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primera plana

Bisbes davant el T.O.P.
Segurament per primera vegada en els annals del
funcionament del Tribunal d'Ordre Públic, establert
per la llei de 2 de desembre del 1963, dos bisbes espanyols han estat cridats davant d'aquesta alta instància judicial. No com a encausats, sinó com a testimonis.
Un d'ells, Mons. Echarren, -en aquell moment ja nomenat bisbe auxiliar de Madrid, i encara no ordenat-,
en la causa seguida contra el P. Mariana Gamo. L'altre,
Mons. Capmany, en el judici a què va ser sotmès mossèn Josep Maria Juan-Torres, de Barcelona.
No pretenem analitzar aquJ les característiques d'una
situació en què augmenta visiblement el nombre de
sacerdo ts judicats pel T.O.P. Tal vegada aquesta anà1

lisi conduiria a la conclusió que la intervenció de la
jerarquia no hauria de produir-se, precisament, quan
els ingredients d'una s.i tuació han arribat ja a un
desenllaç últim i quasi fatal, sinó quan encara són presents en la vida social com a forces contraposades
que compten en la vida dels individus de la nostra
societat, i reclamen ser iHuminats per la fe.
De tota manera, recollim la presència de Mons.
Echarren i de Mons. Capmany a les sales del T.O.P.
com un senyal d'aproxi mació de la jerarquia al cicr·
gat. i de realització pràctica d'aquella recomanació conciliar que inculca als bisbes un sen tit de fraternitat i
d'amistat amb els sacerdots, que els faci mirar pel bé
d'ells _tant espiritual com material. (<<Presbyterorum
ordjnis », núm. 7) .

Tot esperant que aquest moviment d'aproximació
progressi en direcció a la to talitat del poble de Déu,
seria de desitjar, ara que s'acumulen a l T.O.P. les causes dels capellans bascos, que l'amistat i la fraternitat
dels seus bisbes respectius tinguessin, si més no, una
materialització similar a la que han tingut en els casos
de Mons. Echarren i Mons. Capmany.

Conflictes laborals
Les dificultats actuals dels obrers d'unes quantes
empreses barcelonines i les dels minaires d'Astúries,
encara més greus, palesen, una altra vegada, les contradiccions i les difidències institucionals que denunciàvem en el nostre darrer Quadern a propòsit del pro2

jecte de llei sindical en curs de discussió. Però avui ,
m és que sobre els aspec tes públics - lleis, sindicats,
política salarial. ..-, voldríem cridar l'atenció sobre Ics
actituds privades d'un sector dels nostres catòlics, tan
decisives en la configuració del panorama general de la
societat.
Que a Barcelona, i a Oviedo, i a tot arreu molts
catò li cs són presents en els llocs de comandament industrials és un re t que no anuHen to tes les distincions
ni tots els primmiraments, de sign e dive rs, que se'ns
presente n a l'hora de precisar eI concepte de catolicisme. Des dels fill s de l'obra de Déu fins a més de quatre
hisendats marxistòfil s, passant per un estol de cristians més o menys demòcrates i de demòcrates més o
menys cris tians, és ev ident que els consells d'administració del País són ple ns de persones, per ras o per
nefas, catòliques. l bé, ¿quina és la seva influència a
favor d'un progrés social? Quina la seva encarnació, al
cor dels confl ictes, de la visió conciliar de l'home i de
la societat? Tots hem vist, aquests anys darrers, quan
s'ha tractat de reclamar la connaturalitat dels nostres
bisbes, o de recordar els dre ts dels laics en l'Església,
o d'exigir a la jerarquia preses de posició valentes, que
hem pogut comptar amb la cooperació d 'alguns
d'aq uells consellers. ¿No caldria que es pronunciessin
també sobre els p roblemes de l'atur forçós, de la vaga
i del lock-out?
En dir això no ignorem, de cap m anera, els condicionaments institucionals ni e l naufragi fa tal de les bones
vo luntats particulars e n les aigües d'unes estructures
generals injus tes. Tampoc no demanem manifestacions
orals o escri tes. Simplement, voldríem veure com determinats sectors arriben als límits de llurs possibilitats.
Perquè Ics peticions de denúncia que fan eIs obrer s als
bisbes i alguns documents episcopals sobre els treba·
lladors vénen a bas tir un pont, que ens fa angúnia, per
damunt de tants catòlics responsables de la vida eco3

nòmica que resten quiets i silenciosos mentre que Str
vint, quan la temàtica en discussió es refereix a altres
camps, esdevenen contestataris i tot.

D e la p olèmica a la veritat
I

la llib ertat

Una colla de circumstàncies locals i mundials, prou
conegudes de tots, han contribuït a plaçar el tema del
celibat sacerdotal al centre d'una polèmica; més ben
dit, d'un procés. Les actituds dels interlocutors es troben, així, polaritzades per afanys agressius o defensius,
en comptes d'obrir·se a la recerca serena de la veritat.
La història ha conegut altres experiències de polèmica entorn d'aquest mateix tema. Si volguéssim citar
un cas prou significatiu, podríem recordar les actituds
que es van produir a rel de la Reforma. A la seva Dogmalik, jus lament al capítol dedicat a la relació homedona, Karl Barth assenyala que, «en aquest punt, la
tradició de l'ètica evangèlica no ha estat pas massa
afortunada •. I raona així la seva afirmació : «De fet,
arrenca de la protesta justificada dels Reformadors
contra la doctrina romana, segons la qual el celibat
comporta un grau més alt de perfecció, per tal d'afirmar que l'estat de matrimoni és també agradable a
Déu. Però la lluita va ar rossegar malauradament els
Reformadors, sobretot el Lu ter de la darrera època, a
agafar les coses per la banda contrària, fins arribar a
dir que l'únic estat en què Déu es complau és el matri-
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moni ». «Encerclats en un sistema que erigeix en principi una posició essencialment polèmica -acaba el
gran teòleg pro testant- no era possible d'estimar les
coses amb una mesura justa». (Versió francesa 15, pI.
146).
Aquesta experiència hauria de premunir-nos enfront
d'un nou enfocament polèmic. Que fàcil no és, avui, de
comprovar com el moviment dialèctic d'un debat polemitzant, que ho penetra tot, traeix la bona voluntat de
la defensa, la qual vol recolzar l'es tima del celibat en
una exaltació de la llei o en una consideració, gairebé
idolàtrica, que arribaria a convertir-lo en absolut. El
celibat no podria sortir pas massa ben parat d'aquest
nou procés si la defensa es movia entre el legalisme
i la sublimació i prenia un aire d'aHegat en pro de
l'Abso lut.
Hom gosaria demanar amb tota insistència que en
ll oc d'entretenir-nos amb defenses de la llei o amb
atacs polèmics de característiques processals, encaminats a l'absolució o a la condemna definitives -en darrer terme una manera superficial, simplista i apassionada d'encarar-nos amb els problemes reals-, retrobéssim tots plegats l'estil que demana l'Evangeli i que
Sant Pau reivindica vigorosament: l'estil de la recerca
de la veritat en la llibertat, convençuts que la veritat,
i només ella, ens farà lliures.
La veritat, en aquest terreny, ens ajudarà a redescobrir, en definitiva, què és el servei del Regne (Mt 19,
12), el qual comporta, de vegades, decisions concretes
que condueixen al celibat. l la llibertat del compromís
no permetrà que quedi entelada en el celibat sacerdotal la possible transparència d'una forma concreta de
pobresa evangèlica.
Si sapiguéssim avançar decididament per aquest camí de realisme cristià, el celibat en sortiria alhora relativitzat i purificat, situat i valorat.
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qüestions

M ón obrer

sacerdots en el treball

~s un fet innegable que, anteriorment a la civiHtzació industrial, les masses populars estaven incorporades a l'Església. Un
poble era una entitat sòcio-religiosa. Religiositat i poble eren com
marit i muller.
També és un fe t indiscutible que avui les masses populars no
són religioses. almenys e n el sen tit de «prac ticar» actes religiosos
públics, com és ara la missa, etc.
No acabem de saber quina ha estat la part infidel que ha provocat el divorci entre poble i Església. Aquesta ha parlat sovint,
des de l'alt pinacle papal, de l'«apostasia de les masses>, com per
a donar entenen t que és el poble el que ha apostatat. El poble, en
canvi, es tà convençut que la infidelita t ha estat de l'Església, que
es troba molt lluny de la funci ó que Jesucr ist va assumir damun t
seu. El poble creu que aquesta infidelitat rau moll més en els alts
jerarques que en la baixa clerecia. Acudits, aHusions picants i odIs
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concentrats tenen com a objectiu el bisbe, personatge innaccessible i exò tic que només s'acostuma a veure a les fotografies dels
diaris, o al No-Do, o en actes espectaculars, i encara desde molt
lluny. Mentre que Jesucrist era un home al qual hom podia arribar ben fàcilment : s'anava a escoltar-lo per a aprendre a viure.
El bisbe dels nostres d ies és un personatge poderós, més un home
de govern que de consell. Se'l va a visitar més per a obtenir un
permis o una recomanació que no pas per a escoltar la seva paraula. E.s un bome que po t donar, mentre que Jesucrist necessitava
rebre dels qui, com Ell, a mb prou fei nes si tenien res.
L'anticlericalisme, per tant, no sembla ésser res més que la
reacció davant d'aquesta infidelitat o apos tasia dels homes d'Església, apostasia dels comp romisos que exigeix creure en Jesucrist,
apostasia o peca t contra ]a fe, no contra la moral. Les masses
od ien l'Església en les persones d'aq uells que els la representen
-bisbes i sacerdo ts- tal ment com una muller odia el marit infidel. És un odi q ue neix de l'amor feri t.
Deixem de banda fer lli sta de les responsabilitats en aquest
d ivorci entre poble i Església, perquè hi ha un altre fet important,
1 és que l'Església, d'uns quants an ys ençà, ha pres la iniciativa
de la reconciliació i s'ha llançat a la conquesta del cor i de l'ànima
del poble. M'afiguro que l'allunyament del ser estimat no deu
have r deixat de fe r sofrir l'Església, malgrat que el poble se n'hagi
ana t perquè se senti a, ell, l'abandona t. I em penso que, to t i les
mútues infide litats -en aquest vull-i-no-puc de marit i muller
separats, però en eI fons, fets l'un per a l'altra-, l'Església deu
haver intenta t força vegades de tomar al seu lloc i el poble deu
haver provat de quina manera podia aconseguir-se el retrobament.
Però, fin s ara, els resultats han estat ben minsos.

Esforços per part de l 'Església

Un jove sacerdot belga - més endavant cardenal Cardijn- es
va proposar de cristianitzar el món laboral. Va fundar la JOC
(Joventut Obrera Cristiana). Va intentar de penetrar dins l'ànima
7

del jove obrer, dins del seu condicionament social, dins del seu
mateix esforç per sobreviure, amb la seva misèria i el seu sofriment per mor de la injustícia social de què és víctima, i volgué
injectar-li esperança i ajudar-lo a construir, al seu costat, un món
més bonic. Ho feia néixer tot de la dignitat de fills de Déu i de la
fraternitat entre tots els homes, ja que tots tenim un Pare comú.
Damunt d'aques t ac te de fe es basa en la JOC la lluita per la justícia, i no pas dam upt de l'odi envers aquells que ens perjudiquen
i ens exploten, mentre no ens deixen sortir de ]a misèria i la ignorància.
L'experiència d'aquell grup de cristians belgues per situar-se i
mantenir·se en el món laboral no necessitarà ni mig segle per a
universalitzar-se en l'Església. Avui dia, aquest moviment està
escampa t arreu del món. Aviat va eixamplar el seu camp i les
noies s'incorporaren també a la lluita per cristianitzar el treball
industrial. Més endavant van néixer moviments anàlegs per a bornes i dones adults. l avui aquest ferment és ben actiu a tot arreu
on la industrialització ha fet sorgir les grans concentracions urbanes. La fe, d'aquesta manera, s'ha tomat a instaHar en petites cèlIu les dins del món laboral, d'on es tava absent l'Església.
L'efecte primer de la presència de la JOC i de moviments similars (VOJ, etc.) fou la desaparició dels sindica ts grocs i de les
entita ts anomenades . Patrona ts., centres fundats p er les parròquies amb el diner dels amos de les fàbriques, on es reparo
tien graciosament esparde nyes, llenties, etc., als pobres del poble
a condició que anessin a escollar uns quants sermons sobre la
benedicció de Déu que suposava la pobresa, o sobre la resignació
que havien de tenir davant les dificultats dels temps presents.
Ja s'havia fet un bon pas. L'Església, a través d'aquests movi·
ments especialitzats, estava creant consciència de classe entre els
cristians pobres. Sc situava, d'alguna manera, al costat dels moviments obrers no cris tians o, si es vol, s'incorporava al moviment
obrer, dins el qua l hi havia comunistes, anarquistes, socialistes,
etc. Des d'aquest moment històric, dins el moviment obrer internacional hi havia un grup de cris tians conscients de pertànyer a
una classe explotada i, per tant, disposats a lluitar per a aUiberarse'n. Va néixer dins ¡'Església -i hi volava com un corb malas8

truc- el mot paternalisme, fent que els obrers rebutgessin les
actituds paternali stes dels bons patrons i capellans. Des d'aquell
moment, l'ajuda se la prestarien mútuament els mateixos obrers
i es defensarien de les injustícies pa tronals a través d'organismes
de sol idaritat. Així nasqué el sindica t cristià de nou encuny.
Com a contingut essencial, el sindica t cristià admetia o acceptava la societa t classista de pobres i rics, d'obrers i empresaris. Es
conformava amb el sistema capitalista, com un mal menor, enfront dels objectius del marxisme, de l'anarquisme o del simple
socialisme. Hem de tenir en compte que e ls sindicats cristians, en
néixer, ja trobaren reconeguts tots els altres sindicats com a arma
de defensa dels drets dels obrers en tots els Estats moderns.
L'Església no havia estat encara presen t en la lluita que aquest
instrument de reivindicació obrera menà, a la primeria, per a
poder simplement existir; més avia t s'hi posà en contra perquè
li semblava endevinar malignes fina litats en aquelles organitza·
cians laborals perseguides o merament tolerades pel Poder cons·
titlüt.
En aquella època, el sindicat cristià es diferencia dels altres
(CNT, CGT) pe! fet que aquests darrers, en grau major o menor,
són revolucionaris: pretenen, a la llarga, canviar les estructures
polítiques. I a ixò, e! grup cristià obrer ni ho podia somníar, bloquejat com es trobava doctrinalment per les línies de la R em",
Novarum, on la crítica de les injustícies socials, més que una desqualificació, pre tenia ser un sanejament de l capitalisme existent.
Equivalia a reconèixer globalmen t tot un sistema mitjançant la
condemna d'uns vicis margínals i esporàdics que l'enlletgien.
Amb la cri stal-l ització del sindicat cristià s'havia aconseguit una
presència efectiva de l'Església en el món laboral. Tot i amb això,
per bé que no en el sentit tan ras trer del sindicat groc, l'element
religiós seguia essent causa de divisió dins la classe obrera.
Així es taven les coses quan entrà en joc una nova experiència
de l'Església p er a fer·se present en les zones del món del treball
on no havien pogut arribar la JOC ni les altres associacions simi·
lars. Neixen, gràcies a la clarividència del cardenal Suhard, els
sacerdots-obrers.
9
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Els sacerdots-obrers

Amb ells segueix l'escalada. Una preparació doctrinal i una formació més completa que la del simple militant obrer cristià, els
permeten incursions i atreviments mai no somniats. El nivell
sociològic i geogràfic per on es mou el sacerdot-obrer és el mateix
del militant cristià, és cert. Però el sacerdot pot introduir-se d'una
manera especial d ins les zones mentals o ideològiques del militant
anarquista, comunista o sociali sta.
El militant catòlic era guiat des de lluny pel seu consiliari, com
qui condueix un avió per ràdio. Però li mancava l'arrancada de la
iniciativa, l'empenta agosarada. Sense adonar-se'n, malgrat tots
els seus esforços, es veia empès a interpretar cristianament la seva
situació i la seva problemàtica; vertebrava la seva fe a través dels
esquemes mentals, més o menys liberals, del seu cons iliari.
La presència del sacerdot-obrer a les fàbriques trencà amb
aquest d irigisme clerical classista. Sacerdot i obrer eren una sola
cosa, coincidien en un mateix pla i dins una mateixa situació. Això
no trigà gaire a repercutir en la mi ssió obrera . Avia t hi hagué sacerdots cn el sindicat de la CGT. D'altres s'incorporaren al Moviment de la Pau, on no hi havia encara ni un sol cristià. Fins a cert
punt, era normal l'entrada en aquestes noves zones de l'acció
obrera : treballar i quedar-se re(hilt al cercle dels creients equivalia a no moure's de lloc. I ells se sentien cridats, anaven a missioDar, i no havia de fer gens est.rany que inten tessin d'arribar fin s
als últims límits de la lluita obrera per donar-se a conèixer, des
d'allà, primer amb el seu testimoni i després amb la seva paraula.
Sant Francesc Xavier així ho havia ret en l'àm bit geogràfic: va
voler arribar fins a l'Or ient més allunya t. I aquests sacerdots també ho feren en el terreny del compromís i de la ideologia: van
arribar fins al fillislerre, fins on hi havia homes, millor encara, fins
a llà on s'acabaven els homes. Tot el món s'assabentà dels seus
heroismes, de les seves temeritats, del seu caminar per zones de
foscor guiats només per la fe i la caritat.
Veient-bo ara des del nostre moment històric, podem comprendre la desiHusió, i fins l'escàndol, el xoc anímic, que produf l'arri10

bada de l'ordre de «tots a casa •. Per a molts, l'única i pròpia \lar
cra aquella. Feia ja JO anys que hi vivien, i aquells homes amb qui
lluitaven colze a colze cren la seva única família. Abans que a nin·
gú més, es devien a ell s. L'ordre de «tots a casa. la van interpretar
com e l crit neguitós dcl cap de casa que té por que es facin mal
els nens que s'han perdut de vista.
Tots - tant el s qui es queda ren , perquè es creien que l'ordre
era una simple tempesta d'estiu , com els qui tornaren a caS3- han
aportat a l'Església un gavadal de realitats desconegudes i de possibili tats noves. L'experiència ni fou en va ni fracassà. Ben a ¡'inrevés. Mireu, sinó, com a l cap de poc temps, un cop fet el recompte i reorganitzades les forces, s'ha tornat a l'abordatge amb un
previ coneixement dels obstades i un mín im de compromisos exi
gibles per a aital experiència. l una d 'aquestes exigències, admeses
«oficialment . per l'Església, ha estat el compromís sindical del
sacerdot en el treball. Sense aquest compromís, el sacerdot estaria
absent de la classe obrera i la seva presència a la fàbrica seria
més aviat un anti-testimoni.
Sense cap mella de dubte, la cri si i les inquietuds provocades
per l'ordre de retirada dels sace rdo ts-obrers va obligar a una
reflexió ser iosa, profunda i \larga que ba fet descobrir a l'borne
religiós zones abans molt opaques. Ha ajudat a introduir en els
sindicats cristians i en els militants dels diversos moviments catò-¡¡es especialitzats una més gran obertura envers la classe obrera,
ha infós llna nova dinàmica que ha aconseguit esfondrar les pare ts
i els murs que separaven, dins e l moviment obrer, l'acció dels
obrers cristians de la dels que no en són. El sindicat cristià, entre
altres coses, ba deixat de ser confessional o està a punt de deixar
de ser-ne.
Avui podem dir que ja s'ba arribat a l'exploració de tot el món
laboral per part de l'Església en aquest primer nivell dels militants
ae base. Falta només e ixamplar-la en volum i en intensitat de tes
timoni per tal que arribi a donar color a les directrius públiques de l'Església i condicioni tot el conjunt de la comunitat
dels creients. Ara com ara, les experiències són positives, però no
deixen, amb tot, de ser encara simples nuclis-pilot.
Tot a ixò ha passat, és clar, concretament a França. Però tot11

hom sap quina irradiació han tingut dms de tota l'Església universal l'enfocament i l'experiència apostòlica de la nostra nació veïna.

Una presència intermèdia: Els Germanets de Foucault

Cal que fem notar aquí una tercera manera de penetració i de
presència de l'Església al cor de les masses: l'experiència deis
Germanets de Foucault. Pretenen potenciar cristianament una
zona obrera generalment descurada o poc atesa pels militants jocistes o d'altres associacions i pels mateixos sacerdots-obrers. La
massa treballadora sense consciència de classe, amorfa, dòcil a la
propaganda fàcil del confort neocapitalista, inconscient de la seva
situació mateixa, resignada en les seves HmHacions, bloquejada
per la irreligiositat que l'envolta i condicionada per l'extrema misèria. Allà entremig, els «quiets . germanets de Foucault viuen
sense complicacions mentals els petits detalls de la vida diària
conjuntament amb els seus veïns de barri i els fan un bé immens.
Els comuniquen calor humana i els fan tomar a descobrir la vida
religiosa sense el barroquisme i la .pose. senyorial del món burgès -l'Església no té, a penes, cap altra forma cul tural i cultual
de presentar la fe! -, i ho fan de manera simple, natural, senzilla;
pobrament, però amb sincerHat.
Els militants obrers i els sacerdots en el treball es troben, normalment, enduts per la dinàmica i els mecanismes de l'acció de
la classe obrera en la lluita per les seves reivindicacions socials,
econòmiques, culturals i polítiques : sindicats, partits, campanyes,
comitès, comissions, consignes ... Les zones quietes i tranquiHes
del treballador passiu -que també n'hi ha- es queden enrera. El
temps no dóna per tot. Però els germanets acompleixen la seva
missió d'Església precisament allà, talment com l'acompleixen els
militants i els sacerdots en la seva acció trepidant, compromesa
i arriscada.
A Espanya, per raons històriques conegudes de tothom, ens trobem en una etapa intermèdia si mirem l'obertura de l'Església a
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França o a Itàlia. D'una banda, ens han arribat les reflexions i les
experiències de fora; d'altra banda, no les hem pogudes experi·
mentar directament més que de manera molt esporàdica. Fins fa
poc no hi havia sacerdots que dediquessin algunes hores al treball
manual, ni que fossin poques. Ara ja n'hi ha alguns. No fa massa
temps que el diari ens informava de l'expulsió d'un jesuïta en una
empresa de Bilbao, a causa d'un conflicte laboral. Molt esparsos,
al nord i al sud, a llevant i a ponent, es fan petits assaigs, tímids,
personals. mig autoritzats, tolerats i, alguns, fins reconeguts. Però,
fora de casos excepcionals, encara no hi ha una plena incorpora·
ció a les 8 o 10 hores de treball en alguna gra n empresa industrial
pcr part dels sacerdots que treballen a Espanya. De mica en mica
es va intensificant el moviment i es van obrint els horitzons en
aquest camp, amb tot. Hi ha, és cert, molts diaques que només
esperen aquesta obertura per a ordenar·se, i poder entrar de ple
en el joc de les pressions i les te nsions laborals que es van dibui·
xant al nos tre horitzó en tota la seva am plària. Mentrestant, roma·
nen al llindar del sacerdoci treballant algunes hores i buscant el
contacte amb aquesta primera alenada espontània, autèntica, de
consciència obrera a nivell de jurats d'empresa, de comitès de
fàbrica , de si ndicats o de comissions. Preparen així la seva futura
incorporació a un món al qual se senten cridats per vocació. Alguns han decidit j a definitivament la seva inserció en el treball
per a ser testimonis de Jesucrist en aquest ambient: el seu sacerdoci està condicionat al respecte de la seva vocació obrera, de tal
manera que molts seminaristes no seran sacerdots si no se'ls respecta la seva total incorporació al treball obrer. Aquesta presa de
consciència és nova als seminari s.

El comp romís s ind ical del sacerdot en el treball

¡;s cabdal que Roma hagi admès el compromís sindical en el
sacerdot que treballa a les fàbriques. ¡;s molt important, perquè
c1arifica una situació confusa que provocava ]a paraula «política».
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S'ha dit sempre que el sacerdot - i molt més ci bisbe- no s'ha
de ficar en política. Abans d'aquesta au torització del compromís
sindica l del sacerdot en el treball, qualsevol activitat que no fos
l'específica del treball manual, era qualificada de pol1tica. Menar
una acció reivindicativa en una empresa, era fer política. Anar a una
man ifestació de protesta, era política. Prend re part en una vaga,
era política. Tot era política . S'arribava a dubtar de si era fer política el sol fet del treball manual del sacerdot . • Po lítica . era una
paraula que tacava amb una ombra de dubte qualsevol activitat
del sacerdot dins l'ambient laboral. Ara, en canvi, la cosa q ueda
aclarida : el sacerdot no es po t fi car en política, però sí que pot
incorporar-se a la lluita sind ical en tots el.s seus aspectes, des
d'assis ti r a un curse t de lluita sindical fin s a prendre part en una
vaga.
Perquè tota acció sindical ve determi nada, en principi, per una
injustícia econòmica o social, i una injustícia no pot deixar insen·
sible i amb els braços plegats a un obrer, i menys a un cristià.
Altra cosa molt diferent fóra opinar sobre un sistema concret de
govern, que pot tenir els seus pros i els seus contres, els seus
aventatges i els seus inconvenients. El canvi d'estructures econòmico-polítiques, com que és cosa mo lt més complicada i molt més
discutible, queda a l marge del compromís si ndical del sacerdot
que treballa manualment. Es cert que tota acció sindical sol tenir
repercuss ions polítiques, però un camp i l'altre són prou clars per
a tota persona mitjanament inte Higent i crítica, que pot di scernir
sempre si una acció és sindica.! o bé política.

Nova situació j uridica espanyola : art_ 222

A.I nostre país hi ha hagut un canvi important en la legislació
civil, coincident amb la distinció que ha fet l'Església entre acció
sindical i acció polftica.
El Codi de dret penal establia, fins el 21 de desembre del 1965,
el que segueix :
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.Seran cas tigados como reos de sedición:
1. - Los funcionarios o empleados encargados de toda género
de servicios públicos y los partieulares que por su profesión prestaren servicios de reconocida e inaplazable necesidad, que, con el
fin de aten tar contra la seguridad del Estada, d e perturbar su normal actividad o de perjudicar su autoridad o prestigio, suspendie ren su trabajo o alterasen la regularidad del servicio.
2. - Las coligaciortes de patronos dirigidas a paralizar el trabaja.
3. - Las huelgas de obreras .•
Fins llavors, els funcionaris que abandonaven el treball o alteraven la seva regu laritat només eren sancionats si ho feien amb
intenció d'atemptar contra la seguI·etat de l'Estat. Per tant eren
poss ibles, a nive ll de funcionaris, les accions laborals de protesta
sense que haguessin de ser qualificades com a de lictes.
En canvi, al món obrer la vaga era, per definició, un acte eminentment polític, sense atenuants, fossin quines fossin les seves
característiques, motivacions o intencions.
Aquest articulat del Codi penal corresponia a l'estructura jurídica del nacional-socialisme europeu dels anys 1939-1945. En aquella mateixa època, l'Estat espanyol s'autodefinia com a «un estada
totalitario>, donat que en aquells momen ts històrics semblava que
tot el món estava predestinat a anar cap un futur sota el s igne del
totalitarisme_ Hitler, Mussolini i el Japó duien la iniciativa en la
guerra. Però després del 1945, el nostre país es va espolsant del
damunt, a poc a poc, aquelles hipoteques internacionals que enlluernaren tothom en els primers temps de la seva expansió fulguran t.

Així quedaren les coses fins el 21 de desembre del 1965. Un
problema laboral de simple reivindicació econòmica equ ivalia a
atemplar contra la seguretat de l'Estat, era un acte eminentment
polític. Eslava tot regulat p er l'Estat, sense deixar cap escletxa
a la iniciativa de base a l marge del que estava legalment establert.
L'Empresa rebia uoa protecció privilegiada, hi havia una mena
d'identificació entre els interessos de l'Empresa i els de l'Estat,
de fai só que una protesta obrera per una injustícia empresarial
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s'identificava lega lment amb una sedició contra la seguretat
estatal.
Després del 21 de desembre del 1965, la nova llei diu:
.Seran considerados como reos de sedició 11:
1. - Los funcionarios, empleados y partícula res ellcargados de
la prestación de todo género de servicios públicos o de reconocida
e inaplaz.able necesidad, que, sLtspendiendo su actividad, ocasionen
trastornos a los m ismos o de cualquier forma alterell su regularidad.
2. - Los patronos y obreros que call el fill de atell/ar con/ra la
seguridad del Es/ada, perjudicar su autoridad, perturbar su llormal actividad o, de manera grave, la producción nacional, suspendieren o al/erasell la regularidad del trabajo .•
A partir de Ics vacances de Nadal de 1965 són possibles a Espanya els conflictes laborals en tre empresaris i obrers sense que
s'hagin de considerar necessàriament com a delictes. Fins i tot hi
pot haver vagues, sempre que en la protesta laboral es respecti
l'estructura político-social del Règim. Dit d'altra manera, des de
fa tres anys i mig, les accions de reivindicació obrera han deixat
a Espanya de ser ' polítiques» i es poden resoldre directament
entre els obrers i els empresaris. Han deixat de ser un problema
públic i han passat a constituir un afer casolà, íntim , a nivell
d'emp resa.

ParaHelisme Església i sacerdot -

Estat espanyol i món obrer

Hi ha un paraHelisme entre la distinció de l'Esglés ia en el compromis del sacerdot en el treball, ara que li autoritza l'acció sindical però li prohibeix l'acció estrictament política, i la refundició
o r etoc de la llei espanyola del Codi penal que permet l'acció reivindicativa obrera dins els línlits de l'empresa, sense considerarIa delictiva mentre es quedi a nivell de simple problema laboral
i no dugui intenció política.
~s clar que aquesta és una manera d'abandonar, l'Estat, les
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respon sabilitats que ell mateix s'havia atribu'it, tot deixant-les en
mans de nivells socials inferiors. ~ s una manera de despolititzar
l'Empresa, en part, deixant-li la responsabilitat d'espaviHar-se per
arreglar els petits conflictes inherents a tot obrar humà. Es una
manera de respo nsabilitzar la base social obrera, i això està molt
d'acord amb els principis de la doctrina social de l'Església: . Tot
allò que puguin resoldre les entitats inferiors, que no ho agafin
els o rganismes superiors».
L'autorització del compromís sindical en el sacerdot per part
de l'Església respon també a aques ta mateixa línia de concessió
de major responsabilitat i autonomia a la persona concreta tot
donant-li un ample marge de confiança. El sacerdot -com qualsevol altre cri stià- no es troba dins de l'Església per coacció legal
o pcr la força de l'autoritat, sinó be n lliurement. Les normes minucioses regu lado res de l'activitat i les seves manifestacions i for·
mes en l'acció sacerdotal no fari en rcs més que restringir tant el
seu radi d'acció, que J'assimilarien a un funcionari o a un robot,
en lloc de fer-lo un ser conscient i lliure, responsable personalment de les seves activitats.
Aquests dos canvis són importants en la nostra situació espanyola actual i no poden deixar de ser un element dinamitzador en
e l camí emprès cnvers una més gran liberalització o democratit·
zaci6.

Les actituds permeses als sacerdots en el treball no queden ja closes dins d'un límits exclusivament personals. Són actituds d'homes d'Església, Ics assumeix, d'alguna manera, l'Església
sencera i passen a la ca tegoria de, podríem dir-nc, actes oficials.
Són compromi sos de sacerdots inscrits en alguna comunitat parroquia l O que hi pertanyen. Cosa que és molt diferent del compromJs polític que, com a persona, pugui adoptar un sacerdol, per
exemp le en unes eleccions lliures. No són ja peces soltes i perdudes en la jungla del món laboral i suburbial com ho eren en la
primera experiència dels sacerdots-obrers: aquest és un altre dels
aspectes que s'han corregit en reemprendre l'experiència apostòlica.
La nova disposició afecta directament les parròquies que radiquen en barris obrers. Si no volen que llur presència sigui quel17
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com molt semblant a una absència, han de ser sensibles, en el seu
condicionament ambiental, a la zona del compromís laboral que
no cau dins l'esfera del que en diem . polític». Sense aquesta dimensió sodal, seran canònicament tot el que es vulgui menys una
cèHula viva de missió evangèlica.
No cal pas que hi hagi un sacerdot-obrer adscrit a una parròquia obrera per poder l'esmentada parròquia prendre aquest compromís elemental, previ a la seva acció missionera en favor de tots
els homes enmig dels quals es troba immersa, ja que l'autorització
que ara té el sacerdot en el treball no li ha estat pas donada
només per la seva condició de sacerdot, sinó per exigència pas/ora/ envers els homes entre els quals es troba submergit i per
poder-se constituir allà mateix en testimoni de la seva fe. Una
parròquia obrera, doncs, adquirirà compromisos obrers, o no serà
res. I avui dia els compromisos obrers no poden limitar-se a repartir espardenyes o llenties o llet en pols, tot donant-se fums de
«gran senyora ». Cal estar present en la consciència de classe, on
queden exclosos, per principi, tots els paternalismes.
La parròquia obrera ha d'arribar a formar part del fenomen,
ben definit per Mons. Ancel, del . Moviment obrer», aquella força
humanitzadora i indestructible que brolla del cor de les masses
obreres mateixes. Si la parròquia no segueix els homes en el seu
pelegrinatge i en la seva lluita, serà infidel a les exigències de la
seva fe en Jesucrist. No hauran estat les masses les que bauran
apostatat: elles hauran seguit el seu camí natural, el seu procés
de maduració cap a la justícia i la llibertat. Seria l'Església, serien
els homes d'Església, nosaltres, sacerdots i seglars , els qui hauríem apostatat de la fe real, tot mantenint-ne farisaicament els
signes externs.
Per tant, en aquests moments de nous intents oficials per a
liquidar els darrers vestigis de l'estructura feixista, el reajustament o retoc de l'article 222 del Codi de dret penal facilita als
cen tres parroquials la seva incorporació a la zona obrera. La nova
nei vigent deixa en descobert una zona despolititzada; cal que la
cobrim nosaltres amb la nostra presència. No n'hi ha prou ja amb
radicar-hi geogràficament i acomplir-hi unes funcions burocràtiques en els enterraments i els casaments. Cal una sintonització
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en el sentir i el pensar, en el sofrir i en el fruir dels homes del
barri. Ara ja no és fer política -o, almenys, pot no ésser-ho- el
fet de solidaritzar-se amb els problemes de base del món obrer.
Cal que entrem en aquest desvetllament de la consciència obrera
a fi que la vivència religiosa i l'esperit cristià puguin intervenir en
la seva gestació. En bona pedagogia de la fe, el moment precís de
fer-se present, de donar-se a conèixer com a realítat viva, és el
temps de formac ió o de construcció de noves plataformes d'enfocame nt de ]a vida. Si s'arriba a donar-hi enfocament i a interpretar el moment vital o històric sense l'ingredient de la fe,
difícilmen t podrà després encabir·s'hi, quan ja la nova estructura
men tal s'hagi congelat.
No vol pas dir tot. això que abans de les noves disposicions
que hem comenta t -tant de l'Església com de l'Estat-, l'Església s'hagués d 'abstenir de donar aquest pas d'apropament a l'home obrer que es desvetlla, a fi d'envigorir la seva promoció amb
la visió religiosa de la vida. Aquest pas l'havia ja d'haver donat ...
ornés que l'estructura política no li era gens favorable i la confu sió entre compromís social i compromís polltic no estava prou
aclarida per part de l'Església. Abans d'aquest desvetllament de
consciència, només ho aconseguia una minoria mol t escampada i
costava molt de trobar-la en la foscor de la clandestinitat. Però
ara, quan la llei ha deixat despolititzada una zona molt important
del món laboral, s'obren grans possibilitats de prendre volada a
un gran nombre de gent que, sense córrer ja cap risc, s'incorpora
a aquesta gradual conscienciació amb pe tits compromisos i, fins
i tot, amb accions púb1iques i notòries.
Aban s ja era missió de l'Església d'estar al costat de les individuaHtats que reflexionaven i creixien, però cra arriscar-se molt.
Era arriscar-se quasi tan t com un home concret que s'obrís a Daus
enfocaments doctrina ls, ideològics, socials o polftics. Ara, sense
tant perill, l'home mig s'aixecarà i s'incorporarà a la lluita per la
jus tícia en aquest primer nivell de mera reivindicació contra
l'emp resa per a la qual treballa . El fenomen ara ja no serà individual, si nó de grup, co Hectiu , quasi de massa. I no podem deixar
perdre l'ocasió. O guanyem o perdem . No podem deixar per a més
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endavant l'ocasió que no té espera, que neix, es posa en marxa
i desapareix.

En aquest sentit ha estat molt oportuna, des del punt de vista
pastoral o de missió, l'obertura que moltes parròquies han tingut
davant aquesta nova si tuació, posant a disposició dels grups
d'obrers els seus locals, a fi que tinguin on poder discutir els seus
problemes laborals, sense fer dis tinció de creences . ~s un pas i
una actitud que no sols suposen una visió clara de les perspectives
pastorals que es comencen a dibuixar a l'horitzó històric immediat, sinó també una seriosa vol untat de fidelitat a la fe i als homes germans nostres, tot i els inconvenients i perills que la novetat pot dur.
Per aquest carni s 'obre una possibil.itat, a llarg termini, d'arribar a aconsegui r la reconcili ació entre poble i Església i acabar
aixi amb la llarga situació de divorci entre aquestes dues parts
que nasqueren per a viure juntes, fetes l'una per a l'altra, tal com
dèiem en començar.
Mn. Josep Dalmau

La

ens I

del celibat

En un moment en què entre els sacerdots catòlics de l'Església
llatina, i concretament a les nostres diòcesis, s'estén la crisi del
celibat, no hauria de produir-se ni un enrigidiment de les posicions tradicional s, ni una eufòria caracteritzada per l'heterogeneïtat, i fins i tot per la confusió, de les motivacions.
El replantejament de la vinculació del sacerdoci al celibat ha
de trobar el seu veri table marc en les exigències del servei ministerial de la comunitat cristiana. A l'Amèrica llatina, on el problema
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del servei ministerial de les comunitats és d'una gran agudesa,
[,ques ts termes del plantejament sembla que es van imposant amb
naturalitat. Simultàniament, per tal de no ser infidel a un valor
evangè lic indiscutible, l'Església -tant la jerarquia com la comunitat dels fidels- hauria de revalori tzar, als ulls d'ella mateixa
i als ulls del món, la fo rma de vida celibatària en vista del Regne
del cel, d'enaltir les formes vàlides, vigents avui dia en ella, de
vida c rucificada en la virginitat, i de fomen tar-ne de noves.
Per altra banda, la reconsideració d'una qüestió tan important,
tan aureolada de resplendors evangèl ics en l'apreci de molt bona
part del poble catòlic, i també tan rodejada de tabús, no podria
ter-se apropiadament si en l'esperit dels qui creuen en la necessitat d'un replantejament dominava una actitud exclusiva de reivindicació, o, pitjor encara, de revenja. Una cosa són les històries
personals, dignes en general del més profund respecte, una altra
les necessitats de les comunitats cristianes reals, i una altra, encara, la vida esfo rçada de fidelitat i de senzill testimoni de fe dels
capellans que segueixen sentint-se cridats a perseverar en la pro-mesa feta.
Hi ha una consideració que hauria de contribuir a pacificar els
esperits de tots els qui es veuen soHicitats a l'apassionament tant
en la defensa d'uns valors, que no s'haurien de perdre, com en la
\'eivindicació, que no sempre és capaç de donar tota la a tenció deguda a ls drets que uns tercers tenen adquirits. ¡;s la consideració
del con tex t genera l de l'Església, en el qual es produeix la crisi
del celibat.
L'Església ja no pot seguir oferint com oferia abans a capellans i a cristians, en general, un ambient de vida totalment informat per ella. El món s'independi tza de la tutela eclesiàstica i les
formes de vida de fe enmig del món han de comptar cada vegada
més amb el supor t de la decisió personal. La comunitat cristiana
va essent, cada vegada més, el resultat de la confluència d'aquells
qui, e nmig del món, creuen lliurement; i deixa de ser l'àmbit sociològic que englobava la vida dels fidels i la protegia, tot separant-la -pel bé i pel mal- del món real. Els cèlibes trobaven en
el reconeixement sociològic de la seva forma de vida, i en el significat i la fun ció que socialment li eren atribuits, un factor d'es21

tabilitat, que avui desapareix. En aquest sentit, el problema de la
crisi del celibat s'enquadra dins d'una consteHació de factors
greus i profunds, que afecten tota forma de vida de fe encarnada
en el món.
A més, la crisi del celibat es presenta freqüentment sobrecarregada amb una torna de dramatisme, provinent de certes circumstàncies que podrien indicar una pista de cara a esclarir per
què els cercles del clergat més sensibles als problemes de l'Església d'avui són els que se'n troben particularment afectats. El
drama és que, en realitat, el que ha conduït en molts casos a un
interrogant sobre el propi celibat ha estat la fidelitat a un intent
inicial de fer present l'Església enmig del poble, particularment
enmig dels allunyats.
Són de l'esfera de la intimitat les esperances i el sofriment interior, els moments de vaciHació i de decisions enèrgiques, les
figuracions iHusòries i el sentit de realisme, que comporta la trajectòria que va, en cada cas, des de l'alegria juvenil de l'esperit
missioner, fins al canvi de tota una forma de vida. El cert és que
la penetració missionera ha fet adoptar unes responsabilitats, unes
formes de vida, uns hàbits mentals vigents en l'ambient, absolutament nous per al «sacerdot missioner_o Un replantejament tan
profund de tota la forma de viure no es presenta normalment sense que el problema del significat de la pròpia vida i de la projecció emotiva, torni a aparèixer amb totes les característiques de
novetat que tencn e ls ingredients de la vida personal novament
incorporats.
L'opció pel celibat, en aquestes circumstàncies, pot ser reafirmada. I ho és moltes vegades. Però no deixa de ser lògic, també,
que el dinamisme de les dades en joc condueixi a un desenllaç ben
divers: si s'arriba a la conclusió que l'opció pel celibat va ser
feta en condicions substancialment distintes de les que la vida
imposa en un moment donat, és possible que l'interessat «ja no
es reconegui» en la paraula donada. La complicació interior adquireix dimensions alarmants quan el dinamisme de les dades en joc
porta a la següent situació paradoxal: que el matrimoni, plantejat
en concret, comporti l'exigència de retornar al ni vell social propi
de la cultura del sacerdot, o de la seva eventual companya. Un
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moviment que comença per acostar-sc al poble po t desembocar
en una forma de vida en contradicció amb l'impuls iniciaL
~s immensa la responsabilitat de l'Església -jerarquia i comunitat de fidels- que ha permès que el procés missioner es verifiqués sense un esforç coHectiu simultani, tendent a trobar formes
efectives de fer-se tota ella missionera amb els missioner s_ I és
greu la situació psicosocia l dels qui, deixada ja molt endarrera
l'edat cronològica de l'adolescència, es troben amb problemes d'identificació de la pròpia per sonalitat, a causa de ruptures amb
un passat que no es pot declarar gratuïtament, amb una simple
decisió, com a definiti vament canceHat.
Vista la complexita t dels factors en joc, aquí solament apuntada, ¿no pod rien, tots els qui d'una manera o altra es troben implicats en aquest asswnpte, inclinar-se a enterrar la destral de la
guerra, a donar nom propi als problemes personals -de por, que
comporta reaccions agressives davant d'innovacions profundes;
de drets per sonals, objecte d'una reivindicació que no sempre
arriba a purificar-se de ressentiment- i a renunciar, així, a la subjecti vització de p roblemes objectius com són les exigències reals
del serve i minis te rial de Ja comunitat cristiana i el dret dels qui
ha n escollit o volen seguir escollint la vida cèlibe a perseverar pacíficament en la paraula donada?
Casimir Marlí (Barcelona)
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terra i poble

La lluita del Cardenal Vidal i Barraquer
com a ¡wrne

di Església

Fins fa molt poc, el cardenal Vidal i Barraquer ha estat un
gran desconegut. Durant anys, el més espès si lenci es va fer entorn de la seva figura, només trencat , de tant en tant, per tímides
alusions o inju stos atacs. Com escriu mossèn Ramon Muntanyola, al pròleg de la biografia que està a punt de publicar, . el

nom de cardenal, per covardia

° per interès partidista, o pel que

vulgueu. s'ha anat pronunciant,

O s'ha silenciat, durant molt de
temps, amb les reserves o amb les reticències, no sempre l'lonestes, amb què s'esmenten O s'esquiven els noms dels proscrits. No
és aventurat de dir, que el cardenal Vidal i Barraquer ha estat
traclat com_Ul1 proscrit».
Es ben cert. Però, tanmateix, d'un temps ençà, sembla que ha
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canviat una mica el clima que durant anys ha voltat la figura del
cardenal. L'alenada d'aire fresc del Conciti Va ticà II , que en tants
punts li ha don a t raó, i els es tudis sobre la seva vida i la seva
obra que s'han pogut començar a divulgar recentment, han p ermès que a vui la seva personal itat pugui ésser coneguda d'aquelles
persones que cerquen - i no temen- la veritat.
Per això, c rec que és h ora que, uns i altres, tots els qui esti·
m em l'E sglésia, superem tota mena de vells prej udicis i apassioname nts, i , amb sereni ta t, en s acos tem a la ve ritat de la vida i de
l'a ctuació de l cardena l Vida l, dis posats a rectificar les nostres
posicions ante riors , si així ho imposa un millor coneixement. La
realitat de la hi s tòria no ha de fer po r a ningú , i la rectificació,
fe ta a causa de l descobrime nt o d 'un millor coneixement de la
ve ritat, no humilia, an s honora.
:t::s com a historiador que, avui, parlo del ca rdenal, i, per tant,
imposo e l ma jor ri gor i obj ec tiv itat a les meves paraules . Parlo
també com a cri s tià que vi squé modes tam ent, però intensament,
les ho res més tràgiques de la hi s tòri a de la nostra Església catala na. Si en algun m oment no puc evitar que en evocar determinats
esdeveniments , un punt d'emoció a paregui en les meves paraules,
no min varà , tanmateix, l'objectivitat de la meva exposició.

Els inicis: una actitud pastoral
Era l'any 1913 qual e l doc tor Francesc Vidal i Barraquer, després d'una llarga expe ri ència d'home de dret - havia cursat la carrera de Dre t a la Uni ve rsitat de Barcelona, abans d'entra r al seminari-, i com a home de gove rn a la cúria de Tarragona, era nomena t bisbe admin is trador apos tò lic de Solsona. Començava així una
vida epi scopal que havia de durar trenta anys.
Res no se mblava pronos ticar, en aquella hora, que e l doctor
Vidal arribar ia a ésser un bisbe que marcaria profundament la
his tòria de l seu p aís. El seu nomenament havia seguit la via corrent en aquella època, en q uè regia el Concordat de 185 1, i va ésse r
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interpretat com el d'un home conservador, procedent d'una família benestant de la nostra pagesia, allunyat de la política, considerat com a no catalanista i conegut, en canvi, per la seva gran prudència i e l seu respecte i afecte a la monarquia. Tant era així, que
el seu nomenament a la seu de Solsona, com després a la de
Tarragona, va ésser rebut amb un punt d'hostilitat pels sectors
més militants del catalanisme.
Per comprendre la figura eclesiàstica del cardenal Vidal i Barraquer, cal situar-la en el context polític i social de l'època i el
país en què visqué i referir-la també a la formació filosòfica i social rebuda en els sem inaris d'aquell temps. Per tant, és natural
-com en el cas del doctor Torras i Bages- que hom trobi en els
seus escrits el llenguatge eclesiàstic habitual de l'època, i en la
seva actuació algunes de les tares de l'Església del seu temps.
Però, una i altra cosa, queden superades per la visió pastoral amb
què sabé entendre progressivament la nova problemàtica que apareixia amb la ràpida evolució de la societat del seu temps i pel
coratge amb què sabé enfrontar-s'hi com a pastor, esguardant
endavant i no pas enrera. Té raó l'historiador Víctor Manuel Arbeloa, quan diu que van ésser les circumstàncies pastorals les que
van fer madurar cada dia més el nostre cardenal vers una actuació evangèlica que, en certs moments, arribaria a ésser excepcional. Excepcional i exemplar.
No entendriem el cardenal, si no hi veiéssim sempre el bisbe.
No l'entendríem, si no coneguéssim el concepte que tenia de la
missió episcopal. Parlem-ne, doncs, encara que siguj breument.
Crec que el cardenal hauria subscrit totalment les paraules
següents del doctor Torras i Bages :
«Rechazamos la interpretación que la burocracia y antes el
absolutismo real han querido muchas veces dar al oficio episcopal. El obispo no es un fttncionario del Estada. Cuando se le hace
obispo no se le cons tÍ/uye en agente de mayor o menor elevación
en la red administrativa, no es un servidor impersonal; al revés,
el episcopado es una magistratura esencialmente popular, que por
razón de su carga ha de estar en íntima compenetración con el
pueblo. En antiguas épocas, y épocas de buen sentida, el obispo
era considerado el defensor civitatis.»
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Aque t concepte de l'episcopat com a magistratura popular el
trobem en els escri ts i en l'actuació del nostre cardenal. Així, en
la primera pastoral, deia als seus diocesans de Solsona:
«Queremos que miréis nues/ ro palada COIHO vues tra casa pairal, como \lues/ro hagaT, deseamos que vengd is con entera tranqLleza y libertad a exporlernos vuestras alegrias, VLlestros sutri-

mienlOs, vu es /ros trabajos, vues/ras tribu/adones. Nos procuraremos conso/aros , ayudaros si podem os, y cua nda no podamos,
sufriremos COll vosa/ros y participaremos de vueslras penas ... »

Bisbe obert al dià leg. Víctor Manuel Arbeloa, en l'article que ha
publicat a l rlcU/1Gble, ha remarcat també aquest tret del seu comportament. Diàleg amb els seus sacerdots, amb els seus col'laboradors, amb e ls lai cs, creients o no creients, diàleg amb les autoritat s, fos sin de la ideologia que fossin. El carde nal Vidal i Barraquer creia en les virtuts del diàleg.
tS natural, doncs, que e l concepte de l'epi scopat, com a magistratura al servei del poble, que li era comú amb el doctor Torras
i Bages, donés resultats semblants. Per exemple, en el camp de la
relació direc ta i íntima que havia d'existir enlre el bisbe i el seu
poble, i e n llur comú oposició que els nomenaments episcopals
fossin subordinats a la política de les autoritats civils.
Sabem com el doctor Torras i Bages s 'oposà reiteradament al
seu trasllat de la seu de Vic a l'arxidiòcesi de Burgos . Les raons
que donà al seu am ic el cardenal Vives i Tutó van ésser molt clares; entre e lles s'hi comptava el «desconocim iento del n.oble y
cristiano cardcter del pueblo burgalés, e i"dole disti/1fa del pueblo
aquél de la de esle pueblo en que nac! y he v ivido /tasta allora •.

Una altra raó: que el poble consideraria aquell seu allunyament
de la seu de Vic com ci resultat de causes polítiques.
Vidal i Barraque r també hagué d'oposar-se a diversos intents
de trasll adar-lo a una seu no catalana. Pel juny de 1917, el ministre de Jus tieia, Burgos Mazo, va intentar de portar-lo de Solsona a
Cad is, la qual cosa representava evidentment una promoció. Vidal
i Barraquer, però, refusà el trasllat, i en una carta deia al m_inistre que aquella promoció seria acceptable si no tingués altra ambició que la de pujar d'escalafó. Però, jo crec -afegia- que l'ambició d'un bisbe ha d'ésser m és elevada. D'altra banda, .aqui a
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Catalunya el meu ministeri pot prestar uns serveis i obtenir uns
fruits que difícilment s'aconseguirien exercint-lo en altres indrets».

Intromissions del poder civil

Durant la dictadura del general Prima de Rivera, el cardenal
Vidal hagué d'oposar-se a altres intents de traslladar-lo de seu _ El
1924 , hom intentà traslladar-lo de Tarragona a Saragossa o Granada . El cardenal s'hi va oposar, perquè l'intent representava -va
dir- una intromissió del poder civil en els afers de l'Església.
Dos anys després, el 1926, fou el mateix general Prima de Ri vera
qui volgué traslladar-lo a la seu de Burgos. Novament s'hi va oposa r el cardenal.
La defensa de la llibertat de l'Església en el nomenament dels
b isbes va ésser una de les constants preocupacions del cardenal
fins a l'hora de la seva mort. No va admetre mai que l'Estat s'aprofités d'un vell privilegi, que ell cc>nsiderava anacrònic, per aconseguir final itats polit iques .
Aquesta seva posició, durant la Dictadura del general Prima de
Ri vera, provocà aguts conJIictes. En primer lloc, els originats pels
jntenis de traslladar-lo a ell n'ateix a una seu no catalana. En
segon lloc, en oposar-se el cardenal a la politica d'aquell govern
que pretenia que els bisbes de Catalunya havien d'ésser precisament no catalans.
Pel mes de març de 1925, e l cardenal Vidal escrivia al nunci
monsenyor Tedeschini una extensa carta on exposava el seu parer
sob re la politiea d'aquell govern respecte a la provisió de les seus
catalanes. En recordarem alguns fragments. Diu al Nunci que
«davant les repetides instàncies del Govern, interessat a proveir
amb bisbes no ca/alans les diòcesis de Ca/alunya», cal tenir en
compte el bé de l'Església. I afegeix: «El criteri de l'Església no
c r ec pas que canvïi: a) perquè és evident que el bisbe, per compl ir

com cal el seu ministeri, ha de conèixer a fons la llengua, els castums, la història, la id iosincràsia i àdhuc el personal de la seva
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diòcesi. Altrament, perdrà molt de temps abans no s'haurà orientat, s'haurà de fiar de terceres persones, i ntai no podrà arribar a
una i"lima comunicació amb el poble que se li !za confiat; b)
l'Església lla d'ésser i ha d'aparèLter lliure, més que més en la
provisió dels càrrecs episcopals. No ha d'anar de bracet amb l'Estat, o amb un pa rlil, o amb un dictado r, co m si ajudés o fom entés

""a política determinada: política que (com en el nostre cas), un
poble o ,ma bona part de ciutadans considera cont rària a interessos res p ec tables i a justes aspiracions po pulars; e) avui dia se
sap, i alguns governants

IlO

s'es tan. de dir-IlO, que volen, aCata-

ILII/ya, bisbes no catalans, perquè més fàcilment es prestin a imposar la predicació i el catecism e en llengua castellana. ¿Qui no
veurà que aques ta és una tàctica política, i contrària a lïnt erês de
les ànimes ?; d ) lli lla una gran part de fid els que creuen que ni el
se rlyor NUll ci, Hi nosaltres els prelats, d efense m, com cal, davant
el goverH i la Sa nta Sell, els seus legítim s drets de cris tians , i això
pOL p erjudicar gr eum eHt, ara i sobre tot en un futur, la situació de

l'Església a ClItalunya i malmetre les bones relacions dels fidels
amb els seus bisbes i amb la Nuncia tura. »
Aquestes raons, les recordarà i ampliarà, fin s i tot, en successi·

ves cartes adreçades al Nunci, monsenyor Tedeschini. En una
d'clics escrivia que «s'infringeix greu injúria a la clerecia catalana,
no volent trobar un sacerdot amb qualitats d e bisbe per a la seva
regió •. l en carta del 28 de març de 1925, el cardenal Vidal l'advertia de bell DOU «d e los gravís imos p eligros que entra,iaría consid erar a es ta reg ión de infe rior categoria a los paises de mis iones ,
dO l1 de se esta traba jal1do para que tel1gan no sólo clero indígena
sina /alllbién prelados de la propia región ».
En una audiència amb Pius XI, el 24 de maig de 1925, el cardenal Vidal li exposava que «el govern espanyol no presenta bisbes
ca/almTS per motius polítics; a aLtò s'ha d'oposar decididament la
Santa S eu».

Més endavant, enfront de l'actitud del govern de la Dictadura
que no volia cedir e n les seves pretensions. proposava a la Santa
Seu, com a mal menor, que «tal com estlll' les coses, és preferible
deixar d e proveir les diòcesis durant una llarga temporada, que no
pas ajupir-se a imposic ions amb mires exclusivament polítiques».
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Després, a partir de 1939, i fins a la seva mort, aquesta qüestió
pastoral continuà preocupant-lo profundament, com veurem més
endavant.

La seva posició davant el poder temporal la trobem perfectament fixada en un s mots que, en plena guerra civil . escrivia al cardenal Pacelli :
«Sempre he estat respectuós i obedient amb el poder constituït,

però, ensems, acèrrim defensor, prescindint de tota política partidista, dels drets de les ànimes, que són de Déu._
Era ben cert. Aquesta posició d'independència enfront del poder temporal, el cardenal Vidal la va mantenir durant tota la seva
vida, com a home d'Església que era. No va ésser per a ell gens
còmode. Així, es va veure atacat, alhora, amb les acusacions més
contradictòries . Per exemple, alguns catalanistes el consideraven
«espanyoUst3 lt , mentre, els espanyolistes l'acusaven públicament
de «separatista ». Pel seu respecte al re i, va ésser titllat, per alguns,
de monàrquic, mentre, una vegada instaurada la república, altres
l'acusaven de republicà. Després, durant la guerra d'Espanya,
mentre uns l'obligaven a viure a l'exi li, els de l'altra banda, l'acusaven de «rojo-separatista». Però, aquestes acusacions contradic·
tòries, en el clima de l'apasionada lluita política d'aquell temps,
e n el qual els bisbes massa sovint recolzaven una determinada
política, demostrava precisament una cosa: que el cardenal Vidal
volia ésser bisbe, i només bisbe, de tots els seus diocesans, i no
deixar-se subordinar a cap facció.
Acatament al poder constituït, però mai servilisme, ni renúncia a la llibertat de protestar contra els actes de l'autoritat civil
-fos la que fos- , quan cons iderava que atemptaven contra els
drets de l'Església i dels fidels .
Aquest principi de l'actuació del cardenal fou posat a prova
durant la Dictadura del general Prima de Rivera, tant en els intents d'aquest govern de nomenar bisbes no catalans a les diòcesis del Principat, com en la seva defensa de l'ús de la llengua
catalana en la predicació, el culte i el catecisme, com en la posició
davant els escorcolls, sancions, detencions, empresonaments, processaments i exilis soferts per diversos sacerdots del Principat,
en aquella època. Per exemple, el cas dels caputxins del convent
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de l'Ajuda; el del pare Bartomeu Barceló, detingut i processat, i,
fina lment, exilat; el de la detenció i empresonament del pare Bolós, au tor de la lletra del famós Himne de la Perseverància; el de
la de tenció, processam ent i, finalment, exi li del pare Pijoan; el de
l'exi li del doctor Lluís Carreras; el dels escorcolls i molèsties
sofertes pel pare Ignasi Casanovas, el doctor Cebrià Montserrat
i mossèn Francesc Baldelló, etc.
Precisament, la defensa dels seus sacerdots, quan en compli·
ment de llur labor pastoral topaven amb el poder civil i eren ob·
jecte d'acusacions, sancions, processos o empresonaments, va ésser
una altra de les majors preocupacions pastorals del cardenal
du rant tota la seva vida episcopal. Aixi ho recordava ell mateL"
el gener de 1939 davant la detenció del vicari general de Tarra·
gona, doctor Rial, per les forces que acabaven d 'ocupar la ciutat,
en escriure al cardenal Pacelli, aquests mots :
«Confio que la bondad inago/able de Vues/ra Eminencia sabrà
perdonanne mi il1sis /elleia en defender a Mons. Rial de las acusa·
ciol1es de la Autoridad Civil. H a sida mi norma cOl1stan/e de con·
ducta para con IOdos mis sacerdot es acusados en tiempos de la
Dictadura, de la República y en es/os ú1timos años. Es verdad que
me a.carreó l11uc11as molestias y vejaciones, pero recordaba el
e¡emplo del Divil10 Ma es/ro, que siempre sa/ía en defensa de sus
Apóstoles y discípulos. Si el prelado que es su padre, no vela por
ellos, ¿quién lo /tard ?»

Durant la República

Am b la proclamació de la República, el 14 d'abril de 1931 , començava una altra e tapa en la vida pastoral del cardenal Vidal i
Barraquer. La seva lluita com a home d 'Església durant aquesta
nova etapa continua essent inspirada en els mateixos principIs
que l'havien guiat durant el període de monarquia constitucional
i el de la Dictadura: acatament al poder constituït i llibertat en
la defensa dels drets de l'Església.
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Tot just d'instaurada la República, hom va veure que les reIa
cions entre el nou règim i l'Església havien d'ésser difícils, a despit de la bona voluntat d'alguns dirigents republicans, catòlics, i
de la bona predisposició d'altres republicans, no creients, que formaven part del govern provi sional de la República. Tanmateix, cal
recordar -cosa que hom oblida sovint- que el problema de les
relacions entre l'Església i l'Estat a Espanya no es plantejava pas
per primera vegada amb motiu de l'adveniment del nou règim. AI
contrari: era un problema que havia agitat ovint la vida política
espanyola, durant el segle XIX i principis del XX , provocant els
connic tes de la desamortització, les persecucions, incendis i assassinats dels anys 1835 i 1909, entre altres, l'expul sió o dissolució de
congregacions religioses, els trencaments diplomàtics amb la Santa
Seu, etc. Aquest problema la nova República l'heretava -sense
resoldre, com tants d'aJtres- de l'anterior règim monàrquic.
En aquella hora difícil , l'Església trobà en la persona del cardenal Vidal i Barraquer el preht serè i lúcid, autèntic home d'Església i de Dret, que podia dirigir la dificilíssima transició d'una
Esglés ia avesada a viure gaudint dels privilegis que li reconeixia
l'Estat confesional -però, a\J10ra, sota les greus servituds que
aquesta confessionalitat comportava- a una Església que havia
d'acceptar de viure i d'evangelitzar dins un Estat laic.
Ell fou un dels pocs prelats de la península que comprengué
la realitat de la nova situació, derivada dels profunds canvis operals en la societat espanyola. Així, mentre tants de catòlics de
l'Estat espanyol contjnuaven presentant una situació reUgiosa
triomfaUsta, que no corresponia a la reali tat, el cardenal Vidal i
Barraquer escrivia al cardenal Pacelli, el 19 de setembre de 1931,
aques ts mots:
.Exceplual7do alguna región del Norle, de mayor vitalidad religiosa, hemos de confesar que la Espaiia Calólica, tal conto hasta
ahora se ha considerado, n.o respondía a la realidad verdadera del
estada social ».
Pel cardenal Vidal, doncs, calia partir d'aquesta realitat, per
més dura que fos. I partint d'aquesta realitat va actuar, ell, des
del seu lloc de president, de fet, de la Conferència Metropolitana
d'Espanya.
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Les grans línies de la seva actuació, varen ésser: acatament
sense rese rves del nou règim republicà que la majoria del poble
s'havia dona t; distinció cla ra entre e l règim constituït i la legislació antireligiosa, contra la qual ca li a lluita r, però sempre dins la
lega litat de mocrà tica vigent, sense violències, per tant; vigorització de la vida de l'Església, remarcant la seva missió de pau i
d 'amor, àdhuc en ve rs els seus m és gra ns adversaris.
Un resultat de la seva actuació va ésser la publicació de la
Car ta Col'lecti va de l'e iscopat espa nyol, del 21 de desembre de
1931, preparada per ell i un grup de coHaboradors, que és probablement el docume nt coHectiu de m és sòlida doctrina de tots els
publicats per l'episcopat espa nyol e n els temps moderns.
No disposo de temps, ara, per exposar, ni que sigui breument,
el tre ball realitzat pel carde nal Vida l du ra nt el període republicà.
Espero que molt av iat podrem llegir la b iografia que li ha dedicat
mossèn Mun tanyola, nombroses pàgines de la qual examinen
aq uesta qües tió. Però sí que vold ria recordar almenys com, e n el
seu esforç per a vigoritza r l'Església, propugnà la descentralització de l'Acció Ca tòlica d 'aquell temps, i com va afavo rir decididament, en conseqüència, aquell moviment de joventuts que fou la
Federació de J oves Cristians de Ca talunya , que tantes esperances
havia fe t néixer, i el qual, després d'haver superat la prova del foc
i de la sang de la nostra guerra, havia d 'ésser dissolt per la jera rquia eclesiàs tica, n p rincipis de la po stguerra, per implantar, altra
vegada, una Acció Catòlica centraUtzada i unificada.
L'acció conciliadora, negociadora, del cardenal dura nt aqueUs
anys no havia de reeixir. Havia de topar amb els extremismes
d 'uns i altres. Havia de topar amb la intra nsigència d 'un sector
del catolicisme espanyol, que con fo nia sovint la defensa dels privilegis tempo rals de l'Esglés ia amb la tasca d 'evangelització. Després del Concili Vaticà 11, fa pe na recordar quantes energies s'esmerçaren alesho res en defensa de principis, trad icio ns i privilegis
que, avui , resulta que no sols és acceptable de renunciar, ans fins
i tot desitjable. I el que és més greu encara: aquella defensa a
ultrança, amb les tensions i lluites que provocà, havia d'ésser un
dels elem ents que havien de contribuir a crear el clima de guerra
civil.
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Havien passat tot just quatre mesos de la instauració d'aquella
República, quan el president del seu govern provisional, Niceta
Alcah\-Zamora, conegut com a catòlic, escrivia al cardenal una
carta comunicant-li que el govern tenia notícies exactes que en
determinats sec tors catòlics, sota el pretext de combatre la nova
legislació religiosa de la República, es preparava activament el
desencadenament d'una guerra civil. El cardenal Vidal, en data
27 d'agost, li contestava declarant que compartia l'opinió del president del govern provisional republicà, en considerar que una
guerra civil era el major dels desastres que podia abatre's sobre
l ~ península. La guerra civil, deia, ni s'ha d'intentar des d'un costat, ni s'ha de provocar des de l'altre.
Però, la guerra civil per evitar l'esclat de la qual tant havia fet,
havia d'ésser desencadenada, finalment, el 17 de juliol de 1936.

La guerra

Per comprendre la posició del cardenal durant la guerra d'Espanya, del 1936 al 1939, res millor que recordar la seva divisa pastoral, que era precisament aquesta: .Estimeu-vos els uns als altres». Ell, amb la seva actuació, va esforçar-se sempre per ésser-hi
fidel.
En una carta adreçada des de l'exili al ministre de Justícia del
govern republicà, el nacionalista basc Manuel de Irujo, el cardenal
Vidal li deia :
"Mi único anhelo es hacer el mayor bien posible y trabajar
por la paz y armonía de todos y para que termine pron to esta
convulsión que esta desola l'Ida nuestro país, situdndome al margen
y muy por encima de partidismos políticoSt ya que un obispo,
aun perseg,lido y encarcelado, sigue siendo de todos y se debe
a todos, y por ella ama y perdona",
Aquests mots situen exactament la seva posició davant aquella
guerra fratricida. Posició, doncs, no beHigerant. Aquesta era la
posició que el cardenal creia que havia de mantenir l'Església a
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tot el territori de l'Es ta t espanyol, en aquell s moments. Així el d ia
3 de gener de 1938 escrivia al cardenal Pacelli que l'Església "ha
de procurar mantenerse a gr an altu ra y completamente alej ada
de cuanto sepa a partidismo polít ica, para pode r actuar el día de

maíïana, cualquiera que sea la soluciórz que Dios depare a E spaña,
Call la mayor eficacia posible y libre del meno r r ecelo, sobre todas
las clases sociales, en particular las que estan mas alejadas de
Jesucristo por prejuicios o por propagandas que h emos de procurar desva nece r con llna aCluaciórz y comportamiento exclusiva·

mente evangélico

1t
•

En u n altre escrit, adreçat durant la guerra al mateix cardenal
Pacelli , el cardena l Vidal deia:
"No parece que sea misión de los obispos quitar o poner gobiernos, proclamar legítima y apoyar una subversión (salvando
siem pre las intenciones) con todas las consecuencias que para el
pasado y el porvenir se deducirtin, particularmente en las diócesis
d0/1de de "echo fllnciona otro gob iemo. E sta mtty pttesto en orden
que los prelados de la zo na blanca aca ten o reconozcan el poder

allí cOl'1stituido, pero 110 lo resulta tanto, sin ponerse en contradicción con los documentos colectivos anteriormente publicados,
que los obispos cuyas diócesis radican en la zona roja, no sepan
abstenerse ele exteriorizar oficialmente sus simpatías y se decla·
ren abiertamerlle contra el poder allí cons tituído, aunque desgra·
ciadamen te haya cometido gra ndes yerros y tolerado abusos inex·
plicables".

Com podem observar, Ja posició del cardenal continuava essent
Ja mateixa que havia mantingut sempre. Per això, perquè es man·
tenia fidel a aquest concepte de la missió episcopal, s'abstingué
d 'aprovar i de signar la famosa Pastora! CoHectiva de 1937. Les
raoos de l'abstenció cons ten ben clares en els seus escrits.
Així el dia 14 de juny de 1937 escrivia a! cardenal Gamà:
«Juzgo inoportuno y tal vez cont raprodu cente, alendida la
si!uación interior en ambas zonas y la in ternacional, la publica.
ciól1 actLlalm el1te del documel1to. Crea que lo he pensada mucho
y encomendado fervorosamen le al Seño r y sienlo no poder com·
placerle sLlmandome a Stt pa r ece r y poniendo mi fi rma a su d is-

posición".
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El dia 9 de juliol del mateix any, tornava a escriure al cardenal
Gomà:
"He leído el documento ( .. .j. Lo encuentro admirable de fondo
y forma, como todos los de Ud., y muy propio para propaganda,
pera lo estimo poca adecuado a la condición y caracter de quienes
han de subscribirlo".
Si existien unes raons doctrinals per no subscriure aquella
Pastoral Col'lectiva, que el cardenal exposà extensament en els
seus escrits, n'existien també d'altres que es referien a la situació
en què es trobaven els seus sacerdots i fidels a la zona republicana on vivien. Així, constestava al bisbe de Girona, que li havia
escrit insis tint perquè signés la Pastoral, que així evitaria, I/dificultades" el dia de demà:
"Considero como deber mas sagrada no dar el menor pretexto
con mis aclos O manifeslaciones, para agravar, quien sabe si de
manera irreparable, la Irisle y Iamentabilísima suert e de mucl10s
pobres sacerdot es, religiosos y fieles ejemplarísimos. Creo que es
la mínima caridad, sin.o justicia, que con e/los debemos tener. Es
muy grave la responsabilidad y )'0 no puedo en conciencia asumirla. Pienso en mis pobres ovejas. Me espanta la repercusión
que (la publicació de la Pastoral Col'lectiva) pueda lener en nuestra lierra".
No bel-ligerant, el cardenal; però sempre bi sbe de tots, encara
que es vegi obligat a residir a l'exili. Per això, com a bisbe s'esmerçarà continuadament en la defensa i l'ajut dels seus sacerdots
i diocesans, i en la resolució dels dificils problemes de tota mena
que originaven la persecució religiosa, primer, i després, els intents
de restablir el culte a la zona republicana.
Com a bisbe, vol mantenir una relació el màxim d'estreta i
directa possible amb cls seus sacerdots i diocesans. Per això, es
negarà sempre d'acceptar els suggeriments que hom li fa - de vegades acompanya ts de greus amenaces de cara al futur- de traslladar-se a residir a la zona dominada pel govern de Burgos. Així,
en una carta que escrivia al cardenal Pacelli, datada el 3 de gener
de 1938:
"¿Por ventura es menos estreclta la obligación que tenemos los
prelados para con nuestros sacerdotes, consagrados por entero a
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la 19lesia mediante su vinculaci6n a las respectivas di6cesis, para
con nues tros seminaristas y para con nues tros ffel es tan necesifados de auxilio y canse jo, que d esea n cum plir como buenos, habiendo dada de ella pmebas evident es, rayanas al heroismo en

algunos casos? ¿Por qué, pues, s ituanzos, sin misi6n alguna concreta para cumplir, en sitio donde ha de mediar un abismo entre
nosotros y aquellos que tienen d erecho a esperar nuestro auxilio,
nues tra orienlación, nues lro alielllo y nuestra aCluaci6n prudent e
para no agravar su situaci6n ya delicada y bastante crítica?
Obligat a residir a l'exili, seguirà amb angoixa i emoció la vida
dolorosa i pura de l'E glésia clandestina a Catalunya. El Cardenal
hi veu el llevat de l'Església catalana del demà, purificada. l una
i a ltra vegada, en donarà notícies al cardenal Pacelli. Així, el 15
de gene r de 1938, li escrivia:
"Podra ver también V. E. como son varios Los sacerdotes que
se van distribu yendo por las dist intas comarcas ejerciendo su
apostolado con gran consuelo de los fieles sedientos de pan espiritual. Son admir ables. Toda hace abri r el corazón a la esperanza.
Tan profunda es la raigambre religiosa de nuestro pueblo que no
ha podido arranca ria la mas terrible de las persecuciones sufridas.

Es edificanle en extremo contemplar como, una vez en líbertad,
los que han sida prisioneros d e Cristo en carceles y barcos, desafian intrépidos los peligros y se lanzan a recorrer comarcas en
viajes apost ólicos para confo rtar a los fieles privados de la pre-

sencia de sus queridos sacerdotes" .
I , referint-se a l'actuació dels fejocistes en aquella Església
clandestina, li escrivia així mateix:
"Col1viene ir desarrollando esas obras fomentadas por el espí-

ritu de sacrificio y abnegaci6n que allí domina, cimentadas en la
oraci6n, las penas y la persecuci6n y regadas con la sangre de sus
hermanos mart ires; toda lo cual les da gran estabilidad y arraigo
para tomar s6lidas posiciones para el mañana, sea lo que fuere
la situación en E spaña, y const ituirse en poderosos baluartes de
defensa de la r eligión y difusión de la Acción Católica".

E l cardenal Vidal i Barraquer vol estar el màxim a prop possible d'aquells que sofreixen. Per això, arribarà a proposar d'entrar
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a Catalunya clandestinament, i en no ésser-li concedit el permís
per la Santa Seu, oferirà de constituir-se en presoner, a la presó
Model de Barcelona, a canvi de l'alliberament dels seus sacerdots
i fidels, convertint la seva persona en penyora que ells, alliberats,
mantindran llurs activitats en e l terreny estric tament religiós .
A més a més, fidel a la seva divisa pastoral, s'esmerçarà en esforços constants, per tal de salvar les vides amenaçades en una i
altra banda i per aconseguir l'intercanvi de presoners.
Jo estic segur que el dia en què el nostre poble pugui conèixer
tota la seva activitat durant aq uells anys de la guerra, viscuts a
l'exi li i reclòs en una cartoixa d'Itàlia, s'adonarà de l'enorme grandesa de la seva figura d'home d'Església. I comprovarà que el no.tre cardenal s'esforçà per humanitzar aquella guerra i, alhora,
per intentar d'escurçar-la, posant-hi final per mitjà d'unes negociacions de pau . La pau, una pau estable, repetirà una i altra vegada, només pot ésser obra d'una reconciliació fraterna. l per
aconseguir aquesta reconciliació ell no escatimà ni esforços ni
sacrificis.
Són .moll nombrosos els textos on expressa clarament el seu
pensament e n aquesta qüestió tan essencial. Basta aquí amb alguns fragmen ts. Per exemple el següent, que correspon a la carta
que el dia 9 de juny de 1938 escrivia al cardenal Pacelli:
"Desgraciadamente en nuesiTa desventurada España continúa
encel1dida la guerra fratricida, sus horrores, odios y ruinas, y
apena el dnilno ver como se proclama que na se puede pensar en
la cristial1a reconciliación de los hermanos y que sólo por la guerra se puede poner {in a la guerra, sin considerar CUQl1do mer10S
los gravísimos dalÏos de orden espiritual, moral y religiosa que
su prolongación acarrea a los fieles.
"Se comprel7de que los militares, profesionales de la guerra,
lleva dos de su pundonor, propugnen por su con tinuación has la
la completa derrota del enemigo, pero he oído a personas discretísimas lamentarse que no ya los generales o políticos, sina caracteril.ados eclesidsticos proclaman públicamente no existir olra
pacificación posible que la pacificación por las armas, asumiendo
la responsabilidad gravísima de trocar el papel de gran martir
)' la misión pacificadora, que tan/o cuadral1 a la 19lesia, por el de
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beligeranle, can lodas las lamenlables represalias del momento y
las Irisles consecuencias que de ella puedan derivarse para el futura en orden a la ulterior reconciliación de los espírilus".
Encara el mes de dese mbre de 1938, angoixat davant la continuació d'aquella guerra fratricida, proposava a la Santa Seu que
propugnés una treva nadalenca: "¿No padría ser ella -escrivia
al cardenal Pacelli- el primer pasa a una reconciliación fralerna
que pusierc. fin a la Iragedia de aquella gran famiiLa?"
E ls seus esforços, però, foren endebades . La guerra acabava
sense produir-se aquella reconciliació, que ell tant havia desitjat,
i per aconseguir la qual tant havia maldat.

Els darrers anys

Amb l'acabament de la guerra d 'Espanya, començà una nova
elapa en la vida del cardenal Vidal i Barraquer, una etapa que
havia de durar fins a la seva mort.
Des dels primers moments hagué d'afrontar noves dificultats,
enlre les quals el confinament, per part dels vencedors de la guerra, dels dos vicaris generals que ell havia nomenat per a l'arxidiòcesis. Un, el doctor Vives, a Pamplona, on havia de romandre
fin s el mes de maig de 1940; l'altre, el doctor Rial, detingut, i finalment confinat a San Sebastian.
Hom anava a intentar d'aconseguir no solament que el cardenal no pogués to rnar a Tarragona, ans, fins i tot, que no pogués
regir l'a rxidiòcesi per mitj à dels vicaris generals per ell nomenats.
El dia 9 de febrer de 1939, el cardenal Vidal escrivia a l'ambaixador espanyol prop de la Santa Seu, José Yanguas Messía:
"Grande y dolorosa fue mi sorpresa al saber que V. E. ( ... ),
representante de un Gabierna que se proclama católico, habría
manifestada que al infrascrita cardenal ( ... ) par disposición del
Gobierno, no se Le permit e entrar en España ni ejercer en su Archidiócesis la jurisdicción que le es prapia.
"Y lo mas grave es, señar embajadar, que se lleva ya a la prac39

tica la d isposición indicada, encarcelando a mi Vicaria General y
alejando de allí al suplente, atentandose así gravemente contra
el libre ejercicio de la jurisdicción eclesiastica que los sagrados
canones salvaguardan de manera tan terminante. Toda ella, pretextada motivos imprecisos, que no son can6nicos".
Set dies després, el 16 de febrer, el cardenal s'entrevistava amb
l'esmentat embaixador. Aquest li deia que "el Gobien1.O no pertnilía la enlrada del cardenal en España atendida su actuación, y
en vistas al pasado, presente y al porvenir, consideraba su actuaci6n contraria a la unidad nacional".
Totes les gestions i negociacions per tal d'aconseguir el retorn
del cardenal Vidal a la seva arxidiòcesi van fracassar, a despit que
tant Pius XI, com Pius XII van intervenir-hi amb tota llur autor itat. Res no hi valgué. Fins a l'hora de la seva mort va haver de
continuar res idint a l'exili. Però ell no va vinclar l'esquena, no es
doblegà. Ma lgrat totes les pressions de les noves a utoritats civils,
va continuar essent el cardenal-arquebisbe de Tarragona. I corn a
cardenal-arquebisbe, continuà vivint els problemes del seu poble
i intervenint prop de la Santa Seu per tal de trobar-hi solució.
Estic segu r que. el dia en què es publiqui tota la documentació
que existeix sobre aquesta última etapa de la seva vida, quedarem
admirats de la seva visió lúcida dels esdeveniments, precisament
en aq uelles hores de la postguerra en què la lucidesa mancà a
tanta i tanta de gen t d'Església.
Recordem, per exemple, quina era la seva opinió sobre aquella
mena de religiositat, propagada durant aquells anys de la postguerra. En l'audiència papal del 25 de novembre de 1939, en referir-se a l'actuació de les noves autoritats en el terreny religiós,
d eia a l Papa Pius XII que "si bien es verdad que mucho han /techo
derogando la legislación laica y perseguidora, tal vez no sea exage rada decir que su catolicismo consiste principalment e en pronl0ver actos aparatosos de catolicismo, peregrinaciones al Pilar,
grandes procesiones, entronizaciones del Sagrado Cora z6n, solem-

nes funerales por los caídos con oraciones fún ebres, organizar
espectacularmente la asistencia a Confirmaciones y Misas de Comunión y sobre toda inician casi todos los actos de propaganda
con Misas de Campaña, de las que se ha I,echo un verdadero abu40

so. Mani/es taciones ex ternas de culta que, mas que actos de afirmaci61l religiosa, tal vel. constituyan una reacci6 n política contra

el laicismo perseguidor de antes, con lo cual sera muy efímera el
{rulo religiosa que se consiga y en cambio se corre el peligro de
acabar de hacer odiosa la religi6n a los indiferentes y partidarios
de la s ituaci6n anterior".
Un mes després, el 18 de desembre de 1939, en una nova audiència p3pal, tornava a insist.ir en uns termes semblants:
"Desde el punto de vista religiosa da pena ver como los obispas se pres tan a hacer un.a reIigi6n patriótica, a base de Misas
de Campaña, Te-Deums, etc.; y las tan de moda peregrinaciones
al Pilar, mas que formar al pueblo en la verdadera piedad tienden
li hacer ambiente de llispanidad ( .. .j. La tradición de la aparici6n
de la Virgen en ca rne mortal al ap6s tol Santiago no resiste el mas
superficial examen de la sana crítica hist6rica y es una pena elnpei1arse en. cimenta r la devoci6n mariana d el pueblo español en
base lan elzdeble. Los que se precian de intelecluales no se sentirdll muy inclinados a tomar la religi6n por cosa muy sena, pensando que '10 seran mejo r fundados o tros hec/lOs trascendentales
y aLl/'! los mismos dogmas, fund amenlo de la vida religiosa. Esto
aparIe el mal e{eclo que ha de causar a los millares y millares de
elementos de la pasada situaci6n. que, si momentdneamente han
s ida sojuzgados por la fu erza, conservan dentro de sí su antigua
ideologia".
En una nota adreçada al Papa Pius XlI, el 9 de juliol de 1941,
li escrivia, davant certs espectacles d'aquella època : "es frecuente
el Iri; le especldculo que en fie s tas ofrecen los obispos y ecles zdslicos con el brazo en alto. ( .. . ) A veces a uno le asalta la duda
si nO sería pertillell le dirigirse a la Sagrada Congregaci6n de CeremOllia! para pedirle si el ceremonial de los obispos debe estar
a merced de las faccion es políticas ...".
El cardenal, des del seu exili, també continuà preocupant-se
de salvar vides humanes amenaçades, tal corn havia fet durant el
curs de la guerra civil. Per aconseguir-ho intervingué prop de la
Santa Seu, tant en favor de víctimes de la repressió interior, com
d'exiliats, detinguts per la Gestapo, en la França ocupada.
Una altra qüestió que el preocupà va ésser la intromissió de
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les noves autoritats espanyoles en la predicació, en l'ensenyament
del catecisme, en les pregàries de l'Església, de les quals van ordena r l'exclusió de la llengua catalana. El cardenal la menla que
algun dels nous bisbes enviats a Catalunya hagi arribat, fins i lot,
a manar que totes les pregàries es facin en llengua castellana, que
hagi prohi bit els ornamenls litúrgics, dits gòtics, i disposa t que
la pronunciació àel lla tí es faci a la caslellana, en lloc de fer-se
a la romana, lot això en conlra de les disposicions preses anleriorment per la conferència episcopal catalana . Aixi, en l'audiència de 25 de novembre de 1939, deia el Papa Pius XII que cls catalans d'Espanya "vienen a ser de peor condición que los catalanes de Alghero a quienes se les predica y enseña el catecismo en
cataldn, confesandoles en cataldn. ( ... ) . Es una /dstima que na
compre nda el gob ierno que con ello na conseguird olra cosa que
hacer odiosa la religión a los ojos sobre toda de los indiferentes
y laicos a causa del deplorable servilismo con que la Jerarquia se
allana a las imposiciones del Gobierno".
També el preocupava ci problema concordalari, amb la qüeslió dels nomenamen ls episcopals. El dia 12 de juny de 1939, deia
al Papa Pius XII :
HA Calalun.ya es preveu que voldran enviar-hi bis bes no calalans, el1 cont ra del sentir d'aqu ells fidels, moltíssims dels quals,
( ... ) més que un pare a qui poden acudir en la intimitat, veuran
en ell u n funcionari més. ( .. .) No manquen en la clerecia d'a llà
sacerdots inleUigents i bons, que no són polítics, que podrien
regtr les seus amb grans frui ts, però és probable que passin desapercebuts o siguin menys agradables als gove n1Q11 ts".
En l'audiència papal del 25 de novembre de 1939, deia al Papa
Pius XII que els vencedors de la guerra "prelende n res lablecer
el concordato antiguo, con los trasnochados privilegios y regalías
de la Corona que tan funes tos han sida para la 19lesia de España",
i remarcava que "es facil de prever las serias dificultades que el
derecho de presentación (dels bisbes) debera acarrear en el futura".
L'any 1941 , mentre hom parlava d'un nou concordat entre la
Santa Seu i Espanya, el cardenal tornava a insistir prop del Papa,
dient-li: "Ells volen nomenar bisbes i conservar les regalies del
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concordat de 1851" "de tan nefas tas consecuencias para la 19les za".
I afegia "S i an taño la [glesia crey6 del caso atorgar a los reyes:
de España W10 S privilegios, altora ya caducados y mal avenidos
con el derec/1O modern a, no es cosa que la Santa S ede haga ahora
una excepción en su nonna establecida desde Itace muchos años".
Aqu e~ t es paraules eren dites més de vi nt anys abans del Decret
sobre e l minis te ri pasto ral dels bis bes, fruit del Concili Va ticà II.
El setembre de 1943, quan fe ia quatre a nys i mi g que hav ia
acabat la guerra d 'Espanya , el card enal Vidal i Barraquer continuava en el seu exi li. Anava a comp lir els 75 anys. Continuava
vivint en una cartoixa, ara a la Valsainte, a Suïssa, en la major
pobresa, com un exi li a t més . Durant aquell mes havia hagu t de
traslladar-se des de la carto ixa a una residència de monges de
Friburg, per ésser so tmès a un examen mèdic en aquesta ciutat.
A Friburg, el di a 11 de setem bre, el cardenal rebia una visita
que es perava des de feia molt de temps : la de l'a ntic conseller
de la Gene ralitat Ventura Gassol, que li havia salvat la vida. No
s' havien tomat a veure d 'ençà qu e Gasso l l'havia acompanyat al
vaixell que el tras ll adà a Itàlia, e l 30 de julio l de 1936. Uns anys
després, va ésser e l cardenal qu i aco nseguia la llibertat de Gassol,
detingut a França o n es trobava exiliat. L'endemà, diumenge, el
cardenal, Gassot i Ramon Sugranyes de Franch dinaven a casa
de Rafael Pa txo t. La conversa entre el cardenal i Gassol es perllongà fin s a l vespre, molt tard . Fou aquella la darrera visita que
havia de rebre. Duran t la nit, morí víctima d'un atac de cor. L'endem à , a l matí, e l seu secre tari, e l doctor Vila drich , el trobà mort
a la seva cambra.
L'enterrament va ésser senzillíssim, tal com ell havia disposat
en c i seu testament: "No vull oracions fúnebres, ni honors de cap
mena, car desit jo morir i ésse r enterrat amb la mateixa humilitat
i senzillesa a,nb què he viscut".
E l prior de la car to ixa de Va1sain te oficià so l a l'altar, amb
l'assitè ncia de la petita comunitat cartoixana. Al costat del cor,
només es trobaven tres eclesiàstics amics : }'abb é Charles Journe t, a leshores professor de teologia al seminari de Friburg i avui
cardenal, e l canonge Ca rles Cardó, exiliat tam bé a Suïssa, i el
doctor Joan Viladrich , el fide l secretari i home de confiança del
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cardenal, que l'havia seguit a l'exili. Cap al fons de la nau, només
cinc seglars, tots catalans: Rafae! Patxot, el seu gendre Manuel
Carreras, Ventura Gassol, Antoni Casas i Ramon Sugranyes de
Franch.
Les despulles del cardenal van ésser dipositades en una modesta tomba provisional, construïda prop de l'altar major de la
capella d'aquella cartoixa smssa, que tan generosament l'havia
acollit en vida. Avui, encara reposen a llí, tot esperant el dia en
què podran ésser traslladades definitivament a la terra que ell
va est imar. El dia que ho siguin, hom donarà compliment a una
de les disposicions del seu testament:
«Si moro a l'exili -escrivia-, desitjo que les meves despulles
s igu in I raslladades a Tarragona, i enlerrades a la capella de SanI
Frucluós o a la del Santíssim Sagramenl de la Caledral, al coslal
de les que s'hagin paguI Irobar del meu mai oblidal bisbe auxiliar,

doctor Borràs ».
En el seu testament, també trobem escrit:
«D e IOl cor perdono els meus enemics, els qui han parlat mala-

1nent de mi, m'han calumniat i injuriat; els desitjo tola mena de
béns i prosperitals.
»Declaro que sóc innocent de tol allò de què s'ha intenlal
d'acusa r·me.
»Sé qui són els que m'han acusat i el moliu per què han obrat

així; no els he d it ni demostrat res, i a tots els he perdona t i perdono.»

El cardenal Vidal i Barraquer

nosaltres

En morir el cardenal, el silenci més espès planà damunt la seva
figura. Només uns protocolaris funerals el recordaren. El món es
debatia aleshores en plena segona guerra mundial. El nazisme i el
feixjsme semblava que s'imposaven, triomfants. El totalitarisme
informava la vida de molts Es tats. Semblava que el cardenal Vidal
i Barraquer havia fracassat del tot en la seva vida d'home d'Esglé44

sia, Semblava que la seva figura pertanyia a un passat, desaparegut per sempre,
Però han tra nscorregut vint-i-cinc anys des de la seva mort. La
dura realitat ha esbandit mites i falses iHusions, La retòrica triomfalista, que amagava la trista realitat, ha desaparegut. I els problemes d'ahir, no resolts, tornen a sorgir a la supe rfície, i esperen
solució, sumats ara als nous proble mes que apareixen arreu del
món , Mentrestant, l'Església ha viscut el pontificat de Joan XXIII
i el Concili Vaticà II, L'Església al nostre pafs -i arreu del territori de l'Estat espanyol- torna a viure jornades difícils, molt
difícils, El color del futur depèn, en bona part, de com els cristians sapiguem comportar·nos ara. Una enorme responsabiUtat
torna a pesar, avui, damunt nostre.

:E:s en aquesta hora, precisament, que s'escau la commemoració
del centenari del naixement del cardenal i del vint-i-cinquè aniversari de la seva mort. :J:.s en aquesta hora, precisament, que dese"
brim la grandesa de la seva personalitat. E.s en aquesta hora que
ens adonem que la seva figura no pe rtany únicament al panteó de
la història passada, sinó que, a més, incideix encara en la problemàtica de l nostre present més viu. Moltes de les seves paraules
són plenes de vigor encara, i es rcfcrcLxcn a problemes de la nostra Església que no han estat resolts ; altres es refereixen a problemes del nostre poble que esperen solució. En les seves paraules hi descobrim un missatge d'amor, de pau i de reconciliació
fraterna, i -també- d'eficàcia pastoral. Recordem les paraules
que ell , el Cardenal de la Pau, tant repetí els darrers anys de la
seva vida, des de l'exi li: Una pau estable només pot ésser fruit de
la reconciliació. I , pregun tem-nos: ¿ha fet la nostra Església, hem
fet cada ú de nosaltres tot el que ha estat al nostre abast, perquè
aquesta reconciliació fraterna es converteixi en realitat? ¿No hi
ha res a fer, a proposar, avui, per tal de contribuir a fer avençar
aquesta reconciliació?
Si en les paraules del cardenal p odem trobar-hi encara un missatge vàlid per als nostres dies, també en la seva actitud i la seva
vida dolorosa d'home d'Esglés ia podem trobar-hi -nosaltres, cristians- exemple i lliçó. Injuriat, calumniat, bescantat, vexat, humiliat, perseguit, arraconat, mort a l'exili, probablement poques
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persones, com a homes d'Església, hauran sofert tant com ell.
Però, tanmateix, mai no va flaquejar en la seva fidelitat a l'Església, mai no va perdre l'esperança, mai no va deixar de lluitar, en
el si de l'Església, en favor d'allò que ell creia que era el dret i la
veritat. Que aquesta lluita li comportés sofren ces j persecucions.
no va sorprendre'1. No endebades havia escrit un dia que «d'ençà
que la primera Verita t, Crist Jesús, fOLl clavat a la creu, totes les
veritats cristianes són crucificades» . Que en els moments d'angoixa i de desesperança que ens puguin arribar, en la nostra vida
de membres de l'Església, l'exemple del cardenal ens ajudi a supe·
rar-los, a no desesperar, a no desertar. Com ell no desertà.
El sofriment del ca rdenal no va ésser debades. En morir, certa·
ment, semblà un vençut, un home depassat. Però han passat els
anys, i cada dia anem veient més clar que ell va ésser en el seu
temps l'autèntic home d'Església, el bisbe de tot el seu poble, el
cardenal de la pau, que assenyalava el recte camí. Per això, aquell
home d'Església que semblava que moria fracassa t i ve nçut, l'any
1943, avui se'ns apareix com una de les més grans figures de l'Es·
glésia universal d'aquest segle i com una de les més grans personalitats de la història del nostre poble.
Qu e eH, el cardenal Vidal i Barraquer, ens sigui guia i exemple

en e l nostre difícil caminar pel present i vers el futur.

Josep B enet
(CO/lferència llegida a Mont serrat,
el dia 27 d'octubre de 1969)
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testimoni

Mn. Higini

Anglès
P àmies
N eix a Maspujols, comarca del Camp, bisbat de Tarragona, el
dia primer de gener de 1888. Amb el mestre PedreU inicia l'estudi
de la musicologia 'listòrica. Puja a les fonts de la lírica m edieval,
es tudia els o rigens i l'e volució del cant gregorià, transcriu l'antiga
polifo nia j ressegueix raco ns anzagals a la recerca de la cançó popular, eucara viva. Col'labora, en la seva especialitat, a la res tauració litúrgica a Catalunya i a la renovació pedagògica a les escoles

MOllt esso ,.i i Blanquerna de Barcelona. Es membre de l'I nstitu t
d'Es tudis Catalans . Pos teriorm ent, presideix el "Pontificia l s/ilulo
di Musica Sacra" a RO/na (47-69), on mor el 8 de desembre. E s

enterrat al seu poble natal.
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L'apostolat de

Mn. Higini Anglès

M n. Higini Anglès, com a sacerdot, és d'u na exemplaritat ex~
cepcional. La seva especialitat de musicòleg, servida amb un rigorisme generalm ent aïllant, no ennuvolà ni, menys, eclipsà la seva
personalitat fondam ent tarragonina de capellà. Converti l'estudi
de la música en un conscient apos tolat, en un veritable ministeri,

en un submís servei a l'Església. Aquest concepte del

Seti

treball

no sols no entrebancà els seus estudis, sinó que els es timulà i fins

podem dir que els estructurà. Altrament tranquiHitzà la seva consciè'1Cia davant l'interrogant de la seva responsabilitat sacerdotal.

E l tràfec

dels viat ges d'es tudis, les obsessionades recerces en

arxius i biblioteques la freqüent assistència a congresos i actes
acadèm ics, els honors i les condecoracions de ca ràcter int ernaciona l, l'ininterrompuda co rrespon dència amb musicòlegs de Iol

el món,

'10

entelaren la seva espiritualitat inalterable i inalterada,

fom entada in ceSSa/11ment amb Iota mena de recu rsos piadosos.
No passava any sense fer exercicis es pirituals. No passava d ia sense celebrar el Sant Sacrifici, se" se fer la visita al Santíssim i resa,.
el rosari, sense co mpletar la Missa amb una concentrada acció de
gràcies, sense una quotidiana meditació, basada generalm ent en
textos bíblics i molt sovint en els Salms, dels quals posseïa nombrosos comentaris , i ben ava nçats, en particular d'origen alemany.

L a seva es piritualitat s'emmotllà perfectamen t en la renaixent
litúrgia, prenent contorns bíblics i patrís tics, a través d'una lectura
, eflexionada del missal i del breviari, en els quals trobà adequada

expressió el seu piadós col·loqui amb Déu, que el privà d'ésser
víct ima d'una obsessió científica. Amb un meravellat er1lusiasme
,~ssis lí i cooperà a la desamortització de la lit úrgia enmig del desèrtic sorral del general conform isme dels clergues i àdhuc de
certa !/Ostilitat jeràrquica. Ja aba"s del Congrés litúrgic de Mont.se rrat s'havia esforçat a reavivar, com entar i ensenya r l'autêntica
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música eclesiàst ica, enterrada sota la capa d'un gregorià dege-

rieral, que cOl1egué els hOl1ors dels llibres corals amb l'ajut de la
miniatura i de la noble impremta human ís tica, que na crec que

I/Qgi eslat objecle d'estudi.

l

110 s'aconten tà d'es tudiar, amb l'ajut de Soles mes i dels expalriats benediclins de Besalú, l'origen i l'evolució del cant gregorià, sinó que l'ensenyà i el practicà a Sant Felip Neri, a les parròquies dels SS. Jusl i Pastor i de Santa Madrona, a les escoles
Monlessori i Blanquerna de Barcelona, a la Lliga Espiritual de la
Mare de Déu de Montserrat, a l'Associació Gregorianista, en COn-

ferències i cursos especialitzats.

El seu engrescamenl gregorianisla, però,

.10

li impedi de fer

atellció al cant religiós popular, que anà a recercar, amb grans
¡atigues i caminades, a les tants de les altes muntanyes, quan estaven a punt d'estroncar-se, sense des perdiciar el cant profà po-

pular tan entortolliga I amb el religiós.
Tampoc el gregorià no el privà de re con~ixer les meravelles de
la polifonia religiosa, tmT/ litúrgica com piadosa, coral i orgànica,
L/Ha i altra completanlent oblidades i llavors tot just reanimades

gràcies als esforços i els estudis del Mestre Pedrell, que li revelà
llurs excefl~ncies, dignes successores del cant gregorià. Amb un
cora tge sostingut per una salut inalterable, desafiant hostilitats i
1nw1dra d'arxivers i bibliotecaris, amb les mans negres de pols,

sense l'ajut de la fotocòpia, amb estantissa llum natural o cirial,
regirà llibres i papers d'arxius catedralicis i monàstics, copià i
Ira nscriví nlúsica coral i orgànica, que després, ajudat per la

putació de Barcelona i per l'Eslal, publicà en una

s~ rie

Di~

imponent

de voluIns que foren una revelació tant al r10stre país carn a l'es-

Iranger. A última hora anà a Navarra a descobrir-los el gloriós
historial d e la seva música, d'una riquesa tan extraord inària com

desconeguda.

Unaspec te molt in te ressan t de la seva activitat és un ecurne~
nisme anlerior al II Concili Vaticà, que no havia tingut precedents.
Gràcies al seu extraordinari prestigi internacional i amb una
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aquiescència no fàcilment obtinguda de part del Vaticà, intervingué i cooperà per compte propi i com a President del Pontifici
Institut de Música Sacra en congresos, cursos, conferències, reunions organitzades per eminències protestants i jueves. Això IlO

t éu en gran part portat d'un veritable zel religiós, amb ganes de
fer present l'Església en aquests nuclis fins aleshores tancats als
catòlics o negligits pels doctes eclesiàstics i seglars. Aprofitava
aquestes ocasions per a reivindicar els mèrits històrics de l'Església en l'ordre de la música, aplanant així prejudicis i suscitant
simpaties i co¡'¡aboracions entre especialistes protestants i jueus.
El fet del seu càrrec de president de l'esmentat Institut romà
donà una força més convincent a la seva intervenció intercon-

fessiol1al.
Finalment, una nota molt d es tacada i sentida de la seva obra

fou la romanitat, ja molt arrelada en la nostra clerecia estudiosa.
La presidència de /'Institut Pontifici vingué a ésser un premi i
una consagració d'aques t seu delit de coflaborar a l'es tudi i a
l'expansió del llegat de la Roma cristiana en el camp de les lletres
i de les belles arts, especialment de la música l1ascuda del culte

religiós. Els vint segles d'il1tegral història de l'Església actuaren
intensament en la seva vida i la seva obra i donaren aplom i equllib,i a la seva espiritualitat tant de sacerdot com d'especialis ta.

No conegué mai els dubtes ni les vaciHacions, i per ell l'Església
era un monumen t incommovible, d'una solidesa superior a la dels
antics romans. En totes les seves publicacions i estud is respira un
consian t interès de reivindicar l'obra cultu ral i artística que Roma

mspirà a través dels segles. Aquesta fins ara indiscutida ro manitat
monumental, expressada per la llengua llatina i el cant gregoriiz.,
li causà a darrera hora veritable pertorbació i una sensació d'enderrocament de les seves conviccions i les seves activitats, a causa

de les actuals alteracions de la secular configuració de la Missa
i de la postergació del llatí i del grego rià, que pel seu poder d'expansió ecumènica a través dels segles i les nacions li semblaven
inseparables del concepte de catolicitat. El temps dirà si va ésser
del tot just i clarivident.
Manuel Trens (Barcelona)
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l'espectador

Al Teatre Windsor s'ha estrenat
aquesta obra d'Ann J el1icoe, tradu'ida de l'anglès per Terenci
Moix amb el títol de Aquell atractiu que es diu el "Knack" o qui
no té grapa no endrapa. Dirigeix
la companyia que en fa les representacions Ventura Pons.
Què és l'ohra, IaI com ens és
donada a conèixer, posada a l'escena del Teatre Windsor, sota
l'imperi d 'un títol ta n llarg? Encarrilada així, l'obra es configura
com una acció còmica que pren
gruix, a mesura que avança, a
l'entorn de la seducció. La seducció, posada a escena en un sol
pla, esdevingut lloc comú : la re-

laci6 ent.re un borne jove i una
dona jove, en la qual l'home és
seductor i la dona, seduïda.
Però ... Però el text de l'obra,
malgrat que el director de la representació en dóna aquesta versió gairebé anecdòtica i tan comercial , s'imposa. S'imposa perquè la trama i l'ordit d'Ann Je¡¡¡coe són molt m és que una broma de seductor i seduïda. Són
una anàlisi o, almenys, una expos ició a l'espectador, un testimoniatge per via de l'humor, de les
relacions personals a nivell dels
sentiments. Vull dir a nivell d'allò que a lguns en diuen . les pass ions », d'altres «emotivitat» i que
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tots -uns, altres i la resta- sabem que és un eix interior impul sor, elaborat o no, dels homes
i de la vida . Així, malgrat la primària representació que se'ns
ofereix al Teatre Windsor, l'obra
d'Ann J el licoe desvetlla aspectes
ben diversos de la seducció: hi
ha la mateixa seduïda esdevinguda seductora i el seductor, sedul"!;
hi ha el qui, incapaç de seduir,
adm ira i és seduït, per tant, a nivell psico lògic; hi ha el qui, integrat humaname nt, sublima la
seducció i esdevé polaritzador
dels altres i, en definitiva, líde r
atractiu. Hi ha, pe r últim, una
mos tra diversa de la joventut. La
gent jove, ens ve a dir, mig rient,
Ann Jellicoe, és, com tot estadi
humà, he terogènia. Hi ha madu-

resa i immaduresa. Així com hi
ha maduresa i immaduresa en la
gent que ja no és jove.
La representació del Teatre
Windsor, doncs, en tant que atribuible a l director Ventura Pons
es queda a l'escapça. Malgrat
aquest handicap, l'interès de l'obra i l'esforç que hi posen, amb
desigual fortuna, tots els actors
fan recomanable «E l Knack ».
Quant a la versió de Terenci
Moix, desigual també, tot i que
pre pondera l'eficàcia. Però, ¿per
què un títol que a l'original anglès té poques paraules , e ns és
ofert en forma de tirallonga no
massa equivalent? Aquesta tirallonga redueix l'humor a empobrida broma.
Joa n Argellté ( Barce lona)

Avisos
No es or tot el que lluu
Que un teatre s'ompli de gom
a gom, que JuJia Gutiérrez Caba
s igui una magníJica actriu, que
Albert Closas sigui un bon pallasso, que, en fi, Pedro Laín Entralgo faci esforços de fl aquesa al
programa de mà de Flor d e cactus per a donar interès a l'obra,
no vol pas dir que aquesta vagi
més enllà d'una noveHeta, mig
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rosa , mig còmica, que promet i
no compleb::. Posats a veure això
que en diuen teatre de «boulevard », o sigui teatre d'embolic,
preferim «Osca r», aquella comèdia que fa uns quants anys va
traduir Rafael Tasis amb el títol
de . Les male tes del senyor Verne t. i que es va representar al
desaparegut Teatre Guimerà i
que, en versió cinematogràfica,

fa un any vam veure, protagonitzada per Louis de Funés, amb el
títol d'. Una male ta, dues maletes, tres maletes .. . ».

Si cal, menjarem cues de pansa
Val la pena que, aquells que
no les hagin vist, no oblidin, quan
les re posin , les següents peHícules de la categoria anomenada
d'« art i assaig )') :
Roma, ciuà aperta, de Roberto
RosseJlini. Una meravella ne ta,
pobra i sàvia de mitjans, emotiva,
lúcida, a favor de la fraternitat
humana.
El cameraman, de Buster Keaton. Llargmetratge ranci, com e l
bon vi. La bona fe , la tenaci tat,
la seducció també, Ics sortides
plenes de comicital... i de tendresa.
Prima d elia ri voluz.ione, de
Bernardo Be rtolucci. Una altra
meravella: un ritme extraordinari d'imatges, de paraules, de sons
-si la peHícula només fos això
ja seria be n và lida- al servei
d'una pregunta seri osa: és revolucionari qui volo qu i po t?
Horta, principi de trajecte
La gent d'Ho rta, amb la direcció de Josep Mon tanyès, ha de-

mostrat amb Crist, misteri, de
Josep Urdeix, Oratori per a un
ho /n e so l, de Jaume Vidal Alcover i Im provisació per Nadal,
e ntre altres coses, que el teatre
al nos tre país -a partir de la
ped ra ca ntonera que va posar Ricard Salvat- ha come nçat una
nova, fecunda i didàc tica marxa.
Que e l tea tre no és un en tre tenime nt o Ulla d.iversió, si nó una
e laboració cultural que, a partir
d'un tex t escrit, fan uns homes
i unes dones de ca rn i ossos i
que, després, fan de nou davant
l'espectador . Atenció a Ics pròximes acti vitats de Josep Montanyès i de la seva gent

Memòria de Robert Gerhard
Ha mort recentment e l compositor català Robert Gerhard , nascut a Valls el 1896 i resident a
Gran Breta nya des del 1938. Precisament, es lava programada per
al passat 18 de febre r, al Saló
de l Tinell , di ns el II Ci cle de Concerts del Conjunt Català de Música Contemporània, que dirigeix
Ko nstantin Simonovitx, l'audició
de l'obra de Robert Gerhard
«Concert per a 8».
J . A.

L'ESPECTADOR ve a fer companyia a CONTES I PARÀBOLES. Totes dues seccions volen assenyalar camins d 'aproximació al re al poc fressats , generalment, pels nostres
lectors. Són, també, una petita contribució al coneixement
de l'home d 'avui.
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contes i paràboles

Carta
al

Arcipreste de Hita

(fragment de "De la carta que l'Arxiprest de
Navàs va escriure al seu coNega el Arcipreste de
Hita després d'haver llegit el Libra de buen
amor")

LI

Arxipres t de Navàs al Arcipreste de Hita
tramet aquesta carta no sense por subscrita
Per la cosa que hi sigui i que no hi sigui dita,
Com si acudis a una escanda losa ci ta.
El cronista no pot ni vol a gratcient
Deixar de consignar allò que veu i sent.
S'exposa a un cop de crossa o a l'empresonament.
Ningú no pot posar grillons a l pensament.
E t parlo en una llengua germana de la teva
I com la teva de moltes glòries hereva;
Només que perseguida talment una jueva
Per la germ ana gran, que mana, sense treva.

E t tractaré de tu i no de vós com ans
Solien per respecte tractar-se e ls capellans,
La gent burgesa i els poetes catalans,
Encara que per dins s'od iessin com cans.
Pobres seran les meves quatrenes monorimes,
La vella i bella forma de vers que tant estimes;
Les teves són de l'ar t i de la llengua cimes.
Un got de vi bé el valen, si no me l'escatimes.

Q ue em valguin Pare, Fill i Esperit Sant i Santa
Maria de Queralt en un combat de tanta
D'inútil aventura que el més valent s'espanta.
La gent diu que els seus mals espanta aquell que canta.
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Jo sóc Climent Forner, Arxiprest de Navàs,
De mitjana estatura, de respectable nas,
Desdentegat, panxut, cabells castanys, ulls clars
I de bondat tan ric com d'energia escàs.
Manresa em veié néixer i Berga em veié créixer
Sempre bressat com un pollanc per la mateixa
Cançó del riu que d'embruhar-me mai no deixa.
Per la fmestra oberta sento la seva queixa.
1::s ara quan vaig néixer que la natura mOf,
Que les fu lles dels arbres cauen de tant pes d'or
I que les orenetes migren cap al record.
Porto quaranta anyades podrides dins el cor.
«Nihil novum sub sole». En aquesta centúria
Segueix arrossegant els homes la luxúria,
Només en tén de cànons i de poc més la cúria,
El dòlar és el rei i tota honor espúria.

¿ V indrà potser l'amor del gran Beelzebul,
El princep no vençut, gat vell no gens gandul,
Com si amb careta d'àngel sobre cara de mul
Ensibornés els homes i els fes caure de cul?
~s entorn del melic que el món va donant voltes
I que no se n'escapen els sants ni els poca-soltes.
D'ençà que a la Quaresma cantàrem les absoltes
Cremant les magres butlles, tot l'any és Carnestoltes.

56

Però seguim, company, i no pe rdem el fil.
¿No sen ts dringar de glòria la bossa d'en Rothschild?
A plena plaça fins el prohom més senil
Farà la figuereta per un bitllet de mil.
Els clergues d'ara som revolucionaris;
Vosaltres éreu, diuen, primaris, mercenaris,
Concubinaris, culinaris, tavernaris,
Falsaris, perdularis, consuetudinaris.
Hem ti ngut un concili de qui-sap-lo renom
Que dóna feina al Papa, als bisbes i a tothom.
Bona nil j bona hora si s'evapora com
aigua de roses sense dei.xar de fruit quelcom.

Déu sobretot. Hi ha més dics que llonganisses.
De moment hem purgat el llatí de les misses
I ens disposem encara a emprendre noves llices.
Per a pregar destorben les paraules postisses.

S

abràs que els capel lans tornem a córrer amb gec.
Segons alguns desdiu del gran Melquisedec
I temen que no faci el món un cala-crec.
Puix l'hàbit no fa el monjo, li és un enfarfec.
De pell encara no canvien els canonges;
Encara el vent no toca la toca de les monges,
Les inefables monges tan santes, però flonj es
r dures de pelar com algunes taronges.

Un frare i una monja més lletja que un pecat
Parlant de Déu tot d'una s'han ben enamorat;
Amb un sol cop d 'asperges el Papa els ha casat.
Ai del soldat que va massa a la Font del Gat!
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Ara que dic del gat. Mai no es perdran les rates
De sagrisUa, mai, si amb ibis no les mates.
Més d'un fraret anònim cova quatre beates,
Llicenciat en l'art dels cors i les safates.
Ha rodolat per terra la tiara papal,
Es va fonent algun anell episcopal,
A tall d'obrer treballa més d'un clergue a jornal.
Crist va morir clavat al pal, i no s'hi val.
Ja no són els jueus la raça maleïda.
Cauen murs, cauen segles d'Església dividida
AI conjur d'una veu que crida, crida i crida :
-Uniu·vos, cristians! - fins a eixordar l'oïda.
Avui mig mÓn encara de l'altre mig es riu.
La fam descarna cossos hwnans de viu en viu.
E.s de tant odi l'aire que es respira explosiu
I d'escopetejada la pau no troba niu .
Amic: Ja s'ha acabat de tocar·nos la panxa
I de jugar al tresillo (no ho dic en pla de xanxa),
Mentre la fe s'apaga si l'Esperit no manxa
De nou i enganxa tot allò que es desenganxa.
Ran d'horitzó color de gos com fuig de trist
Profetes de mal son i ulls foscos han previst
Que galopant venia l'ombra de l'anticrist,
Quan és raurora sempre rejov~njnt-se, Crist.
Oh Crist, aurora i eix i cim i primavera
I font i pont i empelt i rebroll d'olivera
I sang i cor i cel del pecador que espera
En tu que l'has creat, que l'has ungit prevere.
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Sabràs, per últim, que dam unt la pell de brau
S'ha fet una tan llarga com primparada pau .
Febles com són els ponts del d iàleg, no escau
De juga r-sc el demà de la pàtria e n un dau.
Si sabem d'on venim,

ningú no ens enganya,

No sabe m on a ne m. Som un poble de plànyer,
Vell Israel vota t a una sort estranya.
Des de la teva pa u tu prega per Espanya.

Climent Forn er
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quatre vents

Sta. Co loma de Gramenet: una homilia
Sta. Coloma s'ha fet molt gran.
120.000 persones són molta gent.
Sense immjgració i basant-nos e n
els habitants de 1920, avui tindria unes 3.400 persones.
Però la manifestació externa de
fe és molt min sa . Aquesta és una
ver itat que procurem no amagar.
La responsabilitat pastoral fins

a l'any 1960 tocava a una so la
parròquia. Aquell any es va crear
la de Sta. Rosa. L'any 1965 se'n
van fer quatre de noves. Ara en cara són sis les parròquies que
actuen . N'hi ha una altra creada,
amb capellà i tot, però sense local.
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Potser el més característic és
la convivència i la compenetració dels capellans. Som vuit els
qui ens trobem cada dia a dinar.
En genera l, treballem algunes hores a part de les tasques enteses
tradicionalmen t com a parroquials, dos, concretament, en el
que se'n diu treball manual; però
creiem que això és també tasca
parroquial, que entra plenament
en la responsabilitat pas toral i
ens ajuda a viure la missió de
l'Església amb més intensitat bo
i obligan t-nos a deixar moltes
d'altres tasques no gens essencials.

Cada parròquia és ben autònoma, tot i que hi ha feines c0munes ¡ molts acords es prenen
de conjunt. Ens trobem cada
quinze dies per tractar durant
dues hores els problemes que es
presenten o les línies que cal seguir. A més, tots els anys, a l'estiu, fem unes jornades completes d'es tudi pas to ral sobre la realitat que ens envolta. No podem
pas di r que hi hagi una total

traduïda a l castellà, a to ts els assisten ts de les misses do minicals.
Enguany hem volgut que fos com
un compromís públic a segujr

unes línies concretes d'acció pastoral. Hem invitat el bi sbe Torrella a preparar amb nosaltres
aquesta hom ilia. Esperem tenirlo ta mbé al costa t diverses vegades dW'ant l'any per tal d'empènyer i afe rmar amb esperit de
servei mutu tant la base de les
unanimitat, però el trac te cons- nostres comunitats com e l símtant i la ref1exjó conjunta, l'estu- bol de la nostra vinculació am b
di detallat de la vida concreta l'Església universal.
de les pe rsones, alguna revisió de
Sabem que el text que ara us
vida, etc., tendeixen a fer que la
presentem, tot i ser una de tandiversi tat d'opin ions conflueixi
tes aproximacions po sibles a la
cap a una acció més eficaç.
nostra realitat i responsabilitat,
Un cop a l'any, el dia 31 de
desembre, festa de Santa Coloma, de fet ja e tà essent estudia t, enconvoquem e ls cristians de toles riquit i posat e n pràctica. no soIcs parròquies a participar en lame nt a les nostres reunions
una missa concelebrada a l'es- quinzenals de sacerdots sinó tamglésia principal: ho hem fet sem- bé per gru ps comunitaris de sepre, des de fa cinc a nys. Aprofi- glars i, cosa més sorprenent, per
tem la trobada per a redactar un grup de religioses, represenuna homilia conjunta, que des- tants de les diverses comunitats
prés distribuïm, multicopiada i existe nts a Santa Coloma.

Salvador Cabré

Homilia
El tema de l'hom ilia d'aquest
any, preparada conjuntament amb
e ls sacerdots que m'acompanyen
en aquesta celebració, és l'esglé-

sia de Santa Coloma: es tracta
d'un intent d'apropar-nos a aquesta realitat tan nostra co m són els
crist ians que viuen al nostre po61

ble. Volem reflexionar ara tots
junts sobre aq uestes realitats:
¿qu_i som ?, ¿com som ?, ¿quins
camins hem de seguir?

Volem refl exionar sobre aquestes coses amb humilitat, perquè
ens cal reconèixer que som molt
igno rants en aquestes matèries :

només Déu obra a l'interior de
cada home i de manera invis ihle.
Volem reflexionar, també, amb
atenció, perquè sabem que Déu
vol parla r-nos a través de les dades externes. La nostra atenció

de molts segles de cristianc1ad, la
nos tra societa t ha anat organitzant-se sobre un cert mecanisme
de costums cris tians, que poden
anar-se practicant externament

sense ad hessió personal a Jesucrist. D'aquí que resu lti ben difícil , de vegades, discernir si es
reben e ls sagrame nts amb fe o

més aviat enduts pel pes del costum social.

Però ni tan sols el fe t d'anar a
missa no bas ta per a garantir la

no és s im ple ment ex terior o so-

fe interior. L'ésser cristià és quelcom molt més profund que la

ciològica, com la d'aquell que vol

si mple pràc tica ex terna. Si ens

exam inar o di scuti r un problema
o una s ituació. Estem atent s a
la llum de la fe, convençuts que

fixem més
aquell s que
apleguem al
què aques ta

la realita t de l'Església , comunitat dels qui creuen en Jesucris t,
és un mis teri que es descobreix i
es viu a l'i nterior de la fe.
Confiem que, med itant a la presència de Déu i a la llum de
l'evangeli les manifestacions del
nost re poble cristià, el Senyor ens
assenyalarà e ls camins a seguir.

les nos tres comunitats
Són petites. Per a 120 .000 habitants h i ha, de fet , a Santa Colo ma, s is parròquies. Ens hi reu·
nim cada diu menge un promig de

detingudament
cada diumenge
temple, ho fem
pràctica suposa

en
ens
perini-

cialment un cert grau de consciènc ia de pertànyer a la comuni-

ta t de l'Església. Avui , a més a
més, la reforma li túrgica i la mateixa predicació es fa n sovint in-

còmodes per als qui no est iguin
disposats a seguir l'Evangeli i a
viure ]a conversió de la fe d'una
forma més conscient i personal.
En resum : la primera realitat

que hem de constatar amb senzillesa és el fet que les nos tres
comunita ts cris tianes són molt
reduïdes en nombre.

S6n poc construïdes. Es tracta d'unes comunitats poc fetes,
poc construïdes, poc «comunità-

quatre mil perso nes : un tant pe r

ries », diríem. Potser perquè du-

cent molt reduït. No volem dir

rant tant de temps es va ins is tir

que els altres no s iguin cris tians.

en el compliment del precepte

veri tat que a l'hora del bap-

més que no pas en la fe viscuda,
les comunitats de c reients tenen
un nivell comunitari poc sòlid i
cons is tent. Hi contribueix també

es

tis me o del casament passen gai-

rebé tots per l'església. Però, ¿els
hi empen y la fe? En el transcurs
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que la majoria dels nostres barris són nous i la gent no es coneix _ S'hi ha començat a treballar i sembla que, en algun sector, comencen a sorgir alguns
grups_ Però és un fet : constatem
una profunda tendència a restar
isolats i com a desconeguts i topem amb una pila d 'obs tacles per
distribuir responsabilitats en les
tasques de la comunitat.
Tot i que, darrerame nt, a través de la catequesi i d'alguna altra realització, són ja més els
laics d'ambdós sexes que van prenent responsabili tats en la missió de l'Església, hem de reconèixer tanmateix que ben pocs
encara es miren com a pròpies
les tasq ues apos tòliques i que,
fin s en e ls més actius, es tracta
més aviat d 'un ajut que no pas
d'una iniciativa , Els capellans encara no he m après prou a comptar amb els laics, a respectar-los
les seves qualitats i carismes, a
donar-los més confian ça d'Església .
Però aquestes co munitats constituexen l'Església, donen la imatge de l'Esglés ia tal com és, i qualsevol que volgués estudiar l'Església a Santa Coloma s'hi fixaria detingudament, Són el fruit
legítim de la Pas toral de l'Església durant molts anys: amb tots
els seu valors; però, també, amb
tots cls seus defectes, Hi trobarem e l pes i la inè rcia produïts
pel peca t, la manca de responsabilitat i de maduresa degudes a
la rutina i a la poca vivència
crist.iana . Però hi trobarem també el do de la fe, l'esforç de fid e-

litat a l' Eva ngel i, l'amor als germans, el reconeixement i l'acceptació de J esucrist, l'esperança posada en Ell.
I ens sembla descobrir encara
alguna cosa d'evangèlic quan ens
adonem de la nostra insignificància humana i quan recordem que
el Regne de Déu és semblant al
gra de mos tassa i al llevat i que
Déu confon els poderosos amb
la debilitat dels pobres . Pe rquè
observem, a més, en les nos tres
comunitats una disposició real
per a profundir en la fe, sense
por als canvi s i a les exigències
necessàries per progressar en el
camí de la conversió i la formació crist ianes. Tot i que ens cal
reconèixer que aquest neguit només es manifesta en sectors reduïts,

Les línies pastorals
I. Davant d'aq uestes realita ts,
considerem necessari de subratllar i de reactivar e l valor com unitari. E l cristià no és un ésser
aïllat: l'Església és la comunitat
dels qui creuen en Jesús. Hem
d'estrènyer més i més els llaços
que ens une ixen, comunicant-nos
uns als al tres les nostres iniciatives. Caldrà insistir cada vegada
més en la formació de petits
grups, que sigu in com a cèHules
vives enmig de la comuni tat humana i que amb la seva fidelitat
a l'Evangeli renovin entre nosaltres aquelles comunitats dels primers cristians quc fcicn cxcla-
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mar als seus contemporanis: «mireu com s'estimen! » . En aquesta
tasca d'una Església més missionera hi ha també l'acció dels militants de la J.O.C. i d'altres moviments apostòlics, l'apostolat de
les religioses i la presència d'alguns sacerdots en el món del treball.

2. El centre de la pastoral i de
la vida de l'Església és la fe. El
cristià viu de la fe; no viu del
diner, ni del sexe, ni de la contemplació de s i ma teix . Per al
cris tià totes aquestes realitats
són autèntics valors, però estan
supedita ts a Crist: Ell, i només
Ell, és el nos tre Salvador. Com
que som conscients que la Paraula de Déu fa néixer la fe i
l'alimenta, ens esforcem de manera particular en les homilies
de )a missa, ara, precisamen t,
que vénen a ajudar-nas-hi, amb
la seva renovació, les lectures litúrgiques. Caldrà fomentar, també, el contacte, individual i en
grups comunitaris, amb la Paraula de Déu, la catequesi d'adults i altres mitjans encara.
3. Cal el testimOl1i de pobresa i de caritat. Acceptar Jesucrist
i adherir-nas-hi de manera personal i responsable amb totes les
nostres forces vol dir pensar com
ell i actuar com el\. La conseqüència més immediata d'aquest
procedir és viure en la Veritat i
l'Amor; és a dir: en la senzillesa
i la pobresa. Per això ens esfor-
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çarem per realitzar l'obra de la
Redempció tal com Cris t mateix
va procedir: a través d 'una Església pobra, senzilla, oberta a
tothom, al servei de la fe , al servei del poble. En aques t sentit
evitem les processons ostentoses
i les solemnitats externes; també
evitem, en la mesura possible, tota mena de beneficència que ens
lligui les man s i ens tregu i llibertat enfront del diner ; no es
cobra res pels bateigs, casaments
i enterraments, per tal d'evitar
qualsevol aparença de mercantili sme: l'Església no pot ser considerada com un comerç. Hem
d'insistir contínuament en el treSOr veritable, que l'arna no es
pot menjar i els lladres no poden
prendre. Aquest tresor és Crist,
font d'amor: quan nosaltres, cristians, sabem donar-nos generosament als altres, el més gran amor
i la més gran pobresa prenen cos
en la nos tra vida.
Vet aquí les nostres reflexions
i Ics nostres línies d'acció pastoral. Estem segurs que, aq uest
any nou, seguirem progressant ,
comptant amb les iniviatives de
tots, pels camins de la fe i la
responsabilitat pas toral comunitària de l'Església de Santa Coloma.
La nostra esperança en l'acció
pastoral recolza en la força del
Senyor ressuscitat, present i actuant en l'Església, que ofereix a
tothom la salvació, l'amor i la
pau.

L es J ornades catalanes de T eolog ia
Les Jornades Catalanes de Teologia

nasqueren

d'una manera

molt humil. Un grup de professors de Teologia dels països catalans ens trobà rem a Roma
l'octubre del 1966, durant el
Congrés de Teologia del Conci li
Vaticà Il . En una conversa sortí
la idea, m olt espontàn ia, de la
conveniència d'organitzar unes
trobades teològiques pe r a la
gen t del nostre pa ís. Constatàvem la pobresa de la nostra Teologia i la necessitat de [er fro n t
a aquesta situació. Deci dírem
convoca r to ts e ls professors de
Teologia dogmàtica i moral dels
diferents seminaris i teologats
religiosos i també aq uells que,
sense ser profe sors, coneguessin
la T eologia i s'hi ded iquessin.

Tot segu it es posà fil a l'agulla
i els últims dics d'aquell mateix
any ens reunírem una quarentena al Semi nari dc Castelló de la
Plana a fi d'estudiar el tema Les
exigèllcies del Concili ell la Teologia. Tingueren lloc les següents
ponè ncies: J. Perarnau : «La Teologia segons el Concili Vaticà lI»;
J. M. Rovira Belloso i A. Matabosch: «La Teologia al servei de
la renovació postconciliar»; E .
Vilanova: • El concepte d 'història salut is.; P. Aleu i V. Capdevila : «L'estruc turació dels tractats de Teologia ». Edicions 62 publicà les ponències i els diàlegs
d 'aquestes primeres Jo rnades.

L'a ny següent Ics II Jornades
tingueren lloc a Montserrat sobre el tema El problema de Déu,
avui, amb les següents ponències: A. Alvarez Bolado: . Panoràm ica de la Teologia actual dava nt el problema de Déu»; J. M.
Rovira Belloso: «E l nostre llenguatge sobre Déu. Necessitats
d'ara i solucions bíbliques »;

A.

Llorenç Solé: «L'estructura del
trac tat de Déu»; J. Esquerda Bifet: . Posició del tractat de Déu
a l'inte rior de la síntesi teològica »,

El tema de les III Jornades, de
1968, a Solsona, fou Hermenèutica de l Magisteri eclesiàstic, a
càrrec de : M. Prats: . Plan tejam ent històric de la rein terpretació »; J . M. Coll: . Criteris d'interpretació»; E . Vil anova: «Valor i àmbit del Magis teri e n l'Església». Donat el tema, hi foren
convidats també els hi s toriadors,
els q ua ls pogue ren apor ta r-hi
molta llum.
Finalment el desembre passat,
1969, a Girona, es celebraren les
IV Jornades sobre Relacions Filosofia-Teologia. Atesa l'amplitud
del tema, les J ornades duraren
quasi bé tres dics; s'hi llegiren
sis ponències : R. Sala: «Planteig
històric de les relacions FilosofiaTeologia . ; J . M. Via Taltavull:
. Filosofia i Teologia segons B.
Spinoza: una filosofi a de la religió »; P. Lluís: . Filosofia crítica
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i Teologia : el planteig kantià. ;
R. Torre nts: «Filosofia-Teologia
a l'Escola de Tubinga»; A. Borràs: «Filosofia-Teologia en el
planteig modemi sta»; J. M. Rovira Belloso: «Model, de la relació Filosofia-Teologia a l'actual
Teologia catòlica •.
Després de quatre anys d'experiència podem fixar les principals característiques que les Jornades han t.ingut fins ara:
1. Estudi de qüestions de fon s
plantejades avui .
2. Actives : no sols escoltar ponències, sinó també discussions pe r grups i generals.
3. Independents: deslligades de
qualsevol institució O organisme oficial.
4. Democràtiques: tot s'ha fe t
per votació majoritària dels
assistents: escollir e ls temes,
determinar les caracterís tiques dels assistents, elegir els

responsables, etc. L'organització s'ha reduït al mínim: un
petit comitè executiu que planeja la manera concreta de
dur a terme les Jornades.
5. Obertes a tothom que tingui
les cond.icions establertes de
ca ra a un treball seriós.
En aquest moment les Jornades Catalanes de Teologia continuen te nint una vida floreixent.
El promig d'assistents és de 40
a SO. Pensem continuar e l camí.
En el futur es poden obrir noves perspectives, ja que e l desembre passat es decidí d 'institucionalitzar-nos una mi ca més,
sense perdre les característiques
fonam entals de fin s ara, però
obrint nous camins. Esperem
que d'aqui sortirà una associació
catalana de teòlegs. En aquest
moment s'està es tudiant la ma-

nera de portar-ho a terme.
Antoni Matabosch

Setmana diocesana de pastoral a Lleida
El poble de Déu del bisbat
lleidatà ha viscut una setmana
d'intensa renovació conciliar. El
dia 25, diumenge, a la tarda, el
Sr. Bisbe, Mons . Ramon Malla
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Call, en feia l'obertura i donava
la benvinguda a tots els setmanistes. Fortament emocionat en
veure davant seu mil cinc-centes
persones vingudes de totes les

contrades diocesanes de l'Aragó
j Catalunya, exposava les línies
gene rals a seguir per a un renove llament del Bi sba t, tot marcat
per un autèn ti c esperit de treball , de germanor i de servei a
Déu i a l'Esglés ia.
Després Mossèn Màrius Rodrigo resseguia la història i els antecedents de la se tmana: s'envia-

ren - di gué- 70.000 enquestes,
se'n repartiren unes 50.000, se'n
contestare n 5.000:
d 'aquestes,
unes 2.000 amb noms i cognom s.
El resulta t de l'enques ta, més
que no en les preguntes i les scves respostes, consistia a saber
amb qui es com ptava a l'hora
d'emprendre un treball seriosament apostòli c. Els resultats, segons els tècni cs, són més que rcgu la rs.
Des prés començà a parlar
Mons. Fernand Boulard. Donà
les orientacions genera ls de la
setmana : cada dia cons taria de
ducs part s: d e dos quarts de
quatre de la tarda fins a les se t,

en què e l Sr. Bi sbe celebraria la
missa amb el seu presbiteri , i
d'u n quart de nou de l ves pre a
les 12 de la nit.
El p rograma quedava esbossat
31X I :
dilluns es trac taria de la
Pastor al

de conjunt:

per què;

eq uips sacerdota ls i equips de
religioses; pastoral de conjunt i
mi ssió de l'Església en el món
tempora1. Dimarts: m iss ió de la
vida religiosa en el món d'avui ;
en què cons is te ix l'eva ngelització. Dimecres: missió actual del
sacerdot; vocació apostò lica dels
laics. Dijo us: religioses, sacer-

dots i laics e n la seva missió per
a un laïca t; la parròquia avui.
Dive ndres: presentació de les
Conclusions; consell presbiteral
i consell pastora l. Després d 'aquesta programació, Mons. Boulard ex posà e l règi m de treball
de la Se tmana.
Els ass is tents - nois i noies,
sacerdots, religiosos i religioses,
ho mes i dones- foren de vui t
cents a mil durant tots e ls dies
de la se tmana. Distribuïts en
grups cie 10 a 15 persones, a mb
un moderador i un secre tari, es
reunien en grups des prés de cada
con ferè ncia de Mons. Boulard
per tre ball ar junts un qüestionari prèviament preparat. E ls sec retaris en fe ien la síntesi i la
presentaven a l'assemblea general. Acab a t, el d irector d e la Setmana mirava de proj ectar la
llum de l'Evangeli sobre e ls principals punts que hav ien sort it. I
així cada día. També hi hagué
una confe rència per a ls sacerdots i Ics religioses sobre la problemàtica actual.
En resum, fo u una se tman~ de
treball intens. Es pogué veure un
clergat apassiona t i treballador i
un laïcat respon sable. El Sr. Bisbe, en acabar, va poder fer seves
les pa raules de J oan XXIII:
s'han obe rt portes i fin est res de
l'Església diocesana; s'h a venti·
lat tot l'interior; s'ha escombrat,
amb força i suavita t, p erò s'ha
escombrat ; s'ha parlat clar, com
e n una família. Ara ens toca
d'anar avençant en ]a nostra conversió indi vidua l i comunitària ;
potser lentament , però sense de·
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fallir i ajudant·nos mútuament
amb la caritat de Crist.
Es donaren unes Conclusions
prèvies mentre es redactaven en·
cara les definitives. Dintre d'un
any ens tornarem a reunir, si a

Déu plau, per fer l'examen dels
propòsits.
Una vegada més, el bisbat de
Lleida ha demostrat, si calia, el
seu anhel de conquesta de la ve·
ri tat.
Joa n Quer (Castelldans)

S olsona: P onència sobre eCOJlomta
La Comissió Assessora d'Economia, acceptada la comanda del
Consell del Presbiteri per estu·
diar el problema econò mic dels
sacerdots, ha realitzat un estudi
que ara li p resenta en forma de
Ponència.

a Ja re tribució actual, i solament
a això apunta el nostre estudi,
encara que vegem la dificultat de
separar aspectes tan lligats.

El problema

Les línies fonamentals que
guien el treball de la Ponència
són les que trobem al motu pro·
p rio «Ecclesiae sanctae», núm . 8,
quan parla de les no rmes d'aplicació dels Decrets del Concili Va·
ticà 11 «Christus Dominus », n,O
16 i «Presbyterorum ordinis », n .O
17·21 : «Tinguin cura els Sínodes
Pa triarcals i les Confe rències
E piscopals que, o bé per a cada
una de les diòcesis, o bé per a
unes quantes en comú, o bé per
a tot e l territori, s'estableixin
normes amb les quals s'asseguri

La retribució econòmica dels
sacerdots és solament un aspecte
de l'economia del Bisbat, que
nosaltres veiem dividida en dos
capítols: 1) retribució del per sonal; 2) sostenjment de les tres
accions ecJesials.
Aquesta retribució abraça tota
la persona i to ta la vida del sacerdot; o sigui: retribució actual, assegurances d'assis tència i
previsió per a la vellesa. La comanda que se'ns ha fe t es limita
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adequadament la sustentació a
què tenen dret tots els clergues
que exerceixen o han exercit un
càrrec al servei del Poble de Déu.
Cal sobre tot que la remuneració
sigui la mateixa per a tots els qui
es troben en iguals circumstàncies, tenin t en compte evidentment la naturalesa del càrrec i
les condi cions d e temps i de lloc;
i que sigui també suficient per·
què pugu in viure com cal i ajudar els pobres.»
«S'encomana a la Comissió per
a la revisió del Codi de Dret Ca·
nònic la reforma del sistema beneficial. Entretant, tinguin cura
els Bi sbes, després d'escoltar els
Consells dels preveres, que es
procuri una distribució equitativa dels béns, fins dels que provenen de les rendes dels benefi·
cis. »
«Vetllin les mateixes Conferències perquè, almenys en les regions on la sustentació de la clerecia depèn del tot o en gran
part del que els fidels ofereixen,
hi hagi a cada diòces i una institució que reculli els béns oferts
amb aquesta fina litat; el mateix
Bi sbe en sct-à l'adm inistrador,
aj udat per sace rdots delegats i,
quan la utilitat ho aconselli, també per laics experts en matèria
econòmica.»
. Tinguin cura finalment les Conferències Episcopals que, tenint
sempre en compte les lleis eclesiàstiques i civils, hi hagi a cada
nació o bé institucions const.ituïd es conjuntament per a diverses diòcesis, o bé una associació
per a tota la nació, les quals, sota

la vigi lància de la sagrada jerarquia, proveeixin suficientment
tant a una congruent previsió i
assistència sanitària , com a la
sustentació a què tenen dret els
clergues en cas de malaltia, invalidesa o vellesa ... »
La Comissió considera que la
situació econòmica dels sacerdots és un dels problemes que
condicionen l'aplicació dels principis doctrinals de la Ponència
sob re rees tructuració dels arxipresta ts , ca ," l'economia ha d'estar al se rvei de la Pastoral i no a
l'inrevés.

Enquesta d'assessorament

Per fonamen tar-se en la realitat , la Comissió envià, junt amb
una carta, una enquesta a tots
els preveres, completada posteriorment per una segona enquesta, acompanyada d'un resum de
la primera. S'obtingué un elevat
nombre de respos tes (85 %); el
resum va ser enviat a tots.
Creiem que aquest estudi viu,
real i concret brindat pel nostre
Presbiteri, dóna a la Ponència un
assessorament vàlid i positiu, a
causa de l'ampla acollida que ha
tingut la consulta, de la serietat
i sinceri tat amb què ha estat contestada, de l'oportunitat donada
a tot el presbiteri diocesà de collaborar i dialogar en aquest afer,
de l'avinen tesa de trac tar els problemes a nivell de persones.
Sembla que els nostres sacerdo ts, tant com d'una mica més
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de pa, tenen necessitat de compre nsió, d'estimació i d'ésser escoltats_ Enca.ra que aquesta consideració traspassa els límits de
l'economia, les coses s'ho porten
i creiem oportú fer-ho notar.

Reflexió pràctica
i mi tjans de solució

Sense pretensió de ser exhaustius, ens han colpit fortament les
dades següents :
- El fet d 'haver respost el
85 % entre les dues enquestes
demostra la urgència del problema. la bona voluntat de col'laboració i l'esperança de solució.
- Dc l'examen detingut de les
respostes es dedueix serietat, valentia i germanor.
- Els nostres sacerdots tenen
unes retribucions que, en conjunt, han de dir-se pobres, ja
que 92 (54 %) no arriben a 6.000
ptes. mensuals en el total dels
ingressos. Aquesta deficiència
econòmica indica la gravetat i
l'amplària del problema. El fet
que aquesta pobresa no sempre
aparegui externament, potser indica que el sacerdot es veu obligat a descurar la seva promoció
huma.na, inteHectual i apostòlica
i que no pot re tribuir justament
les persones que estan al seu servei; potser indica, fins i tot, que
el sacerdot continua essent una
càrrega per a la seva família,
amb detriment de la dignitat humana del sacerdot i de l'economia de la familia.
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- El fet de 22 capellans ( 13 % )
que ultrapassen (no sabem de
quant) les 7.000 ptes., enfron t
dels 65 (38 %) que no passen de
les 5.000 o ni tan sols hi arriben,
indica una deficient distribució
econòmica, que pressuposa en alguns casos una descurada distribució de tasques.
- La constatació que 43 sacerdots (25 % ) tenen ingressos en
concep te de terres o immobles
ens suggereix, davant d'aquesta
deficiència econòmica, la necessitat de destinar aquests béns en
bé de tot el presbüeri.
- E l fet que 50 sacerdots
(35 % ) es ded iquen a una docència o trebalI fa veure la necessitat d'estudiar les motivacions
d'aquestes tasques i d'emmarcarIes djns una pastoral de conjunt.
I, en quant és una solució econòmica, cal reconèixer que aquests
sacerdots faciliten a tot el presbiteri la solució del problema
que tenim en estudi, ja que aixf
es redueix a 92 (54 %) el nombre
de sacerdo ts que no arriben a les
6.000 ptes . Es veu urgent la refl exió conj unta sobre la necessitat que altres sacerdots es dediquin al treball, sempre di ns
una planificació pastoral.
Un cop d 'ull sobre les solLlcions suggerides en l'enquesta
ens diu que són enriquidores,
pràctiques i viables; ja que proposen un camí que, sense
transtomar l'adminis tració actual, condueix poc a poc a solucions acceptables.
- El 50 % dels sacerdots fixen

un mlmm de 8.000 ptes. a 6.000,
segons tinguin pi s o no. Això ens
indica que no tenen apetències
exagerades i que no es pot con-

sentir que cap sacerdot no arribi
a les 6.000 ptes., com a mínim vital.
- A fi d'assegurar aquest mínim de 6.000 ptes., podria disposar-se, com a solució d'emergència, de les nòmines sobrants, solució que apunten 62 sacerdots
(36 % ). l, donat el fet que no disposem d 'una informació sobre el
valor d'aques tes nòmines, no po-

dem assegurar que cobreixin
aques t mínim vital, pe rò ajuda-

rien a resoldre el problema.
-

A l'hora de posar a la pràc-

tica aquest mínim vital, pensem
que seria molt important i con-

venient que les persones que han
de fer-lo efectiu busquin un contacte personal arn b els interessats.
- Fet aquest pas, s'hauria
d'anal" a la (ormació d'una Caixa
de Compensació, que demanen
97 capellans (56 %), la qual s'alimentaria: a) d'un tant per cent
de totes les coBectes; b) de l'aportació voluntària dels sacerdots que sobrepassen el mínim
vi tal: així pod dem començar un

moviment dc veritable germanor; c) de les nòmines sobrant s,
que, en aquest segon pas, entrari en a la Caixa de Compensació;
d) de te rres, immobles, valors i
beneficis parroquials i diocesans;
e) d'ajuda a l'Església, com a
substitució d'aranzels.

Aquesta Caixa de Compensació hauria de ser a nivell arxjprestal i amb intercomunicació
amb una Caixa Diocesana. Així
s'aconseguiria un control, damunt del terreny, dels fruits i de
Ics despeses. Aquesta Caixa de
Compensació podria ser un camí
de solució del problema econòmic, si mai falla la nòmina estatalo la jerarqu ia creu convenient
renunciar-hi ; amb tot hi ha 48
sacerdo ts (28 %) que veuen la solució en l'augment de la nòmina
estatal. Creiem molt conven ient
el suggeriment de posar e n mans
de tècnics el rendiment de tots
e ls valors, mobles i immobles,
diocesans i parroquials que constituirien aquesta Caixa de Compen sació.
Finalment, en el cas que el
Consell del Presbiteri accepti les
línies d 'aquesta Ponè ncia, caldria la creació d'un òrgan representatiu, executiu i continuador
de la labor empresa .

Solsona, agost del 1699
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Girona: L 'economia personal dels sacerdots
El p roblema dels recursos personals dels sacerdots es fa sentir
a Girona de tres formes: insuficiència en alguns casos, desigualtat excessiva en molts i heterogeneïtat de la provinença dels
ingressos en detriment d'ac tivitats pastora ls no retribwdes que
de vegades queden desateses per
necessitat d'assumir-ne d'altres i
subvenir així al propi sostenim ent.

El Consell Presbiteral era conscient de l'amplitud de Ja qüestió,
que no és independent d'altres,
ctifícils de resoldre per ara, com
són la de l'«estatut del clergat»
per dir-ho en poques paraules i
la de la planificació de les economies parroquials Per això ha
adoptat una solució parcial, que
remeiés les necessitats més Ufgents i quedés oberta a successives reformes.
S'ha pres l'acord de fixar «bases de retribució» di stintes per a
tres categories de sacerdots: a)
e ls que han de retribuir el servei
i tenen casa parada; b) els que

conviuen amb un altre, al que
paguen pensió (és el cas més freqüent entre els vicaris); c) els
que viuen en alguna

insti tució

(collegi o sim ilar) que els assegu ra la manutenció.
A aquestes tres ca tegories s'assignen respectivament les bases
de retribució de 6.500, 4.500 i
2.500 ptes. mensuals. Per tant, en
cas que els ingressos actuals d'un
sacerdot (exceptuada l'almoina
de la Mi ssa) no arribin a la corresponent base de retribució, s'hi
afegirà e l necessari suplement.
A aquest fi els sacerdots omplenen una fitxa on assenyalen a
quina categoria pertanyen i quina quantitat e ls manca.
Una junta formada per tres
sacerdots i dos seglars cuidarà
de senyalar les retribucions complementàries i d'administrar a
aquest fi les quantitats provinents de l'assignació estatal, d'un
tant per cent a imposar a l'Obra
de les parròquies i de les aportacions espontànies de sacerdots i
fidels.
Josep M .' Marquès
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C Ollsell Presbiteral a Barcelona
Ha es tat con stI tUlt e l prime r
Consell Presbiteral de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Arriba quan
altres diòcesis catalanes ja compten amb una certa experiència
d'aq uesta in stituc ió. E l procés
barceloní ha esta t llarg i una mica len t. Ta nt de bo que ci temps
esmerçat en la preparació. i l'experiència aliena, reportin al Con-

sell Presbi teral de Barcelona un
assaonamen t propor iona t.

Passos

Des prés del maig del 1967 exislf una Comissió Assessora de Pas-

toral diocesana de 12 membres,
8 e legits i 4 des ignats. Tenia la
doble finalitat de suplir el Consell presbiteral i de prepara r-lo.
L'a ny 1968 la Comjssió Assessora
adreçà una consulta a tot el clergat sobre la forma de constitució del Consell P resbi teral. L'estiu passat s'esllanguí pràcticame nt després que tfes dels seus
membres havien presentat ja la
dim issió .
E l 1969, Mons. Boula rd dirigí
a ls sacerdots, representants de
tots els arx iprestats, una sessió
sobre pastoral de conjunt, mol t
referida al Consell Presbiteral,
les conclusions de la qual aparcgu,ercn al nostre Quadern n.O 1.

El 22 de novembre, l'arquebisbe Marcel publicava e l Decret de

Cons tituc ió del Consell Presb iteral de Barcelona. Dura nt els mesos de desembre i de gener, tingueren lloc les vo tacions, i el día
14 de rebrer de 1970, el nou Conse ll ha celebrat la seva sessió
cons tituti va.

Característiques

En la consulta esmentada el
clergat s'inclinà per una fo rma
de Consell més aviat àmplia: 60
membres components, més els
participan ts, el nombre dels
quals pot variar. Això ha afavorit la representativitat, però ha
produü un organ isme d'agilitat
difícil. Una no ta original és la
creació, a l costat dels 25 grups
territorials amb un representant
cada un, de 23 grups formats segons la diversitat de ls ministeris.
Aques ta mesura assuauj a la ri gi·
desa corporativa que solen tenir
els conse lls presb iterals. En la
mesura e n què un mi nisteri ge·
nera una manera semblant de
pensar en tots els qui e l realitze n,
aq uests 23 grups garanteixe n una
presència de les diferents me ntalitats a l Consell. En són membres
partici pants els sacerdots que
per raó de la importància del seu
càrrec seran cridats al Consell
per l'Arquebisbe, habi tualment o
en determinades o c a s i o n s.
Aquests, igua l els bisbes a uxilia rs
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i e ls vicari s generals i epi scopa.ls,
te nen veu, però no vot. L'Arquebisbe podrà nome nar qua tre
membres components, a més de ls
elegi ts.
E ls re li giosos són representats
p er 12 membres compone nts, la
designació de ls qua ls ha anat a
càrrec de la FERE .

Les eleccions

Durant el temps des tinat a fer
les votacions, circularen tres
fulls: un que desaconsellava la
parti ci pació, i dos que suggeri en
llistes de candidats. Una d'aquestes constava de noms de sacer·
do ts de línia renovadora, no ex·
tremjs ta; l'a ltra , de noms de sacerdots de línia conservadora,
bas tant extremada. E l nombre de
votants va ser el 75 % del cen s;
els noms de ls elegits coinc ideixe n
força amb els de la candidatura
renovadora.

La composició
E ls grups territorials elegiren
23 rectors, 1 canonge i un ads·
cri t. Les agrupacions per ministe ri s elegiren: 8 rectors, 4 vica·
r is, 1 membre de la Cúria dio-

74

cesana, 1 superior de seminari,
I rcctor jubilat, I ca pe llà d'obres
ass is tencials, 1 beneficiat, 1 capellà dedicat a l'ensenya me nt re ligiós, 1 consiliari i 1 capellà de
monges. S i mirem l'edat de ls elegits i de ls electors, trobem les
següents proporcions:
electors entre els
25 i e ls 35 an ys , 200 ;
elegi ts, 2 (I %)
35 i e ls 45 anys, 240;
elegits, 21 (8'7 % )
45 i els 55 anys, 140 ;
elegits, 13 (9'2 %)
55 i e ls 65 a nys, 130;
elegits, 9 (6'9 %)
65 i e ls 75 anys, 100;
elcgils, 1 ( I %)
e lectors de més de 75 anys,
elegits, 1
Aques tes esta dís tiques donen
Hac a diferent s constatacions;
per exemple, la ma joria que tenen els rectors al Consell i l'escassa representació dels més joves. H i han juga t a lguns factors
psicològics o polítics, en sentit
ampl i. Pe rò h i juguen molt més
e ls factors tècnics, és a dir, la dificu ltat objectiva d'establir un
sistema efi caç de representació
de la cle recia .. - C.

Nota pastoral d els sacerdots de

les

zones Jnl1teres
' d ' A stllJ'/
" es

La situació d'As túries ha provocat en e ls pastors de les zones
mineres una reflexió pastoral,
clara i vale nta, qu e ha do nat a
conèixer , e n e d ició es pecia l del
24 de gener, el BullleLÍ oficial del
Bi sbat d'Ovi edo amb el titol:
" Enjuicia m iellfo pas toral sobre
la actual situación de las cuen·
cas mineras", Reproduim el seu
tex t, tan poc difós fora d'aquella
diòcesi.

Los sacerdotes y algul10s se·
gla r es

de

deseamos

las

zonas

ol recer

li

mineras

toc/os los

11011lbres de buena vo ltll1lad llna
reflexiórz humana y c n sltana,

partiendo de la süuación ac tual
del sector minera que afecta li
Ioda l a cOl1ltmidad. Nos mueve

a ello el sen t i rl10 5 obligae/os a
dar tal juieio c ristiano y alrece r
as í z.ma colabo ración en la bús·
qu eda de L/na solució u jusla.

Es /am os ante

tUJ

conl/iela la-

boral que lla surgido

por Lmas

reivindicai011es justos, desd e ha·
ce tiempo plal1teadas, y que bro·
Ió a raíz d e la disc ri111inación en
la paga ext raordina ria de Navi·
dad.
El COl1cilio Vaticallo 11, al ha-

bIar de las empresas, afirma que

"teniendo en cuenta las funcio-nes de cada uno, propietarios,
ad m illislrado res, técnicos, lraba·
jadores, y quedal1do a salvo la
IInidad necesar;a en la direcció n,
se lla de prom over la ac ti va par·
ticipa ción d e todos en la ges tión
de la empresa, según las formas
que habrd q!te d eterminar con
aci erro" IC, el S. núm. 68) . De
aClI erdo con es ta doctrina, consi·
d era11l0s in justo e imnoral el que
el empresar;o se atribuya el de·
rec/lO d e cerrar los pOlOS y san·
cionar a los trabajadores, así co11 10 coaccionar y amena zar COll
despidos, sill conlar con un.a au·
léntica parlicipación de los mis·
m os eH la decisiones. Es ta IlO s i·
do su aClllación.
La pos tura del sindieato quedó
defil1ida eI1 la l10ta oficial que de
la Del egacióll Silld ical de Astu-

rias se envió a la Prensa y és ta
pU/Jlicó el día 6 de los corrienl es.
COli lo que, una vez Incís, d emt/es·
Ira S I.1 inefieaeia y just if ica la faI·
ta de confia/n a y descrédito en·
tre los trabajadores, y l1ace im·
posible comprender qu e sea un
si17d icato autéllt ico, representati·
vo e in dependienle.
No se ha visto que la autoridad
cumpliese su m isión de defender
y promover el bien común, velan·
do, sobre todo, por los intereses
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de los //l lis débiles. Es m as: Ioda
W1Q serie d e d e /encianes y Dlros

procedim ien las

policiales

cr ea-

ron un clima de miedo que im·

mel1le al Irabujador y puedan
ca/abaTar en la recta ordenación
de la vida económica, asi como

posibilila lolalmenle el didlogo, a

l ambién el derecho a part ic ipar
libremellte en la act ividad de

p esa r d el comporlamiento se reno

esas asociacio nes sin riesgo de

y pacífica de los Irabajadores.

represa lias". (G. et S. mim. 68).
Tampoco habra soluciól1 duradera si 110 se ev ita el m étodo de
detencianes y despidos, .'Y no se

La mayoria de los medios de

información d esorientan con SitS
noticias y co m en/arios, pardales
o tendenciosos con frecuencia, y
desacreditan a los núneros anle
la opinión pública.
Para una verdadera solu ción de
estos cont/ic/os es imprescindible el poder ejercer, sill m iedo a
represa lias, derecllOs inviolab les

de la persona, como son los de
reun ión, asociación y expres ión.
Recorda mos una ve, nuís lo que
enseña la Pacem in Terris, núm.
23 y que r eafirma el Concilio:
"e ntre los derechos funda menlales de la persona humana de be
COll larse el derecho de los obreros a funda r libreme nle asociaciones que represe nten autén tica-

reincorporan al trabajo los d es·
pedidos anler;onnenl e.

No se pued e olvidar, al mismo
l iempo, que 110 se ra completa la
soluciól1 de los conflictos laboraies m;enlras siga mos COll una
cOl1cepción capitalis l a de la em-

presa y la sociedall, en la que se
supervalora lo econ.óm ;co co n 01-

vida o menoscabo de la persona
misma del trablljador, en conlra

d e una conce pció'l evangélica
q ue de be es tar animada d e un
espirilu de respeto a la digllidad

de la persona, de una ve rdadera
hambre y sed de justicia y de
paz.

-- ~
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Trobades sacerdotals de
reflexió a Mallorca

ci constalàrem tamb é la necessitat d'unir-nos en un treball per

equips de vida, funcionals o terDel la al 13 de gener ens reuIlírem a la Casa de Promoció Social de la Sagrada Família uns 25
sacerdots per reflexionar plegats
sobre una sèrie de temes referenIs a la vida i el ministeri del
sacerdot, escollits partint de les
mateixes preocupacions dels as·
sis /eul s a aques tes trobades.
La reflexió es centrà sobre "la
persona i la seva realització pel
treball i /'an'lO r". Fou tamb é un
aprofundiment en els motius
d'insatisfacció que alguns de ien
experimentar e n s i mateixos i en

molts de companys capellans.
Sempre segons el mètode de veure, jut ja r i actuar, seguiren unes
refl exioHs en comú sobre el culte,
la predicació i el gu iatge, i sobre
el sacerdot com educado r enmig
dels /7omes.
El diàleg fou conduït sempre
amb habilitat i profunditat per
Mn . Joan Batlles, Vicari episcopal de Barcelona.
El grup no havia pretès d'arribar immediat ament a unes conclus iolls per a una praxi pastoral,

però al fi/Jal
a) cons tatàre m la necessitat
d'una reflexió m elòdica en co mú
sobre les nos tres vides i so bre la

ritorials, segons convingués en
cada cas ;
el ) to ts ens comprome térem a
donar continuïtat a aques tes re-

flexioll s mitjal1çal1t jomades del
li/aleix tipus.

Curset de teologia a Mallorca
El Col·legi Pius XIl è, de
de Mallorca, ha preparat
Curs de Teologia, adreçat
glars, per tal d'«oferir un

Ciutat
un II
a seestudi

bastallt co mplert de les anomenades comunitats cristianes de

base».
El Curset es desel1rotllarà . a
base de tem es monogràfics duralli tres o quatre dies seguit s,
segol1s al1às bé als qu i hGl1 de venir d e fora, p rocura nt q ue cada
m es ocupàssim només una o
du es se tman es».
Per què aquest tema? «Creiem
que una visió d'aqu es t tema tan
ac tual pot ser int eressan t pel fet
d e tenir una informació d e primera mà sobre aqtws ta nova etapa del viure cris tià, que cada dia
va prenint m és força ».

Per què expositors forasters?

nostra realitat pas to ral diocesa·
na;
b) constat àr em que aqu es ta
re flexió ens portaria a un conet·

«Donat el cas que ara i aquí só n
molt pocs els qui tenguin un coneixement directe i una ex pe ,;ència viscuda d'aq ues ts problem es,
nlOS haurem d e fiar d e ge nt de

xemel1t m és profund dels proble-

fora ».

mes, les seves causes i els ca,.,.züts de solució;

El temari a d ese nrotllar inclou
aques ts se t punts:
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1. De la comunitat parroquial a
les camil/titots de base: procés
històric.
2. FO/tam ents teològics de les comunitats cristianes de base.

3. Sociologia i dinàmica de les
C.C.B.
4. El comprom is humà i polític
de les C.C.B.
5. Co munita ts c ris tianes de base
dúts l'Europa.
6. L'Església a Mallorca: situació
i fulllr.
7. La vida concreta d'un es comunitats cris tianes de base: fe,

sagraments, Biblia, etc.
S egons les nostres noticies el
Curset ha rebut nombroses
cripcions.

;'15-

Full interparroquial

«ens reunirem en jon1Gda de Ireball i reflexió tot el dia aLlero-

na. Acabarem la ¡amada conceleb rant la santa Missa a les 8 del
ves pre».

Aquest full, que de segur ha
fet porlar els assistents habituals
de la missa dominical, perquè ha
representat per a ells una so rp resa, no s'està de donar-los una
explicació: «Fo rmar tm secto r in-

terparroquial té dues finalitat s.
Prim era, que les parròquies es tiguin més ben servides. I no ells
referim solam ent als horaris de
les misses, sinó a tot el que en
diríem pastoral d'una parròquia:
ca tequesi, malalt s, inlants, joves,

adl/lts, etc. Un equ ip de sacerdots, que es reparte ix aques ts
serveis, sempre els podrà atendre millo r que no pas si cada sa-

cerdot 1/0 d'entendre de tot una
mica.

• Les parròquies de l'Ametlla,
Bigues, Llerona, Llissà de Munt
i Santa Eulàlia de Ronsana, formen

un

sec/or

Ú1f erparroquial.

Dit d 'u na altra manera: són un,
conjun t de parròquies veïn es i
se mblants servides per lm mateu

eql/ip de sacerdots». Amb aquestes paraules s'obre la darrera plana de la «Hoja dom.inical» que
dóna compte de les activitats, en

ge neral cu ltuals, d'aques tes cinc
parròquies plegades, la setmana
de 1'1 al 8 de febrer. Es l'inici
d'un assaig m odest, però interessant.
El mateix ¡ull assabenta els feligresos dels cinc pobles i tots els
qui el llegim, que el dim ecres 4,
els sacerdots de l'arxiprestat
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Per altra part, totes aquestes
parròquies són veïnes, la gen t
d'lIna parròquia i de l'altra es relacionen, tenen els mateixos problemes i les mateixes virtuts.

D'aq uí també que la planificació
pastoral sigui semblant i que ens
int eressi a tots de saber què pas-

sa i

qu~

fan a la parròquia del

cos tat.
Aques ts motius ens han mogut

a fer un full interparroquial, que
anirà afennant aquests llaços d'u_
nitat que hi Jta ent re les nostres
parròquies; a la vegada oferim
tamb é un servei a tots aquells a
qui, per conven iències d'horaris
o per altres motius, pugui resu l-

tar millor desplaçar-se a la parròquia del costat.

Que tol sigui per fer una família m és unida, una Església no
petita, de casa nostra, s inó m és
universal .•

De cara a aquest estudi, els sacerdot s del bisbat de Tarra gona
són convidats a cm7testar aquest
qüescimrari, que és adjuntat a la
circular:
J. Ql/ins són, al seu entendre, els

Del seminari de Tarragona

Una circular als sacerdots del
rector del Seminari de Tarragona, datada el 17 de gener, es fa
nOlar de seguida pel seu aire senzill i familiar: «Ha començat el
segon trimestre. Els seminaristes han tornat al Seminari. Alguns d'ells Iran sentil enyorament dels dies de Nadal. Ens esforçarem per aconseguir que tot s
ens sentim com en familia: tan
sols en aquestes condicions es
pot espera r tUIa adequada formació de tot s ells •.
Per aquesta circular ens assabent em que, lai com s'ha anat
felll en cursOS passa lS, aquesl
segon trimestre ILi haurà reu'7ions, per cursos, amb els pares
de ls semina ristes: «donades les
circumstàncies actuals, som conscient s de la dificultat d'arribar
a una relativa unitat de criteris
formatiu s. Però la convivència
entre pares i edu cadors sempre
constitu eix L117 mutu enriquiment ».
Tamb é ens assabentem que . la
Conferència episcopal catalana
!ta encomanat als rectors dels seminaris de Catalunya un estudi
dels problemes de fon s dels nostres seminaris, les causes que els
originen i els possibles camins
de solu ció •.

problemes . de fon s. que afecten el nostre S eminari? (asse,.
nyalar-Ios per ordre d'importància).
2. Quines són les seves causes?
3. Quins camins de solució hi
veu?
4. Té interès que entrin nens o
nois al S em inari? Si o no? PeT
què?

Cursets per a catequesis
de comarques rurals

Del 19 al 23 de ge ner es feia , a
Molleru ssa, un curset de Calequesi, amb assistència d'una cinquantena de mares catequistes i
educadors. S e n'havien fet d'alt res, tant al bisbat d e Solsona
COIl1 al de la Seu.
Els últims trenta anys hem viscut, en les nostres zones rurals,
el pas d'una catequesi parroquial,
a càrrec del rector, a una catequesi gairebé exclusivament escolar; darrerament cOt1sta tem el
desvelllament d 'una catequesi
que podríem anomenar eclesial
per la responsabilit zació que suposa de les comunitats. Per això
sol fó ra ja d'un valor inestimable; cal afegir-hi, encara, que poss ibilita una catequesi de pel its
grups, més vital, i acompanyada
d'un tes limoni d'adults. Però no
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podem oblidar tampoc el perill
d'un empobriment del contingut
catequètic, si no cultivem. molt
bé la formació d'aquests catequistes d'òptima voluntat però,
moltes vegades, de preparació
deficient.
Ara bé: en zones rurals resulta
difícil muntar una escola de catequistes en tota forma, com te-

nen a Barcelona. Per això els bisbats de Solsona i Urgell vam programa r un Curset elemental per

a la formació

de catequistes.

Cons ta de quatre temes: «El catequista i la seva fidelitat al missatge». «El catequista i la seva

fidel itat a l'home»; «L'evolució
psicològica del nen i les seves

. -.--..:
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repercussions en la catequesi» i,

finalmel1t,

«El

desenrotllame nt

d'una sessió de catequesi».
Naturalment, aquest curse t no

vol ser sinó el punt il1icial de tot
Lm procés de fonnació,

no sols

metodològic sinó també doct rinal, que s'haurà de dur a terme
per diversos camins: pensen'l en

conferències sobre temes més
concre ts de ca ràcter més o
menys periòdic o ocasional; en
curse ts
ulteriors
d'aprofundiment, i, so bretot, en la labor per-

severan t dels sacerdots i els laics
competents, que pot arribar a
conve rtir les parròquies més
gra ns en cent re de fo rmació peTmanent de ca tequistes.
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