seva acci6 des de ministeris importants en l'Església; però ara ja no és possible.
Ens queda el deure de fer de la seva vida la font d'inspiraci6
de la nostra acci6 personal i comunitària de membres de l'Esglés ia, de servidors de l'Evangeli, de preveres i bisbes. Si és
aiXÍ, les coses ani ran canviant. ..
Josep Hortet (Barce lO/w)
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contes i paràboles

•

Audiència generaL . . .

algull s particulars

Era Lln dimecres lla del tot com Lln altre; però tampoc lla
massa diferel1t pel sol fet de la vaga general, epifel1omel1 ordi·
I1ari de la vida italial1a d'avl/i, amb escà l1dol de pelegril!S i se·
minaristes celtibèrics. - Si, potser ell fem LlI1 gra massa - fa
algLll1 romà sornegLler- però el fet és qLle, qLlal! lla tel1íem
dret de vaga, l'ecol1omia era LlI1 desastre: i ara, amb tal1tes hores perdudes, anem al davant ...
E l símptoma, però, d'LI na m és estranya gravetat va ser l'es·
(rally silel1ci que se sentia pels volts de la sedLlctora Fontal1a
de Trevi: m' hi acosto i veig el per qLlè: la font no rajava! AlgLlI!
sil1dicalista fervorós havia tallat l'aigua, ell aqLlell dia de vaga
total. -E.s greLl això, vaig pel1sar, a Roma, tall oberta, tan falagLlera sempre amb els turistes-o Ell cal1vi, ara el! veia LlI1 gru68

pet molt desconcertat per la fontana muda i semblaven creure
que la font funcionava amb monedes, perquè en seguien tirant. ..
Quina bona fe, vaig pensar mentre baixava cap al Tib er
-que no semblava pas fer vaga- i dubtava si telefonar al Terenci Moix per a invitar-lo: ell acabava d'arribar d'Egipte i a
mi em sobrava una invitació d'aq uelles que porten imprès ben
clar "aquest bitllet és gratuït i no pot ser venut" (qu e els romans són capaços de tot i després se la carrega el Vaticà). Però
una audiència papal li faria peça? T a m és, vaig pensar, ara va
darrera de l'Alberti i del Fell;,,;, i ell sol procurar-se audiències
molt particulars, no pas d'aquestes generals. Res, se'm feia tard
--a peu per força- en "'" dia gris amb menaça de pluja ja
anunciada ahir a la TV: la qual, per cert, ens deia que el mal
temps arribaria d'Espanya! Sí, les de pressions aquí vénen d'Espanya, ves per on. (E.s un fel, però nosaltres som m és delicats
i les fem venir de les Açores -sobrevolan t discre tament el país
hermano, que així no s'ofèn- o de la Gran Bretanya que, si
s'ofèn, millor!) .
De sobte, en un pany de paret dels contraforts del Cas/ell
Sant'Angelo, veig escrit amb lletres negres de pam: No a la
b enzina vaticana! Anava de pressa i només recordo que vaig
meditar fugaçme'"t : -Bé, no vaig pas a cerca r be.nina jo, .ú
em sembla que l'Església s'hagi d'ocupar d'aquestes essències ...
De manera que -tot i la meva personal condició, confessional
i hispànica- no em va irrilar aquell rètol (provocador però no
massa, que e.1 aquest país estan curats d'espan ts i altrament encara, avui després del Concili!, la gent confia en la banca del
Santo Spirito, la més forta, diuen, de l país del més fort pe).
-Anem a la casa de l pare, hauria hagut de pensar, i no has d'oblidar el teu deure nacional que consisteix, asseguren, a cridar
Visca el Papa! més fort que ningú ...

M és fort que els italians? O que els romans? Ho estava pensant Cal1S0nerament al llarg saló de les audiències i -ja se sap,
les coses de palacio ... - en la llarga espera: ¿creuen aquesls ita69

lians? A Roma els temples s6n incomptables, sovint semblen literalment repetits en una sola placeta o carrer6; però això mateix és font de molta ambigüetat: i altrament aquí sí que sembla complir-se allò que proposava un molt terrible progressista,
francès no cal dir-ho: -En lloc de demana r als turistes que
callin i no destorbin quan hi ha una fun ci6 religiosa, hem de
presentar-los molt sinceres excuses quan el culte els des torba en
la visita al que ja els pertany de dret .. .
En fi, ja se sap, si les coses sacres s6n massa a l'abast, es
van dessacralitza'lI: és allò, d'un Bisbe qualsevol, tan respectat
- suposem!- a la seva diò cesi, a Roma no en fan cas. I per
aquestes terres els Sants s6n invocats d'una man era pràcticament xantatgista; fins i tot en Ull poblet de la Campània preguen així l'Altíssim: -Se non ci dai acqua, Ti uccideremo!
(Vet aquí la teologia de la mort de Déu!). ' 170 parlaré ja de la
típica irreverència dels toscans que, Malaparl e dixit, all'inferno
ci vanno per orina re ...
Es veritat, però, que l'anticlericalisme no sembla massa agut,
almenys a Roma on circulen tant de monges i frares que, s i
n'hi hagués, ja es notaria. Es clar que potser l'època daurada
de l'anticlericalisme -quan l'endarreriment d'un país era atribuït al fet d'haver-hi més piques d'aigua beneita que no pas
banyeres- ja ha passat a la història, a tot arreu: en part, em
sembla, perquè s'ha vist que l'alta clerecia del Kremlin tampoc
no és de tracte massa fàcil. I de fet sembla que avui dia els
pitjors anticlericals cal cercar-los entre el clergat ...
Ja és difícil, ja, aquest problema que deia; i avui dia ja no
val a fer aquesta me.la d'aproximacions literàries: s'ha de cridar Mn. Duocastella i llogar una bOl1a IBM! (Però potser aviat
la imminent discusió i el vot sob re el divorci, donarà una primera resposta, en aques país de la gelosia! J.

L arribada del Papa va escapçar la meva divagació. , confesI

so que, en veure'l entrar damunt la cadira aquella portada a
pes, els meus virus progressistes van sentir una aguda reactivació, i la ,"egra paraula, triomfalisme, va travessar el meu arc
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mental: tot i que realment, ara com ara, sembla l'ú,úc sistema
per a fer-lo visible a tot s els visitants: que, per cert, aplaudien
com si fo ssin tots espanyols; els guàrdies suïssos havien de fr enar els més fervorosos; i uns altres sel1yors amb ul1iformes el1cara més de senyor ens miravel1 d'una manera que, rel1oi, et
senties -a la casa del pare- LlI1 foraster i res m és. I malgrat
això aplaudiem; jo també, simplement cO'1tagiat i no pas" per
ofici" d'hispànic: "Recuerda, donde quiera que estés, que ostentas como religioso y español, una dig,údad espiritual que
no tiene par"; això posa el1 LlI1 meu carnet personal. .. El Papa,
vaig pensar, havia aconseguit de reunir un miler llarg de persones, en ple hivern i en dia de vaga : ja té raó qui diu que el
Govern italià no arribarà mai a trobar un Mirristre de Turisme
que el superi en eficàcia. - Però això lliga tant amb les teories
d'aquell progressista ultramontà que deu ser probablement ,ma
mitja veritat, la cosa més falsa.
I de sobte la meva atenció va concentrar-se directament en
el rostre breu -però tal1 difícil- del mateix Papa, LlI1 rostre
potser més el1igmàtic aquell dimecres perquè apareixia distès
i fran cament enriolat, be'1 llLll1y del clixé corrent d'hom e angoixat . El veia bastant bé, assegut ara al seu tro,"!; un d'aquells
aspirants a Cardel1al, amb veu tonant davant mateix del micròfol1, va anunciar: Parla il Papa!!! I efect ivament aquest va
llegir-nos ,ma de les habituals al·locucions del dimecres (les que
després Mn. Bigordà s'esforça d'aclarir als fidels lectors del
"Con·eo"). Jo l'escoltava 1110lt distret, em fixava només en el
seu gest qu e de cop s'havia fet impersona l, en contrast amb
l'em·iolament inicial. I vaig recordar, ai, que el seu gran predecessor l'al1Omenava "el Cardel1al hamletià".
El discurs, segons vaig sa ber després pels diaris, era més
aviat fort -"la con testazione delia contestazione nella Chiesa",
bufa!- però no m'ho va semblar allí mateix; jo encara recordava un alt re discurs seu, molt recel1t, en què deia: "Es propi
dels bons catòlics d'ésser amants de la llibertat ... " Vaig prosseguir la lec/ura la mar d'interessat, però al capdavall ja no hi
veia gens clar: i 110 pas per les I1aturals precissions, ben delimitades, sil1ó per un to que acabava per fer-ho tot confús, apte,
en fi, perquè tant els uns com els altres ho llegissÍl1 a la seva
manera ... Vaig recordar un amic professor d'anàlisi lingiiistica
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que ha comel1çat d'esbrinar la tècl1ica exacta delllel1guatge literari de Pau VI: aquest estudi, em deia, aval1ça lel1tamel1t, per
mor de la singular complexitat, excepcional, dels textos examinats, rebels a les millors pautes de l'estructuralisme i afins.
(Per favor, com ja diré, no cregui el lector que recorro a la ironia fàcil, en l'oblit de l'alta responsabilitat del personatge;
però, també, demano com prensió: sabeu molt bé que al nost re
país ja fa anys que hi ha qui diu: -Llibertat? Sí! -Però afegeix: -Ara: llibert inatge no!-. I així, pensava des de la Roma
del Tractat europeista, no hi ha pas manera d'entrar '1Osa ltres
al Mercat Comú).

P erò, finalm ent, ens va tocar a tot s d'aplaudir altre cop en
acabar el Papa el seu discurs llegit. I quan, després, va tomar
a parlar -ja sense cap paper- va ser quan va recuperar la
bonhomia senzilla, distesa, d'abans; en una paraula, allí, en el
contacte directe i lliure de papers de Cúria, va fer-me descobrir en ell una cosa insospitada i que, fran cament, molt sovint
enyorava ell les seves actuacions i paraules: el sentit de l'humor! I em penso que val Ia pena de salvar per a la història una
petita anècdota de la qual vaig ser testimoni i que 'lingú més
no ha ressenyat, que jo sàpiga.
La segona part de l'audièl1cia el Papa la dedica a parlar
breument als grups que el visiten com a tals. El m és sorollós
dels quals era el format per soldat s italia/ls: el mateix Papa
va haver d'int errompre els seus Hurrahs! demQ/wnt que callessin, que ja cridarien quan tomessin, un dia o altre, integrats
en un altre dels grups: -Ara no
penseu, oi? Però ja us hi
trobareu -feia rient- perquè ara he de parlar a tm grup de
parelles italianes acabades de casar, que han volgut venir tot
seguit a visitar-Nos ...
A les primeres fil es -en la sala llarga, plena de bancs- hi
havia un grup molt silenciós que, com és de ritual, va posar-se
dret quan el Papa va mostrar la intenció de parlar-los. 1 aquí
tenim la petita a'lècdota de què parlava : Pau VIva saludar-los
i després, adreçant-se a tot s els presents, afegia: Veieu? Aquests

"i
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SÓn uns religiosos que porten una creu vermella cosida al
pit .. .-. I com que el grup, da vanter, estava d'esquena a la majoria dels assistents, el Papa en sec va fer: -Dietro-front! (Cosa que va fer tomar a riure els soldats, acostumats a sentir-se
ordenar així de fer mitja-volta). -Fate vedere, fate vedere-.
Els passiO/ústes va., restar UI' ins tant girats i tots vam poder
veure les creus al.fudides. Després el Papa va continuar:
- Doncs, mireu, aquests homes porten la creu al pit per a
sigl1 ificar que la duen també al cor. Es a dir: que són homes
penitents.
1 llavors,abaixant la veu i adreçal1t-se només als passionistes,
afegia sorneguer:
-Es veritat que feu encara penitència?
Els de l grup fei en que sí amb el cap, ul1a mica descol1certats.
I el Papa llavors va come.1Iar per lots els presents:
-Veieu? Ningú no en fa avui de penitèl1cia; però aquests
encara en fan.
No sé si va ser casualital però recorclo que en aquest moment, me.1Ire rèiem, el monsenyor-aspirant-Cardenal va tossir:
en el món vaticà, ple de subtils combinazioni, vaig pensar, qui
sap què pot significar un estossec.
L'anècdota, mínima, acaba aquí. A mi, tanmateix, va servirme per a comprenclre millor -d'una manera intuïtiva- la figura d'un home carregat cI'un pes tan gran que pot arribar a
ofegar i aixafar el cOl1 trari de l'anomenada gravetat , allò que
a més constitueix un lub rifican t tan necessari per qui viu sota
una pressió comparable a la que suporten els més solemnes pilars cie la Roma sampietrina.

U ns mesos més tard vaig trobar-me a Brescia, l'activa ciutat
lombarcla -d'un ambient molt semblant, patis clel Paf/adi a
part, al català- en la qual va néixer el Papa actual. Allí em van
parlar clel Cardenal Bevilacqua, aquell que va acceptar la púrpura amb la condició de seguir fenl de rector de la seva parròquia, i altrament antic confesso r i amic cie sempre clel Papa
Monlini: em deien que -fins a la seva mort prematura- visi73
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tava cada mes Pau V / i que justament acomplia amb ell una
funció distensiva, d'amic que pot dir-ho tot, que ningú més ara
no sap fer. -Llàstima! -em deien els amics brescians- perque els Montini, que aquí coneixem bé, són bona gent, el que
passa és que sempre han hagut de manar ...
l em contaven menudes anèdot es dels dos germans MO'llini
seglars, caps més o menys visibles de la Democràcia Cristiana
local. -Fa anys que és fora -seguien- però a nosaltres ens
sembla comprendre Pau VI; com prendre, repet im, que no vol
dir pas estar d'acord ...
l llavors van explicar-me el que els deia, poc abans de morir, l'alludit Cardenal, l'únic potser que tutejava el Papa. El
visitaven i li feien notar que '10 tenia enlloc ni un sol retral
de Pau VI - el Papa que l'havia fet Cardenal- mentre era ben
visible, una imatge del Papa anterior, el Roncalli bergamasc.
-Es que ... -deia el Cardenal Bevilacqua- aquest d'ara no ho
sé, no : aquell sí que era un Papal-o l assenyalava el re/ral de
Joan XX/T! . Im mediatament, com si li semblés que havia dit
una inconveniència, afegia:
-El que passa és això, mireu: que en Montini és massa
bo ...
Els altres van man ifestar-se estranyats : l'aurèola de bondat
precisament to/hom l'ha atribuïda al bon Papa Joan.
- Sí, sí -responia el Cardenal- era bo el Papa Joan. Era
bo ... però també tirava al dret, era un home que feia el seu
camí, sabeu? Aquest d'ara en canvi, és massa bo, pateix massa
per tots i cada un ...
-I mireu -concloïa- aquest es posa a caminar; però si
troba algú pel seu camí, s'e nretira, s'aparta, gira, per por de
xocar, de molestar-. Parlava així a penes iniciat el pontificat
del "seu" Monti.,;, és a dir, abans de moltes coses. l afegia encara : - Es clar, quan aviat ensopega amb un altre, toma a gi·
rar; això es va repetint indefinidament i així, ja ho comprendreu, .10 seguirà dret, no va enlloc ...
-Ara -sembla que insinuava discretament en alguna al/ra
conversa- potser és això - i no altra cosa- el que ha de fer
aquest Papa.
-Era UIt home, Bevilacqua -{lfegien els meus amics- d'una llibertat de paraula profè tica, est il Joan XXlII; no es pre74

oCLIpava, per això mateix, de precisar O sospesar cada paraula
i així el que en recordem, perdut /' encís de la conversa directa ,
potser no serveix massa per a fer-ne grans interpretacions.
Vo stè mateix, però ...
Es el que jo dic als lectors, després d'oferir aquestes notícies de la història m enuda, la que no interessa almenys als informadors "oficials", ni tampoc els de L'Osservatore -que, per
cert, osserva ta" poc, tothom se n'adOl1Q ja (fora dels que ara
llencen una edició castellana resumida del pàHid full vaticà)ni, encara menys, els de Ràdio Vatica"a, "una ràdio - em deia,
en Ul1 mome,1I de co,¡fidències des fogades, un que hi treba llaque calla, tant o m és que parla, en 24 idiomes ... "
Ramon Comas (Barcelo,w)

Parc, ara ho veig clar Els reis m'estimen mes que Tú .
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quatre vents

1. a

Convivència de Seminaristes

Convocats pel Secretariat aLa finaU tat era doble : de prici ona!. d'acord amb la Comissió mer, troba r-nos, a nivell de conEpiscopa l de Seminaris , tingué vivència , els delegats de cada
lloc a Àvila, els dies 12-15 de seminari a fi de parla r i reflenovembre, la I Convivè ncia de xionar sobre una problemàtica
Seminaristes Majors. Hi assis- comun a als nostres seminaris,
tiren uns 92 delegats de 46 se- segons demostra l'enquesta que
minaris de tot Espanya, amb 2 es fé u a nivell de tot E spanya
representants per cada semin a- ara fa un any; segon , i sobretot,
ri, elegits pels mateixos com- treballar sobre aquests problepa nys ; hi assistiren també e ls mes més impo rtants i a lhora gebi sbes de la Comissió Episco- nerals, per oferir pi stes de sopal.
lució (juntament amb la comis76

sió de més de 20 tècnics que estudià l'enquesta) a la Comissió
Episcopal. Així doncs, la presència dels bisbes era per a copsar la problemà tica d'una manera directa , fer-se-la seva i presentar-la a la Plenària de l'Episcopa t, de final s de novembre.
Amb anterioritat a la Convivència d'Àvila , i a fi de preparar-ne la temàtica i l'organització, es reuniren a Madrid 8 delegats, un per cada zona, juntament amb una comi ssió del
Secretariat. Fruit d'aquesta trobada foren tres qüest ionaris,
que s'env iaren a tots els delegats de cada seminari per tal
de preparar, en sems amb els
companys, les respostes que
s'hav ie n d'aportar a la Convivència.
Voldríem remarcar, especialmen t, la presència dels sem inari s de Catalunya, i com va ser
impo rtan t per a tots nosaltres
el fet de trobar-nos tots per primera vegada i treballa r junts
aquest material. Hi assistírem
dos delegats de cadascun dels
següents seminaris ca talans :
Girona, Seu d'Urgell , So lsona,
Barcelona , Vi c, Tarragona i Tortosa (els companys de Lleida no
hi pogueren ass istir per manca
de personal). Van ser tres dies
de ll argues estones de confrontació de problemes comuns i
alhora de copsar les situacions
i les dificultats pròpies de cada
seminari . Ta mbé ocuparen el
nostre interès les noves realitzacions i els esforços que arreu
es van fent, i el paper i la sig-

nificació de la nova Facultat de
Teologia.
Després els secretaris dels diferents grups presentaren el
t re ball a tota l'assemblea, la
qual cosa ens oferí la situació
actual de to ts els seminaris; els
bisbes i els tècnics presents pogueren consta tar-la directament
i prendre nota de la problemàtica real i les es perances i els
anhels que es viuen als nostres
se minari s.
Els tres grans qüestiona ri s i
temes de treball foren:
I. Un sacerdoci per a l nostre temps : a) delimitacions teològiques del sacerdoci ministerial; b) realitzacions concretes
del sacerdoci.
2. La formac ió sacerdotal,
contingut i formes: a) ni vell humà , cristià i pastoral del futur
sacerdot; b) anàli si de l'estructura formadora .
3. Anàlisi de les estructures
pastorals : a) nivell diocesà; b)
si tuació en cada seminari ; c) situació i compromis perso nal.
Pensem que és molt pos itiu
el balanç d'aques ta l Convivència, malgrat la preci pitació i la
manca de temps, així com l'extensió dels temes i la dificulta t
de concreció. Es constatà la necessita t de treball ar i conviw'e
de primer a nivell s més pròxims; per aques t motiu s'aprovà la creació d'uns enllaços entre cada una de les «regions» i
el Secretariat Nacional, que fossin alhora punt de coordinació
dins de cada grup. Pel que fa a
Catalunya, els delegats dels se77

min aris vam fer una votació, i
fou elegit un dels dos delegats
del Seminari de Barcelona. Pensem que aquest fet pot ser molt
pos itiu de cara a potenciar els
con tactes interd iocesans i ajudar-nos mútuament a nivell de
la nostra realitat catalana.

Els secretaris dels diferents
grups redactaren una resum final, a manera de conclusió, que
fou llegit davant de tothom poc
abans de marxar, i que en general respon al pensament nostre
sobre cadascun dels temes.

Josep Milà i Jaume Dasquens
(Seminari de Barcelona)

Conclusions

de

la convivènCIa

La figura sacerdotal
La nota característica ha estat l'admissió de la pluriformi(at existencial del sacerdot.
Aquesta pluri/ormitat ve exigida pel pas sociològic de parròquies a comunitats, la qual cosa
impossibilita de fer una pastoral de cristiandat i obliga a
prestar atenció a les exigències
i a les necessitats d'aquestes comunitats. Des del punt de mira
del sacerdot, la pluriformitat
l'ajudarà a realitzar-se com a
persona en integrar-se a l'ambient on hagi de treballar apostòlicament, integració 'lue arribarà a la mateixa cu tura de
l'ambient.
Fruit de la nota anterior de
pluriformitat, es fa impossible
de concretar figures sacerdo78

tals, per bé que es concreti què
ha de ser el sacerdot: formador, creador i president de comunitats crist ianes; responsable de la sensibilit zació; respOll sable de la parauJa, dels
sagraments i de la unitat en la
caritat; l'home que dóna respOSIll de fe als problemes concrets, atellent els signes dels
temps.
Quant a la figura urgen t, i te11illt en compt e aquella piu riform itat, hom prefereix no concretar gaire. Les llotes que s'apunten són: com a línia general
i donada la nostra situació actual, ha de ser creador i animador de comunitats; sacerdotobrer; urgència de la creació
d'equ ips sacerdotals de vida i
pastorals; desclericalització
abandó de tot privilegi.

- separació en tre centre d'esi residència;
-possibilitar la professionaJ. La formació sacerdotal
fins fa uns anys ha tingut com lit zació dels semi.7aristes, tant
a tret fonamental la no-forma- per motius personals com pastorals;
ció humana integral:
-hom veu cO.1Venient que
-massificació despersonalitzadora i empobridora de perso- abans de començar els estudis
pròpiamel1t sacerdotals, el cannalitats;
didat
tingui Ul1 ofici, un "modus
--aïllamel1t del món, de les
realitats, de les situacions pas- vivendi";
-evitar la multiplicació d'ortorals;
gW1Ïsmes.
-classisme i segregació sociològica, que ha esdevil1gut

La formació

I udis

"casta";
-l'nanca d'iniciatives i res-

pOl1sabilitats en la mateixa formació;
-educació al celibat (com a
repressió) més que educació sexual;
-teologia margil1ada de la
vida i inútil per a respondre als
problemes actuals.
2. A.lOtem l'evolució actual
de ls seminaris, per bé que encara ilO capaciten la formació
hwnQl7a il1l egral per via positiva, l1i una plena formació espiritual i pastoral.
3. La solució haurà de tenir
ell compte els motius l1egati/ls
apuntats.
4. Quant als ca"lins i""nediats de solució:
-equips formadors capacitats;
-cogest ió a tot nivell, per bé
que en grau divers;
-formació d' equips de semi.
'7aristes;
-distribució planificada dels
centres d'estudi;

Les es¡ ructures pastorals
/ . COl1statelll l'avenç experim entat durant els últims anys,
i den7anem que la revisió i
l'act llalit zació col1tinLlï.1 perquè
molts sacerdot s en exercici puguin superar llur fru stració i es
faci possible que el missatge
salvador de l'Església arribi als
homes d'avui.
2. Aquesta mateixa renovació de les eSl ructures pastorals
-encara tan poc possibilitadores de l'evangelit zació- es fa
I/ ecessària tarI/bé perquè nosaltres puguenl sentir-llOS verita-

blement atrets pel ministeri sacerdo tal, superant el temor a la
frustració.
3. En conseqüència, proposem com a camí de solució:
-que cada alumne pugui preparar-se per a una tasca pastoral específica, prèviamel1l coneguda;
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-que la nostra formació pas- es fomentin de debò les pelites
toral no sigui una cosa margi- com,mitats adultes en la fe, i
nal, com una diversió de fins de els moviments apostòlics es peset,nana;
cialitzat s i compromesos;
-que es constitueixin equips
- que la nos/ra formació paspre-sacerdotals, sense oblidar toral estigui alimentada per una
que també els laics són Esglé- teologia actualit zada que compsia;
- que es compti amb llOsal- ti amb la sociologia, la psicolotres a l'hora de planificar la gia i l'antropologia, i respongui
així als i/lterroga/lts reals de l'hopastoral diocesana;
-que aquesta pas/oral sigui Nle d'avui;
-que se superin les antigues
realista, partint d'estudis sòciopastorals pensades
estructures
religiosos fets seriosament;
- que, sense marginar la fina- exclusivament per a un règim
litat de la parròquia / radicional, de cristiandat.

lornades de reflexió pastoral a Menorca

La mort del Bisbe Pasqual apos tòliques. Per a molts, un
a ls noranta anys d'edat i tren- alliberament . Una situació fin s
ta de ministeri; l'administració ara desconeguda, feta de desapostòlica del bi sbe de Mallor- concert i s inceritat, de revica durant dos anys; l'eclosió sions , descoratj aments i evaconci liar, i altres fac tors difícil- sions. Fins a darreries del 68
ment localitzables, han abocat s'havia temut la supressió de la
la petita diòcesi menorquina a diòcesi i la consegüent annexió
una situació nova. Per a uns, h a a la diòcesi mallorquina. Geses ta t una situació d'anarquia tions, súpliques, i signatures
pastoral. Per a uns a lt res, situ a- coïncidien en un mateix punt:
ció d'enfrontaments. Per als volem un bisbe per a la nostra
feels d'antany, esfondrament esglés ia menorquina que s igui
de les institucions piadoses i realment pastor i segons l'Es80

Ja a prinCIpIS d'estiu es va
perit de l Vaticà 11. El Bisbe ha
vingut finalment en la persona comun icar que el canonge Boudel sacerdo t mallorquí D. Mi- lard havia acceptat la in vitació.
quel Moncadas Noguera. Consa- La notícia, però, no despertà
grat a la catedral de Ciutadella l'interès que era d'esperar a
el dos de febrer del 69, ha estat causa segurament de l'escassa
devorat per l'expectació del s difusi ó del butlletí. L'interès de
menorquins. «Sí, amics meus, sacerdots i laics es va deixondir
tenc pressa per conèixer les vos- hora per hora, quan faltaven
tres realitats pastorals, desco- poques se tmanes per començar.
brir i constatar amb vosa ltres, Fou aleshores que l'organ itzasacerdots, religiosos i laics, els ció de les Jornades fou «contesvostres problemes, planificar tada » en certs ambients seglars
junts tot d'una, i treballar en ja que no s'havia comptat prècomunió ecles ia l tots junts» , de- viament amb la seva col·laboracl arava D. Miquel en la seva pri- ció. La por era que all à es prenmera salutació als menorquins. guess in uns acords que els afecServeixi aquest curt preàm- tarien de prop i en els quals no
bul per donar una idea de la si- ha urien participat. Els obrers
tuació a l'h ora de celebrar unes d ifícilment podien suspendre la
Jornades diocesanes de reflexió feina de dillun s a divendres per
pastoral o de pastoral de con- assistir a les J ornades; ll avors,
j unt . Es perquè crec que la in- doncs, ¿ quins seglars hi potenció d'aques tes jornades era d rien anar?
justament donar una primera
Els organ itzadors van contesrespos ta a la problemàtica del tar que les Jornades, tal com esconjunt.
taven pensades, no es pod ien
L'any 67 es va demanar a 1S- condensar en dues hores al vesPA que fes un estudi sòcio-reli- pre perquè pogués participar-hi
giós de la diòcesi. Enguany ha més gent. I es tirà endavant , de
sortit fina lment publicat un manera que el 19 d'octubre es
gros volum que conté el resul- van iniciar. Crec que aquests
tat de les inves tigacions socio- deta lls dels preparatius refl eclògiques dirigides pe l Dr. Duo- teixen molt bé la ferma voluncastella. Seria in teressant ex- ta t de participació activa d'un
treure'n algunes dades , però laicat incipient, la desconfian ça
l'espai no ens ho permet. Amb envers les coses imposades de
motiu d 'haver-se acabat aquest dalt i les dificultats que emmarestudi , es va proposar des del caven l'empresa des de bon coBi sbat a Mons. Boulard que mençament.
vingués a diri gi r unes Jo rnades
El dilluns 19 d'octubre, l'hode reflexió pas toral que tin- tel de Cala Blanes, buit de tudrien per base l'estudi sòcio- ristes, va rebre l'afluència dels
religiós.
participants. El nombre d'assis81
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tents superà amb escreix to tes
les previsions, ja que passaven
del centenar , incloen t-hi una represen tació mallorquina ben nota ble: els sacerdo ts eren 36, el!
seglars 37, i la resta eren religioses. El s grups de treball es
van constituir segons criteris
d'es tat, d'edat i de zona. D'aq uesta manera anaven treballa nt els qüesti onaris que sortien de cada ponència. Després
hi havia una sessió plenària en
la q ual es posava en comú el
res ultat de cada grup . Men trestan t una Comissió de conclusions anava prenent nota d'aq uell s pun ts que aconseguien
cada d ia una més amp la acceptació, a fi de redactar fi nalmen t
unes Conclusions. L'horari era
dens i hi havia poc temps pe r
als col·loquis i intercanvis espontanis . En tot moment va
regnar un ambient de llibertat
d'expressió, que va prod ui r certament algunes tensions, però
que a la llarga va ser purificador. La llàstima és que la curta
dW'ada de les J o rnades no permetés una madw-ació d'aquest
clima de llibertat, d'autocrítica
i d'intercanvi . Diàriament a l
migd ia se celebrava l'Eucaristia,
presidida pel Bisbe; aquesta celebració comunitària conferia
una dimensió profunda a l'esforç laboriós de la setmana.
Les intervencions del Dr. Duocastella tenien per objecte presentar una panoràmica de la situació humana i religiosa de
Menorca. Va recalcar que la població de Menorca segueix una
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evolució lenta, ja que en 50 anys
ha a ugmentat només en 9.000
habitants; però les perspectives
de futur, que ja s'apunten actualmen t, permeten endevinar
un canvi important : la indústria, fin s ara pelita, s'obre cap
a la gran indústri a amb la consegüent a parició del pro letaria t
neocapi ta lista i els seus problemes; el tW'isme, per altr a banda, de momen t encara selec te,
augmen tarà i envestirà la població am b una prob lemàtica
desconeguda. Quant a la realitat
re ligiosa, va notar com un 52,8
per cent de la població té una
visió autènt ica del cristian isme,
ment re que els assistents a missa dominica l són just un 40 per
cent. Mons. Boulard, per la seva
banda , va pa rlar sobre la missió de l'Església en el mó n tempora l, i la missió espedfica de
les distintes vocacions a l'inter ior del Poble de Déu. La seva
insistència era que l'E sglésia
diocesana ha de donar una resposta globa l en l'evange lització
del món , la qual cosa demana
una pastora l de conjunt i una
superació dels aïllaments.
El dan'er dia es va presentar
a l'assemblea un projecte de
conclusions perquè fos estud iat
per cada grup i es presentessin
les esmenes oportunes . El projecte fou bàsicament acceptat,
i les esmenes tendien a fer-lo
més concret i situat. Finalmen t
sortí un text aprovat per la majoria, del qual podem dir que
volia evitar cw-osament qualsevol to neotri omfa lista. Les con"

elusions no ten ien a ltra preten- tit de l'es perit de les benauransió que ser «uns principis ces, ci qual és in compatible
orientado rs de pastora l, accep- a mb certes situacions de privitats lliurement pels partici- legi; un redescobriment de la
pants», tal com s' havia aelarit comunitat reclama obertura
en la reunió prèvia del consell dels grups i de les persones,
presbiteral . Estan integrades in tegració de tots en la tasca
per J 7 punts que es refereixen evangeli tzadora.
a la missió de l'Església en el
Potser la densitat del programón, la tasca dels sacerdo ts, el ma no permeté una assimilació
sent it de la vida reli giosa, i de lots els punts i una acceptala mi ss ió específi ca dels se- c ió personal prou plena de totglars. Unes líni es-fo rça li donen hom. Però com a positiu queunitat: com a esglés ia ens sen- da el fet d 'haver-se reunit sectim també culpabl es del ma l tors diversos per encarar-se
que vo lem denuncia r; això exi- amb la realitat de l'autocrítica
geix primer una pW'ificació in- i del diàleg; i les conclusions seterna dels individus i de la co- ran sempre un punt de referènmun ita t; el tes timoniatge de cia en tot treba ll que des d'ara
l'Església avui ha d'anar reves- es vu lgui emprendre.

Joan Febrer (Menorca)

C o nclu sion s

de

les l omades

Un grup de sacerdots, religiosos, religioses i seglars de
Menorca, i W1a noe/rida representació de Mallorca, ens hem
aplegat cinc dies amb el Bisbe
per reflexionar, ajudats amb
l'assessoram ent de MOl1s. Boulard i de Mn . Duocastella, sobre
els camins de la nostra comu.litat eclesial.
Considerem aquestes Jorna-

des com L1 n primer pas e/e cara
a una Pastoral de Conjunt.
Comprenem l'absència, prou
justificae/a, de nombrosos seglars, especialment obrers, a
qui no ha estat tan fàcil d'abandonar el treball. Però aquest
fet limita l'abast de les nostres conclusions; ens adonern,
doncs, que un segon pas de cara
a la Pastoral de Conjw1t cal
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fer-lo amb Ll/1a participació
més àmplia.
Per això aquesta declaració
només vol ser la presa de posició d'una part de l'Església diocesana davan t la tasca evangelitzadora que li escau en el món
d'avui.

1I10lt distintes. Entellem que la
Comunitat cristim1a, més que
no pas ulla entitat simplement
territorial i juridica, és una
reunió lliure i conscient de
creients en Jesucrist, que volen
ser siglle de la presència de Déu
CII el món.

1. Reafirmem, a la llum del
Concili Vaticà Jl i de la realitat
humana i religiosa de Menorca ,
que la nostra missió continua
essent d'actuar com a fermellt
el! els fenòmen s socials d'avui.

5. El pastor d'aquesta comullitat ha de promoure els valors persona ls, l'lO d'al'luf.la r-los.
La gran comunitat respectarà
doncs, fratemalment, l'origÏllOlitar en riquidora dels petit s
grups.
COllsiderem el baptisme com
a porta d'elltrada en la vida de
comun itat i l'Eucaristia com a
celebració joiosa de tots i no
simple compliment d'una obligació; la qual cosa ens com promet a cercar els camillS per
aconseguir que la pertenèllcia a
la comunitat cristiana no sigui
mot ivada per "l'la pressió sòciocultural, Si,lÓ per "'10 lliure opció de fe.

2. Descobrim en aquests fet s
socials un materialisme creixem, fruit d'un sistema capitalista que avalltposa el diller als
valors de la perSOl1a humana;
d'aquesta arrel brollen mals
nombrosos: especulació del
sòl, horaris sobrecarregats de
treball, visió del turista com a
font de divises i objecte de
plaer, treball de nois massa joves el! ambients inadequats, etc.
Aquests mals ens submergeixen
a tots en una situació de pecat
6. Ens reafirmem en la 11eque designem amb noms dife- cessira t de posar terme a la
rents, però que convergeix sem- cOl1tradicció entre el que diem
pre ell una mateixa realitat: la i el que fem. Creiem que la ¡xr
degradació de la persona hu- bresa de l'Església, viscuda semana.
gOllS l'esperit de les BellOuran3. Ens recolleixem culpables ces, ha d'ésser la faç extema del
d'aquesta realitat i sentim la nost re testimoni en el món.
urgèllcia de la nostra pròpia
7. Considerem que aquesta
conversió, individual i co fl ectipobresa
és incompatible amb
va, per poder restituir l'home a
l'afany
de
comoditat i de diner,
la dignitat de persona salvada,
amb
el
luxe
desplegat amb ocaavui, per Jesucrist.
sió de la recepció d'alguns sa4. Amb la paraula Comuni- gramellts, amb la possessió de
tat, designem sovint, realitats certs privilegis concedits per
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l'Estat. Aquest testimoni no serà cris t iil s i no prové d'un contacte personal amb el Senyo r
ressuscita t, realitzat al si de la
Comun itat.
8. Veiem que la comunitat
cristiana no ha de viure per a
Sl: lnateixa: l'obertura miss ionera li és fonamenta l. Se'ns imposa, doncs, W1a atenció constant
als signes dels temps. Avui descobrim aquests sig.,"s com U ,IQ
porta oberta a l'Evangeli: major sen timent de justícia i llibertat a tot s els nivells, ànsies
de promoció cultural, insat isfa cció davant els aspectes anacrònics de l'Església, major
autenticitat religiosa, la supervivència dels valors familiars,
el desarrelament d'alguns grups
socials, major se" sibilitat per la
fam i la guerra del món.

a la propagació del Regne de
Déu.
11. Els sacerdo ts deplo rem
les nostres actituds exclusivistes i individualistes, que ens menen a una acció pastoral monopolitzadora. El fet de constituir
una classe social ens desarrela
del poble i ens al/unya de la
problemàtica i del llenguatge
de la nostra comunitat.

¡ 2. Deplorem, així mateix,
la nos tra manca de testimon i
d'w1itat i de respecte per les
opcions i les mentalitats diferents. Opinem, també, que l'oficialitat del catolicisme estatal
ha compromès mQSsa l'Església.
La nostra evangelit zació ha d'adreçar-se a tothom, sense excepcions; és per això que, sobretot els sacerdots, desitgem
no tancar-nos en aquells grups
9. En aquest món canviant que secunden la nostra mentaescau al sacerdot una funció in- litat. La dedicació més intensisubst iwible al si de la comuni- va a W1S grups determinats nO
tat cristiana, la qual queda pol- ens ha d'impedir d'estar en conlarit zada entorn d'aquests tres tacte amb tothom.
aspectes : predicar l'Evangeli,
13. El descobriment d'unes
conduir la comunitat i celeb rar
el culte, per bé que nombroses certes situacions de pecat recladificultats s'oposen avui al com- ma del predicador de l'Evangeli una denúncia decidida; però
pliment d'aquesta missió.
el missatge de l'Evangeli és
10. EI1s dol i el1s desconce r- més salvació que condemnació,
ta alhora comprovar que un més anunci joiós que denúncia
nombre força crescut de catò- negativa. Tant la denúncia prolics practicants desconeix el fètica del pecat com l'anunci
Crist a conseqüència d'una defi- joiós de la salvació no els hem
ciència de la nostra tasca evan- de proclamar solament al temgelitzadora. Volem doncs revi- ple, sinó també en el diàleg cara
sar la nostra actuació i desco- a cara, sempre en un clima de
brir els obstacles que s'oposen respecte per les persones; en tot
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xem com a deure illeludible de
treballar més ullits amb les religioses per a la seva major integració i la seva presència de14. El signe de la vida reli- cidida en la vida diocesana i ell
giosa és, a Menorca, positiu en les i'lslitLlCio'lS temporals.
la major part d'aspectes, però
presenta també defectes i, de
16. Els laics som part activa
vegades, arriba a const ituir un de la societat. Per a ,.osaltres el
rOlltrateslimoni; ens cal a les cristiarlisme sigllifica una exireligioses d'aprofundir en la gència major de compromís
concepció mateixa de ls consells temporal: polític, pro fe ssional,
evangèlics, que professem, i d'a- familiar. Ens cOllfessem culpadaptar-los al nostre temps.
bles d'haver restat en una còEn UIt món tall erolitzat, la moda mi,.oria d'edat , tot espevida religiosa conlinua essenI, rant cOl1Siglles i receptes en els
amb la castedat, Lm signe posi- assumptes temporals i divortiu, lot i que no sempre sapi- ciant la 'los/ra vida cristiana de
la inserció en la història del
guem captar-ne el valor.
No neguem l'existè,lcia de l'o- llostre poble. Com a laics volem
bediència en la vida religiosa, viure la nostra fe activa, la nosperò de fet la veiem realit zada tra espera'lça transformadora i
de vegades amb UIt cert infanti- la nostra solidaritat fraterna l.
lisme humà i cristià, que impe17. Religiosos y sacerdots
deix el desenvolupament dels sent im el deure de recO/lèixer
valors i els dons personals re· amb paraules i amb fets la misbU/s de Déu. Tot i que en l'ac- sió específica dels laics. SOVi'll
tualitat es realitzen seriosos es- els hem sobrecarregat d'ocupafa rços de superació.
cions que els han desencarnat
Alguns detalls obscureixen a de la seva inserció al m ón. Ells
Menorca el testimoni col·lectiu integren majoritàriame'lt la cDde pobresa, per bé que el poble mUIlitat cristialla, i cadascú ha
cristià i fins els mateixos no d'aportar-hi la seva problemàcreients en reconeixen i esti- tica i la seva experiència. En la
men l'abnegació i la donac ió ge- reunió eclesial tots rebem la
neroses.
força de l'Esperit per ser els
15. Sace rdots i laics reconei- seus testimonis al món.

cas, més amb el testimoni d el
propi ésser i del propi obrar
que no pas amb fàcils paraules.
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Les
Amb aquest nom és coneguda
una experiència de reflexió pastoral al bisbat de Tarragona.
Quinzenalment, dijous a la tarda, es troba a Vall s un bon nombre de sacerdots i religiosos; el
promig d'assi stència fou lleugerament superior a cinquanta i
els qui hi han participat alguna
vegada passen del cen tenar . Ja
«Correspo ndència » n.O 72 i . Circular de pastora l litúrgica», tardor 1969, n'han parlat; també
Mn. Ri card Cabré en do nà una
breu referè ncia a les J ornades
de Pastoral de Conjunt, celebrades a Sarrià el maig d'enguany.
La notícia de la trobada final ,
«diada de pregària i d'es tudi .
tinguda a La Selva del Camp el
25 de juny, ajudarà a comprendre aq uesta expe riè ncia. S'havia programat dedicar-hi un parell de dies. S'abandonà tal projecte en saber que per al 26 es
preparava, a Tarragona , el «Día
de la san tificación sacerdotaI».
En escurçar la tro bada, calgué
red uir-ne l'objectiu, que quedà
centrat a dedicar un temps a la
pregària, a la refl ex ió sobre la
pregària i a la rees tructuració
de les reunions.
El nombre d'inscrits fou de
72, alguns més hi van treure el
cap. E l P. Estradé va obri r la
jornada amb unes «reflexions
sobre la p regària». Ell ma teix,
abans de la concelebració del
vespre, ens parlava de «la fe
que actua per la caritat ».

reU1110ns

de Valls

Anteriorment s'havia repartit
un qüestionari Que serviria de
base per a la reorganització del
curs vinent. El contestaren vinti-cinc, disset dels quals han assistit ha bitualment a les reunions.

Co m a primer objec tiu l'enques ta preten ia de sondejar l'aco llid a i el resulta t de les reun ions. Vint-i-quatre jutgen posi tiva l'experiència;

w)

no con-

testa . Entre els aspectes més remarcables sobressurt la convivè ncia : disset l'esmenten; també el caràc ter pastora l : com
«a rrencar de les realitats», «que
il i hagi vida pas toral iHumin ada
per la doctrina», «recerca de
solucions pastorals . , «treball
en equip », tot i que un fa notar
q ue «no s'arriba a l compromís» . Igualment es fan ressaltar la no mb rosa assistència i la
participació activa, que les reunions sigu in obertes a tothom
(a principi de curs s'in vità per
carta a tota la clerecia) i nascudes de la base, l'ambien t fraterna l, etc.
Entre els valors que hom hi
ha descobert, nou indiquen l'aportació doctrinal i l'estímul
per a l'estudi : «fonaments teològics dels nous canvis»; vuit
remarquen els fru its de la convivència i el dià leg, la riquesa
de la coJ.l aboració entre professors i pastors; un ho resume ix
així: «demés que el di àleg con87

dueix a la comprensió i a l'e- postes següents. Onze diuen
quilibri, he vist que el fet de que ha estat bona, positiva, beplantejar els problemes fins i nefactora. En canvi, catorze fan
tot en coses que semblen into- algunes observacions o resercables, condueix a fer-ne desco- ves, i un parla clarament de tres
brir els ver! aders valors»; un actituds: acceptació entusiasta,
altre, de 50 anys, diu senzilla- indiferència, rebuig; un altre
m e n t «fer alguna cosa en n'indica el motiu així: «no és
aquests moments desgraciats de cosa oficial»; un altre: «algun
sector jutja la cosa com incula Diòcesi».
Perquè la cosa no restés en badora de progressisme »; i un
un daurat optimisme, dues pre- tercer afirma que s'ha posat de
guntes demanaven: ¿Hi heu manifest «un a massa neutra i
trobat alguna cosa desagrada- passiva».
ble o pertorbadora? ¿ Què us hi
Les reunion s dedicaven una
ha faltat? A la primera, deu bona es tona al treball en grups.
deien simplement que no; no- Aquesta experiència és considemés un contesta amb un decidit rada un encert per vint-i-dos. La
sí : «partidista, poc amor a l'au- difi cultat en la marxa dels
toritat, absència de temes»; grups, segons el parer de dinou,
d'a ltres si s'haurà divagat, algu- és deguda, com a única causa o
na exposició massa llarga, unes una entre altres, a falta de preexpressions poc respetuoses, i.. . paració, d'autodi sciplina, a poel fum dels fumadors; també ca formació per al di àleg, a
que s'hi repartiss in «papers • . manca d'esperit de treball ... és
S'hi ha trobat a fa ltar concre- a dir, a defectes de la b ase. Els
ció, compromisos pràctics i col- altres cinc (un no contesta) ho
lectius (<<alguna acció de cara atribueixen al fet que els grups
als superiors»); dos lamenten han esta t massa nombrosos, als
l'absència de la jerarquia: «pre- qüestionaris massa llargs, a la
sència, en sentit franc i no fis- formació heterogènia i espontàca litzador, dels òrgans de go- nia d 'alguns grups.
vern»; un indica que hauria
S'havia nota t durant el curs
anat bé la presència d'algun un cert neguit per la dificultat
«seglar-tècn ic. al cos tat del ca- d'arribar a la pràctica; de fet
pellà, en a lguna ponència; en el retret més comú de les resun intent de justificar les defi- postes és la manca de comprociències, dos remarquen el seu mís. A la pregunta «què suggecaràcter de suplència : «les re- riu en ordre a l'aplicació pasunions han donat el que podien toral més concreta?» set indiquen que e formin grups de
donar ara i ací».
Si amb tot quant s'ha vist ara treball per arxiprestats o zones,
ja s'endevina l'acollida entre la enéara que amb certes reserves,
clerecia, es confirma per les res- donades les actuals dificultats
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de la situació diocesana, algunes de les quals s'han pogut ob·
servar ja en altres circumstàn·
cies. A la vista d'aquests resultats es passà a la reorganització
del nou curs.
J:.s de doldre no haver tingut
més temps per tal d'analitzar
llargament aquests resultats
juntament amb els resums dels
com»; «fer co mpromisos co l- treballs del curs sobre baptislec tius», presentar expe ri ències me, penitència i eucaristia, prepastoral de baptismes i prime- sentats també durant la jorna.
res comunions. Resumeix en da, i trelu·e'n tot el suc. J:.s
bona part les respostes aques· aques ta una tasca peremptòria
ta: «arribar a l terme de cada e n ordre a la renovació pastoral
treba ll a unes conclusions pas- de la diòcesi, sotmesa com està
torals clares d'acord amb el a un procés accelerat de trans·
pensament actual de l'Església; formació.
i suggerir pistes d'acció; fer aro
Convençuts del paper i les cariba r aquestes conclusions al racterístiques de les reunions
Presbiteri diocesà perquè n'es- de Vall s, s'ha evitat de redactar
tudiï les aplicacions concretes a un programa d'acció o una deescala diocesana » .
claració de principis i s'ha preo
Una altra part de l'enques ta ferit conscientment de contis'or ientava a preguntar sobre nuar en una actitud de servei,
lloc, dia, hora i periodicitat de tal com indiquen algunes res·
les reunions com també sobre postes: fomentant la convivènels possible temes del nou curs, cia entre diferents edats i meni, finalm en t, es donava l'oportu- talitats amb «possibilitats aglunitat de fer altres observacions tinan ts en perspec tiva. i sensii suggeriments.
bilització dels nous problemes,
etcètera; una actitud de servei
Tot i les defici ències i limita·
cions d'aquest sondeig aparei- que supleix, en part, la manca
xen unes constan ts reveladores de la Comissió diocesana de
de la preocupació del clergat i pastoral , encara no establerta.

diocesanes ; sis fan esment de la
funció de la Jerarquia; cinc in·
diquen, de diverses maneres,
que cal concretar més, suggeri r
pistes d'acció, aprofund ir més
en les reunions de trebalL Altres respostes: «en les actuals
circumstàncies, em sembla bé
donar idees més que fer comprometre els assistents a quel·

Josep Raventós
(L'Aleixar. Tarragona)
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Les línies fonamentals
del sacerdoci cristià
Del dia 25 al 28 de novembre ment, entre figura històrica i
hi hagué a Parets del Vallès una fonament evangèlic. Perquè hi
trobada de reflexió sobre la fi- ha hagut pluralitat de figures
gura del sacerdot avui, dirigida hi stòriques al ll arg dels dos mil
per D_Fernando Urbina. D. Fer- anys de vida de l'Església. I
nan do deixà als assistents (de avui està en crisi una figura
La Seu, Girona i Bar celona) la concreta: la que surt després
impressió d'un home de Déu del Concili triden tí i que D. Ferque ha refl exionat profunda- nando anomena . Ia figura del
ment sobre aquest tema i sap barroc ». Les seves ca racterístiparlar-ne de forma convincent ques fo namentals són aquestes :
i plena d'interès .
el sacerdot és un notable de la
El primer dia vàrem fer una societat, un persona tge; té unes
anàlisi de la situació actual del funcio ns socials, amb els hosacerdot. Les enquestes prepa- nors i els privilegis corresporaren la tasca del segon dia (el nen ts; pertany a una casta samillor, indubtablement): !inies grada molt lligada amb el poder
fonamentals del sacerdoci cris- polític: l'altar sosté el tron.
tià. El tercer va ésser molt conLa gran crisi que produeix la
eret: les noves figures sacerdo- secularització del món inicia
tals; vam analitzar els proble- també la cri si d'aques ta figura ,
mes del llenguatge per parlar al la qual perdura tanmateix per
món d'avui , del treball civil del més de quatre segles en posisacerdot, del compromís polític cions defensives. La crisi desi familiar (celibat) i de la vio- emboca en el Concili Vaticà 11,
lència.
el qual parla de la funci ó proAquestes ratlles volen presen- fètica del ministeri sacerdotal,
tar únicament un resum molt d'una banda, i del sacerdoci
esquemàtic Ci doncs no prou dels fidels, de l'altra.
matisat) de les idees fonamenPer situar-se doncs cal estutals del segon dia.
diar seriosament el fonament
evangèlic del sacerdoci cristià.
Es tracta d'una inquietud uni- Per aprofundir-hi ens servirà de
versal: no és cosa d'una diòcesi situar, abans, el sacerdoci pagà
ni d'un país; i el nucli d'aques- i el sacerdoci jueu.
ta inquietud és la figura mateixa del sacerdot.
Primitivamen t, les funcions
Ens cal distingir, efectiva- cultuals i profètiques eren rea90

li tzades pels caps de clan o de
tribu o per alguns carismàtics
esporàdics. En la civilització
agrícola, amb la divi sió del tre·
ball, sorgeix la classe sacerdotal. Aquesta s'ocupa dels mites,
del d ret i de l'organització de
la vida social. J:.s la seva una
funció molt lligada amb el poder i amb la noblesa; com que
el poder va un i t amb la riquesa,
es tracta d'una classe rica. Es
tracta, aL'\:Í mateix, d'una classe

separada del poble, d'acord
arn b la tendència a la separació
acusada de dos espais, sacral i
profà: el món es considera més
impur cada vegada i lligat
amb forces demoníaques; es
tracta d'un a visió profundament pessimista.
Aquesta classe sacerdotal té,
i només ella, accés a l'espai saeral: d'aquí el seu poder terrible, màgic; el clan sacerdota l té
el secret del nom de Déu. Tot
plegat respon a la s ituació del
món abans de la Pasqua de Je·
sucrist: un mÓn trencat, sepa·
rat de Déu radicalment.
En el sacerdoci jueu trobem
ja un canvi revolucionari: hi ha
un poder personal de Déu; l'home no pot disposar-ne de ma.
nera màgica: és ell qui està a
la disposició de Déu i obert al
seu poder. La temptació cons·
tant del sacerdoci jueu és de
recaure en les perspectives del
sacerdoci pagà. J:.s la profecia,
que l'allibera de recaure en un
sacerdoci màgico-ritua lista d'aro
rel pagana.

Un a lt re va lor del sacerdoci
jueu : és tot el poble d'Israel
el poble Sant de Jahvè.
Però el sacerdoci vétero·testa·
mentari té les seves limitacions: es tracta d'una casta sa·
grada, vinculada a la tribu de
Leví, al llinatge d'Aaron i a la
família de Sadoc (el summe
pontífex); es dóna enca ra sepa·
ració entre sagrat i profà; la
institució sacerdotal és vincula·
da amb el s istema de poder:
quan desapareix la monarquia
és la classe sacerdotal qui pren
el poder total del poble ( teocrà·
cia).
El Nou Testament ens dibuixa una figura de Crist radicalment diferent de la de! sacer·
doci jueu: Jesús no pertany a
la casta sacerdotal ni a la tribu
de Leví; és més av ia t un rabí
amb unes posicions molt ll iures
tant pel que fa a l món sacra l
com al polític (llei del dissab·
te); s'oposa a una interpretació
abusiva de la Llei; té una dimensió profètica : -parla amb
el poder de Déu- de vegades
en contraposició i tot amb e!
gran profeta , Moisès .
E l seu estil és doncs radicalment diferent: pensem en les
temptacions, intenci onadamen t
introdu:ides en la cateq ue i pri·
mitiva i reportades pels sinòptics, que ens dibuixen la figura
i l'estil del Servent de Jahvè. El
messiani sme jueu i el sacerdoci
pagà volen usar el poder de Déu
en benefici propi; Crist en canvi capgira les coses: cal estar
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dispon ibles a Déu i escoltar
tota paraula que surti de la seva boca (primera temptació).
Davan t la proposta d'un miracle triomfalista, Jesús respon
en la mateixa línia del silenci
i la humilitat que no vol forçar
Déu; en els seus mi racles sol
afegir-hi la consigna del silenci
(segona temptació). En front
del poder i els grups de press ió per salvar el món Jesús pronuncia el gran lògiolt del servei
que ens transmeten els evangelis: «els reis de les nacions les
governen com a amos i es
fan dir benefact ors ... •. (tercera
temptació).
Si volem posar de relleu les
car acterístiques principals del
sacerdoci de Crist haurem de
reconèixer-hi: es tracta d'un sacerdoci únic i etern; no ofereix
en sacrifici coses materials ni
externes: s'ofereix a si mateix,
fa do de si mateix per amor
(agape); reconcilia el món radicalment: és ja salvat; el poble
penetra en el san tuari ; i així
desapareix la separació entre
sagrat i profà, perquè tot queda
san tifica t, tota la vida sencera
es fa matèria de sacrifici (Rm
12,1) i tot el poble esdevé poble
sacerdotal, profètic i reial.
Però al servei d'aquest poble
sacerdotal existeix un ministeri
visible. I ja des de l'ínici de la
vida de l'Església.
Si volem reflexionar ara sobre les noves formes concretes
d'existència d'aquest ministeri
és bo que ens adonem que hi
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ha dues maneres de viure'l: sigui com a separació i absència
del món, sigui com a presència
i inserció en la vida.
En la figura sacerdota l del
barroc, la classe o casta sacerdotal es tava separada del poble,
en una situació de dominació:
la consciència de superioritat
era ja fomentada des del període de formaci ó (la dignitat sacerdo tal). Avui , en canvi, marxem cap a una presència : es
tracta d'una opció de l'Església
( basta de repassa r la GaL/diL/1n
e l Spes), que està més d'acord
amb el fonament evangèlic; ens
encam inem cap a una figura de
sacerdot cris tià que viu com els
homes i am b els homes, a l'interior del poble sacerdotal , el
qual està dins el món. De prés
de la Pasqua de Crist no hi ha
cap raó de separació, tret del
peca t; no hi ha cap raó teològica perquè el sacerdot, tant en
el període de formaci ó com durant l'exercici del mini steri ,
meni una vida separada de l'existència cris tiana comuna, per
bé que poden haver-hi algunes
limitacio ns. El sacerdot ha d'ésser en el món signe de la presència i la transcendència evangèliques, les quals exigeixen un
estil d'humilitat, de servei, de
caritat, de pobresa.
D'altra banda, enfront del
monolitisme de la figura sacerdotal durant el període del
barroc (que no està mancat de
molts valors, d'espiritualitat,
per exemple, entre altres), avui

redescobrim el plura lisme de
figures, cosa que ens dóna una
gran riquesa de possibilitats a
nivell de carismes, de vocacions
(pastoral, teològica, missionera,
monacal, etc.), d'especialitza·
cions pas torals, de formes d'existència (professió civil, classe
social, compromís polític, compromís familiar, etc.).
Arribats aquí anali tzàrem força detalladament aquestes noves formes d'existència. I Don

Fernando insistí fortament en
la necessitat d 'una clara consciència vocacional, per tal que
les motivacions que ens empenyin a la recerca de noves figu.
res, no es derivin d 'una frustració humana o pas toral, sinó
d'un alè ¡¡postòlic, i en la necessitat de desfer-n os d'actituds
crispades i d'auto-defensa per
entrar a la recerca de formes
noves per cam in s de comprensió i de llibertat d'esperit.
Jaum e Medina (Barcelol1a)

Confirmació d'adI/Its:

li

Entre unes quantes parròquies de l'arxiprestat de Badalona vàrem preparar pel dia de
Crist Rei un a celebració de la
Confirmació per a adults. No va
ésser cap cosa fora de sèrie,
però com que, de fet, va haverhi un planteig seriós i la celeb ració va quedar força reeixida,
accedim a parlar-ne avui en
aquesta secció.
Primer, la cOl1statació d'uns
fets. Una de les motivacions
immediates del planteig va ésser cons tatar com cn aquestes

na experiènCia

altures encara es fan tandes
massives i tumultuoses de Confirmació de la major part de
criatures d'alguns barris o sectors; i això «via co l·legi». Efectivament, all aus de canalla són
encara portats pels mestres a
confirmar-se, al marge de tot
s igne comunitari i d 'una consc iència plena d'allò que es va a
realitzar. Això, naturalment, és
irritant, oi més quan ha plogut
tant durant i després del Concili i la praxis pastoral ha fet
arreu uns bons avenços.
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Després, la recerca teològica.
Jòs el que intentàrem de fer,
en una jornada d'estudi, uns
quants capellans interessats en
el problema. A can Bordoi,
veiérem la situació actual de la
teo logia de la Confirmació: on
se situa ara aquest sagrament,
quin és el seu lloc en la iniciació cristiana... (Alguns momen ts teníem la impressió com
si aquest sagrament se'ns anés
diluint poc a poc en el Baptisme). Finalment, sortírem de la
trobada amb un compromls
concret: afrontarem, de moment, el problema partint d'una tanda de confirmació d'adults i més endavant veurem la
qüestió dels infants. Ja valia la
pena.
S ensibilització
catequesi.
Calia esquivar la manera deficità ria com celebrem sovint els
sagraments àdhuc amb e 1 s
cre ien ts. En parlàrem a la gent
que ve a missa i un cop rebudes
les inscripcions (feta, per cert,
una mica de tria), tinguérem a
cada parròquia tres catequesis
per als confirmands al ritme
d'una per setmana. Una quarta
catequesi la donà el mateix Bisbe, la vigília de la celebració,
a tots els confirmands reunits
amb el, seus padrins.
La collfirmació. A la tarda
de la festa de Crist Rei, a Sant
Adrià (de l'arxiprestat de Badalona) vam tenir-hi la Confirmació. Feia goig de veure aquell
grup de 35 adults, tots al pres94

biteri, reben t el do de l'Esperit,
acompanyats dels seus padrins.
Tot era senzill (inclús la presèr¡cia del Bisbe entre el poble), tot
era vigorós i dinàmic. No hi havia curiosos ni publicitat (la
premsa local ni n'ha parlat). No
cal dir que la participació va
ésser viva i joiosa, sentiments
que van tenir després una continuació en el refresc familiar
per a tots els assisten ts.

Refl exiolls. De veritat, a l'hora de tractar aquest sagrament
tens la sensació d'estar com en
una mena de joc de mans:
prens la Confirmació i sense
adonar-te'n et trobes amb el
Baptisme a les mans. I és en
aquest darrer sagrament on hi
ha la primera jugada compromesa i forta de la vida cristiana. En va ens escarrassarem
per una continuïtat quan la
naixença ha estat dolenta.
Però tampoc no podem deixar la Confirmació redUida a
una segona categoria ja que, a
més del va lor teològic que té en
si mateixa, resulta que entre
tots els sagraments és el reducte menys tocat per les pressions
sociològiques. Per tant, és bastant fàcil assolir una participació mé lliure i responsable.
Tota aquesta acció que ha
durat uns quants mesos ha estat també molt útil per a l'equip
de capellans que hi hem treballat: l'haver-nos de trobar
unes quan tes vegades, l'intent
de fer una acció amb profunditat i de conjunt ... tot plegat ens

ha ressuscitat l'esperança, oi
més en un sector on, que sapiguem, fa temps que no es dóna
de conjunt aquesta mena de
treball.
Preparant aquesta acció teníem consciència que quedaven
almenys dos buits: la manca de
comunitats cristianes madures
i que tot allò ho estàvem fent
un grup de capellans i no «el
ple» de ca pell ans Ci a ixò per
diferents raon s que ara no cal
enumerar).
o podem parlar
ga ire de comunitat quan encara
els nostres cristians són tan poc
madurs en el pensar i en l'ac:ció, ni tampoc podem parla r de
pastoral de conjunt quan només érem un terç de parròquies
les que ens comprometíem a
aquesta celebració.

dat aquesta celebració a plantar una mica més l'Església, sobretot en el món dels pobres?
¿Ha servit d'anunci del missatge joiós? I , en tot cas, ¿ quants
l'h an sen tit, aquest anunci?
¿N'hi hauria hagut prou amb
haver aconseguit un nou ritual
més vigorós o una catequesi
més ex igent, posem per cas, o
s'ha d'anar més enllà? ... I!s evident que una Confirmació sempre restarà corn una cosa «domès tica» dintre la comunitat
cristiana i que fins i tot pot passar desapercebuda per a tota
aquell a «nebulosa» de què es
parl a en el darrer número de
«Phase». El que s'imposa , per
tant, ineludiblement i com a
tasca paraHela és fer de cada
un d'aquests «iniciats» i «espiJa hem acomplert allò que rituals., com de cada comuniens proposàvem, però ens que- tat, un anunci joiós de la salvaden un s interrogant s: ¿Ha aju- ció enmig del món .
Josep Torrella (Badalona)

El

centenari del Cardenal Vidal a Montserrat

Com a conclusió dels actes
celebrats durant aques t any per
commemorar el centenari del
naixement del nostre Cardena l,
tingué lloc a Montserrat, el dia

27 d'octubre, una jornada sacerdotal. Es tractava . de fer present - tal corn deia l'aba t Just
en la carta enviada a tots els
sacerdots de Catalunya-, tot
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retent-li un homenatge de continUitat, la figura eminentment
sacerdotal de l'home que treballà en tot moment per defensar
i servir la llibertat de l'Església
i que esdevingué, fins al sacrifici, un apòstol de la pau en
l'amor i en la reconciliació • .
Hi assistiren uns dos-cents
vint sacerdots de les diverses
diòcesis catalanes, amb el doctor Masnou, bisbe de Vic, i
Mons. Daumal, bisbe auxili ar
de Barcelona.
La jornada començà amb la
missa concelebrada amb els
monjos , presidida pel pare abat
Cassià, que predicà l'homilia.
La seva paraula clara assenyalava ja la línia que havia de tenir la diada: «Voldríem que
fos de debò, deia, un fer-lo present entre nosa ltres amb amor,
amb agraïment, però d'una manera dinàmica, com una llum
que s'aboqui sobre el nostre
presen t i que ens desvetlli i ens
com prometi de cara al futur ».
Després de la concelebració,
a la mateixa església , tingué lloc
la sessió d'estudi: Josep Benet
parlà sobre «La lluita del Cardenal Vidal i Barraquer com a
home d'Església». La seva força
d'h istoriador no li permeté de
deixar-se anal' pels camins d'un
record nostàlgic d'un passat
mort per sempre : «La retòrica
triomfalista que amagava la
trista realitat -deia referint-se
a la situació de la postguerraha desaparegut i els proble[!1es
d'altir, no resolts, tornen a sortir a la superfície i esperen so96

lució... L'Església, a l nostre
país, torna a viure jornades difícil s ... el color del futur depèn
en bona part de com els cristians sabrem comportar-nos
ara ... : Una pau estable només
pot ser fruit d'una reconciliació».
Aquesta «actualitat» i «prospectiva» del Cardenal, fins ara
in sinuada, esdevingué la temàtica central de la taula rodona
a cà rrec de Josep M.' Ballarín,
vicari episco pal de Solsona,
Joan Martí Alanis, vicari episcopal de Tarragona, i Modest
Prats, de Girona. El tema : «La
visió pastoral del Cardenal .
centrava la complexa riquesa
d'aspectes de la seva figura en
el punt concret de la seva acció
pastoral interd iocesana, que havia d'ésser el principal tema del
col·loqui de la tarda i el fruit
concret d'aquesta jornada . Joan
Batlles, vicari episcopal de Barcelona, fou qui moderà la taula
rodona i presentà l'enquesta
que havia d'ésser objecte del
col·loqui.
La coHaboració interdiocesana actual (Ballarín), comparada
amb la que hi hagué, ampla i
fecunda, en temps del Cardenal
(Martí), es ressent desgraciadament de l'individualisme pos tbèHic. Només una consciència
clarivident de la realitat sociològica actual i de l'obertura
ecles iològica marcada per la
«Gaudium et Spes » ens pot
obrir cap el futur i als canvis profunds que representa
(Prats) .

Després del dinar, al refetor
del monestir, i de la inauguració de la font del Cardenal, a
les pl aces del San tuari, es passà
tot seguit al coHoqui i a la resposta de l'enquesta. Les previssions d'un acte massiu i triomfalista aviat van esvair-se. La
mateixa presència indiscriminada de generacions i mentalitats
no fou obstacle perquè la problemàtica concreta aflorés amb
tota normalitat i comprensió.
Aques ta trobada demostrà que
l'anarquia o, pitjor, la deserció,
no eren les úniques possibili·
tats ofertes : hi havia tot un tre-

ball concret a realitzar, que era
quelcom més que una vaga esperança. I val a dir que en el
moment actual de desiHusió i
desinflament calia la veu, ni
que fos empol sagada, d'un profeta. «Només la veu d'un profeta és capaç de desvetllar-nos,
havia dit Mn. Prats; la veu del
Or. Vidal i Barraquer .. . A falta
d'altres veus vives podria ser
aquesta veu de profeta que ens
ensenyés, a tots plega ts, a espera r contra tota esperança, i que
potser ens infongués e l coratge
de creu re que hi haurà un demà ».

Oliba Torras (Mont serrat)

L'111Stitllt

Catòlic d'Estudis Socials

L'Institut Catòlic d'Estudis
Socials de Barcelona (I.C.E .S.B.
Rivadeneyra, 6, 3.' planta , Barcelona-2, tel. 231 5220) fundat
l'any 1950 és una entitat dotada
de personalita t jurídica plena
que depèn del Sr. Arquebisbe
de Barcelona.
Inten ta formar i educar persones per a fer-les capaces d'as-

sumir la seva responsabilitat
concreta en la comunitat dels
homes i impregnar-la de l'Evangeli, per tal que l'hom e assoleixi la seva vocació integral, sense destruir en absolut l'autonomia i els fins propis d 'aquesta
comunitat. Vol ser també un òrgan de diàleg entre les angoixes
i joies del nostre poble i la Fe
cristiana.
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Recentment i per rescripte de tífic dels fets socials, per a comla Sagrada Congregació de l'En- plir amb tota competència la
senyança Catòlica, l'JCESB ha seva missió pastoral.
quedat vinculat a la Facultat de
Teologia de Barcelona, a fi que
El Curs d'Iniciació Social, de
amb una més íntima relació de 120 hores de classe; hi assisteitreball entre els dos centres es xen 53 persones. Té la mateixa
pugui promoure millor l'estudi orientació de l'Escola Superior,
de temes doctrinals relatius a però a un nivell d'iniciació.
la problemà tica social. AquesA més d'aquests dos cursos,
ta incorporació permetrà als s'organitzen altres cursets de
alumnes de l'Escola Superior durada variable. El total d'ade Ciències Socials de l'ICESB lumnes que passaren per l'Insd 'obtenir el títol de «Diplomat titut el curs 1968-69 fou de
en Ciències Socials. que atorga- 1.064.
rà la Facultat de Teologia.
Les activitats de l'Institut es
desenrotllen a través de cinc Difusió
seccions.

Ensenyament

Dintre d'aquesta secclO s'inclouen les activitats que es desenrotllen fora del local social
com el Secretariat de Formació
Social Obrera, per promoure
l'educació social de la classe
treballadora, les Acadèmies Socials, formad es per estudiants,
i altres activitats rullades com
conferències, taul es rodones,
etcè tera.

L'Escola Superior de Ciències
Socials compta aquest any amb
139 alumnes distribliits en tres
cursos amb un total de 640 hores de classe. Dóna una visió
cien tífica a nivell universitari
de les diverses branques del saber social i, per mitj à d'assignatures adequades, un judici
cristià sobre els fets de la vida
social. Es dirigeix en primer
lloc, a tots els laics que vulguin
adquirir una formació en el In vestigació
camp de les ciències socials per
a poder participar activament
L'¡CESB procura aportar
en la vida de la societat que els
també
la seva coHaboració a
acull. Es dirigeix, també, a sacerdots i religiosos que desitgin l'alta investigació científica;
un coneixement doctrinal i cien- aquest any es treball a serio98

sament en els departaments
d'Història Social i de Sociologia . A més existeixen 3 seminaris amb un total de 135 inscrits.

lògica, per assessorar petits treba lls d'investigació sòcio-rel igiosa.
Biblioteca

Serveis

Ultra el ja enunciat de Formació social obrera, existeixen
el Centre de Perfeccionament
de Responsables de Grup (CEPREG), que forma i perfecciona animadors de grups, i el Secretariat d' I nves tigació Socio-

Actualment con té 3.400 volum s, tots ell s de matèria social.
Aquest any s'ampliarà, sobretot
en la part de revistes (unes
200), les mi llors d'Europa i
Amèrica. La biblioteca és oberta a tot hom.
Josep Boix (Barce lona)
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D e Mallorca ens arriba el prim er número de "SE RVICJO INFORMATIVa", editat per l'Ofici/la Diocesana de Comunicacions Socials i dirigit a tot el
clergat de l' Illa.
Després d'haver COllstatat el1t re molts sacerdots la necessitat d'una i/l formació ob jectiva
pel que fa referèllcia a notícies,
sovint m ediatitzades o tergIVersades per la parcialita t dels
mil jans normals de comunicació, com també d'un a orientació referent a llibres i revistes
de caire pastoral, teològic, etc.,
han vist útil llançar aquest servei periòdic, setmanal o qui/¡zena/.
Aquest primer número de
"SERVICIO INFO RMATIV a "
consta de setze fo lis m ulticopiats, bOlla part dels 9UlÜS estan destinats a noUclan eclesial, del país i de fora ; tam bé
hi COll sta Ulla enl revista amb
Olegario Gonzàlez,. l'e,le~ent
m és jove de la coml~slO m ternaciollal de teòlegs, I la transcripció de les declaracions del
cardenal Suenells.
Aquesta Oficina de Comunfcacions Socials promet, per m es
endavant eixamplar la seva tasca infon~at iva am b altres tipus
de serveis. Té el local al ci S eminari, 4, de Palma.

E

ls prob lemes que afecten la
vida de l' Església a l'hora de
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realitzar la missió rebuda del
S enyor en el m ón concret dels
llostres dies incideixen en tots
els nivells on es fa visible.
No hi ha du bte que la parròquia - que històricament ha
cOllstituït un lloc privilegiat de
visibilil zació de l' Església, precisament per la seva concreció
local i territorial- és UIt dels
nivells on els problemes es re{lexen i es concre ten d'una manem més constatable, m és apassionada i m és realisla.
Des de fa un lemps, concretam ent des de l'Gll y 1961 , per iniciativa del P. CD/man, aleshores
rector de St. Sévérin de París,
i amb l'encoratjament del cardellal Koenig, arquebisbe de
Viena, UIt grup cada vegada m~s
nombrós de rectors de parroquia, a través d'wlS colloquis
que s'hml anal celebra/l t cada
dos anys a diferel1t s ciutats de
l'Europa occidental, es va mterroga/tt sobre la problemà tica
de la parròquia i recerca en comú amb la co¡'¡aboració de teòleR; i sociòlegs, unes líl1 ies de
pwsamel1t i d'acció de cara al
{ut ur.
Així aquest any, a Torí, del 7
a 1'11 de juliol es reuniren en
el V è Co[{oqui Europeu de Parròquies (C.E. P. ) sota el l/Iol
"FUlWiollS i estruclures de I Església en un m ón secu!aril zat"
doscenls - trema parllclpants,
vingUIS de trelze països, entre
ells i per primera vegada, dos
recíors de més enllà del leló
d'acer : Txecoslovà quia i Iugoslàvia.

La representació dels països
catalans fou considerable: 21
(Barcelona 9, Mallorca 4, València 3, Vic 3, Menorca 2)_ De
la resta de les terres hispàniques n'hi havia 8 (Valladolid 4,
Santiago 2, Madrid l, Sant Sebastià 1 ).
A través de les comunicacions, preparades i presentades
pels diferent s grups (el grup espanyol va presel1tar ul1a ponència, il1sertada en aquest mateix
l1úmerO, sobre els obstacles estructurals que dificulten a la
parròquia d'ésser testimoni del
Regne) i dels "carrefours", van
anar formu lant-se unes constatacions comunes enmig de la
varietat de situacions, i van

anar prenent relleu fin s a passar a les conclusions finals,
presel1tades pel P. Pin i que
també inserim al seu lloc : la
constatació que la parròquia
avui, sobretot en el m ón urbà,
en procés més o m enys avançat
de secularització, és contestada
de diverses maneres i per moltes raons; la constatació tanmateix ql/e la parròquia és encara
necessària, avui cOIn avui, a

condició d'actualit zar-la i relativitzar-la.
Act ualitzant-se i relativizantse, la parròquia renuncia a un
poder, cada dia m és contestat;
però pot retrobar la seva veritable essència de servei cristià.
Els participants quedaren citats per retrobar-se a Strasbourg l'any 197 J i prosseguir-hi
la tasca inacabable de refl exió i
reforma; si és que -com digu é

el P. Connan, fundador i president dels Co¡'¡oquis- encara
queden rectors ...
Mateu Terrats (Barcelol1a)

L es setmal1 es de Teologi~de
De!/Sto s'inicien amb el desig de
comentar alguns documel1ts del
COl1cili Vaticà Jl . Però m és el1davant, sobretot a partir de
l'al1y passat, es passa a una preocupació de tipus més realista,
atenta sobretot a respondre a la
problemàtica actual de la vida
de l'Església.
El públic que hi ha assistit
aquest any és molt heterogeni;
religiosos, religioses, capel/ans
i laics; joves i gent de m és edat;
molts bilbains, però també una
bona representació vinguda dels
quatre costats de la geografia
pen insular; gent d'ambients rurals i d'ambients obrers; habitants de petites i de gral1s ciutats. Tot s ells menats per un interès comú: què diu la teologia
per animar i sostenir els cristial1s conscients del seu paper
com a homes d'aquest món.
L'ambient dominant entre els
assistents era Lm fons d'inquietud i de crítica de tot el que
pogués semblar teòric i evasiu;
unes ganes despertes d'actituds
COI1'lprOm eses.

Es t raelava, en

realitat, d'Lm neguit seriós i prafund, per bé que de vegades po101

d'una crisi universal: tal és el
títol del llibre n.O 500 del catàleg de l'Editorial "Nova Terra"
que acaba d'ésser llançat al
mercat. Es tracta d'un sondeig
fet a vint-i-tres preveres de la
diòcesi de Barcelona la primavera de l'any 1967. La idea original és de Ramon Prat, el qual
és l'autor del pròleg i de la presentació dels resultats d el SOndeig. Cada capítol va seguit
d'un comentari a les respostes,
obra d'altres autors. E l llibre
resulta doncs doblement valuós,
per la col·laboració dels enquestats i dels comentaristes: 40 en
total.
Per festejar aquesta avinentesa Editorial Nova Terra orga,útzà un co¡'¡oaui el dijous dia 4
de desem bre a l'Institut d'Est udis Socials. Fou presentat el llibre per Mossèn Ramon Prat i
parlaren també alguns dels coautors. La sala estava plena de
gom a gom. Mossèn Joan Carrera, en obrir l'acte en nom de
l'Editorial, constatà com el tema del capellà sef!ueix preocupant la nostra societat. Mossèn
Prat remarcà que aquest llibre
representa ttn esforç de diàleg
franc i d'objectivació dels problemes que el1s preocupen : necessitem parlar-ne; és u na neJaume Cuspinera (Barcelona) cessitat vital; altrament la nostra situació esdevé malaltissa.
Aquí rau la idea originària del
llibre.
Al curs del col·loqui hom lasacerdot avui: vida i mis- mentà el caràcter rest ringit del
sió; anàlisi, des de Barcelona, sOl1deig: es limita a la diòcesi

gués fer la impressió que provenia d'uns espectadors apassionats i fes pensar en un camp
d'esports. El jovent no es mostrava d'acord amb la lentitud
d'un procés intellectual: volia
normes d'actuació, volia aprovacions teològiques del que ell
considerava necessària manera
d'actuar, actuació en la qual ja
s'havia compromès i que intuïa
com a justificada.
En aquest am bient, la participació en els seminaris de treball fou intensa i activa: s'hi va
participar de debò, amb ganes
d'exposar les pròpies experiències i les pròpies reflexions i de
recollir les experiències i les refl exions dels alt res. No fou, ce rtament, un treball de gran rigo r
científic; però fou un treball
ple de vida.
Hi participàrem un grup de
barcelonins, que hi llegírem
una ponència ( substancialment
publicada en aquest mateix número a "Qüestions"). l ens preguntàvem : ¿per què no podria
fer-se una cosa semblant a casa
nostra? l acudien a la nostra
ment tot de pros i contres, que
deixaven penjada la resposta.
Qui sap si els lectors de QUADERNS DE PASTORAL ens ajudaran a formular-la.

El
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de Barcelona. I per bé que entre els enquestats hi hagi també
sacerdots del món rural, ben
poca cosa té a veure aquest món
rural barceloní amb el de les
comarques gironines i el de la
muntanya pirenenca. I el problema del sacerdot perdut pels
rostos de les comarques de
muntanya mereix tam bé el seu

estudi. E/1 U/1a paraula : la gent
de lluny dema/1a que Barcelona
>/0 es tanqui en les seves fronteres populoses, que s'obri a la
resta del país i que faci activament de capital de Catalunya.
Alt rament l'Església catalana i
la pastoral catalana no passaran més enllà dels mots o dels
bons desigs.

Es clar qu e tots so m ger mans. El que passa és que jo sóc ¡'he reu .
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EDITORIAL

nova terra
Un llibre que a;uda e l sacerdot
o r e tro b a r-s e, en e l món d'ov ui;

EL

SACERDOT
A V U I:
VIDA I MISSIO
de Ramon Prat i un equip de
coLlabo ra dors

PREM I CA RLES CARDÓ 19 70
dotat amb 50000 pt es.
per a obres d' assaig
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