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primera plana 

Església llengua cataLa na 

El projecte de la nova Llei General d'educació, deba
tut aquests dies a Madrid, ofereix oportunitat per a 
l'i nici de la normalització legal de la nostra llengua, des
prés de tants anys. Simultàniament, vuit entitats im
portants de Catalunya, encapçalades per Omnium Cu l
tural, han promogut una campanya encaminada a obte
nir que «l'ensenyament de la llengua catalana, dins la 
seva àrea lingüística, trobi una via adequada a tots els 
nivells educatius». En poques setmanes, més d'un miler 
i mig de corporacions culturals de totes les ciutats i 
comarques s'han adherit a aquesta iniciativa. La prem-
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sa ens ha informa t, també, de la gestió de la Conferèn
cia episcopal catalana, en el mateix sen tit , prop del Mi
nistro d 'Educació i Ciència. 

Sempre hem considerat que, aquests darrers anys i 
per bé que enmig de moltes limitacions, claudicacions i 
temors, la sensibilització de l'Església ca ta lana respecte 
a la llengua ha es tat superior a la general del País. Des 
de les activitats culturals de les parròquies al suport de 
certs nuclis eclesials a empreses de cultura de més 
abas t; des de la predicació ordinària a l'ambient dels 
seminari s i a l'acció integradora de molts sacerdots en 
els barris de més immigració; des de les revistes locals 
emparades en les parròquies a l'edició de llibres reli
giosos ... , s'ha mantingut una positura si no plenament 
sa tisfactòria sí relativament positiva. Sobreto t, és clar, 
en a llò que ha depès del clergat secular, d 'unes ordes 
religioses determinades i de nombrosos grups laicals: 
les a lt res ordes reli gioses formen capítol a part que 
demana un tractament especial. Darrerament, la cele
bració de la litúrgia en la llengua del poble ha millo
rat , enca ra , la situació del català en els actes de culte, 
els quals han esdevingut, avui, la manifestació pública 
més majoritària de la llengua catalana arreu del País. 

Però to t això tenia lloc a la base de l' Església, era 
una situació de fet. Les altures i les actituds de dret res
taven boiroses. Per això ens plau recolli r el gest que 
han ret aques ts dies els bisbes catalans i voldríem que 
representés el tancament d'un parèntesi i la represa 
d'una tradició de fidelitat i defensa activa de la llengua, 
puntejada pels Vilamitjana, Torras i Bages, Margades i 
Vidal i Barraquer. 
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Documents sobre el clergat espanyol 

Una informació to ta lment fidedigna assegura que, en 
una de les últimes assemblees de l'episcopa t espanyol, 
va ser descartada per majoria reglamentària la publi
cació de l docurnent coHectiu sobre ci ministeri sacer
dotal , que el dijous sant, dia 26 de març, es va filtrar 
cap a la premsa _en a lguns llocs d 'Espanya» -deia la 
no tícia d 'agència. Això fa venir a la memòria e l prece
dent d'alguna altra irregularitat administrativa comesa 
entorn de la declaració episcopal sobre el sindicalisme 
del julio l de 1968. 

Alguns han relaciona t l'esmentada filtració amb la 
publicació d 'un número de la revista madrilenya «Vida 
Nueva» (2 1 de març), dedica t a presentar els primers 
resulta ts de l'enques ta que la Comissió episcopal del 
clergat ha realitzat entre els sacerdots. Els qui han pres 
la responsabilitat de difondre el text episcopal sobre el 
minis teri sacerdo tal, ¿no hauran tractat d'establir 
doctrina en pu nts que l'enquesta presentava com a 
deficientment afirmats entre els sacerdo ts? I, mirant 
més enllà, ¿ no hi haurà hagut, a la vegada, e l propòsit 
d'adela ntar-se a l deba t previst per a la reunió conjunta 
de bisbes i capellans, limitant a ixí d'antuvi l'amplitud 
de la problemàtica? 

Els qui aventuren aquestes hipòtesis, habituats a 
haver de llegi r entre línies, creuen veure en el comuni
cat de l'última reunió de la Comissió permanent de 
l'episcopat (6 d 'abril), una confirmació del significat 
polèmic contra la publicació dels resultats de l'enques
ta a l clergat, que po t haver tingut la difusió del docu
ment episcopal. La frase eventualment confirmatòria 
diu textualmen t: «Sc revisaran las circunstancias rela
cionadas con la publicación del info rme sobre la en
cues ta al clero, y del documento del Episcopado sobre 
el ministerio sacerdotal». 
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¿No seria possible que una informació més ampla i 

un llenguatge informatiu més verídic sobre les activi· 
iats dels ò rgans de l'epi scopat, per una banda, i per 
l'altra una presa de posició autoritzada i clara sobre 
eventuals irregularitats administratives o reglamentà· 
ries, contribui ssin a donar a la nostra vida eclesial un 
to de formalitat i de serena confiança mútua, de les 
quals es tem tan necessitats? 

Exiliats polítics 

La situació dels exi liats polítics ha fet objecte d 'un 
comunica t del bisbe de Baiona , Mons. Vincent, el dia 
31 de març passat. Diverses mesures preses per l'admi
nist ració francesa contra un grup d'autonomistes bas· 
cos refugiats al país veí (residència obligada fora de les 
provínci es frontereres, dificultats burocràtiques, nega· 
ció del permís de residència de durada superior al s 
tres mesos, etc.) van donar lloc a actes de protesta rea
lit zats per membres del grup. Un d 'aques ts actes va 
ser la vaga de la fam , inic iada el dia 21 de març a la 
catedral de Baiona, d'on els protagonistes van ser ex
pulsa ts per la policia el dja 23. 

«Es pensi el que es pensi de la manera de plantejar
lo - diu e l bisbe de Baiona-, el cert és que aquest pro
blema no ens pot deixar indiferents ». 

«Desitgem -escriu Mons. Vincent, dirigint-se a les 
autoritats franceses- que el govern d'aquest país, la 
legislació del qual es troba entre les més liberals en la 
matèria, l'apliqui amb amplitud de visió, i que l'admi-
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nis trac ió efectuï amb rapidesa les formalitats d'acolli· 
ment, a fl que la situació del s refugiats sigui menys 
precària i més estable». 

«Desitgem igualment -afegeix- que els refugiats 
respectin les lleis vigents a fi que el bé comú quedi 
assegurat». 

El context pa rticular en què s'han produït aquests 
esdeveniment s, i els termes de força que, per desgràcia, 
ca racte ritzen e l plantejament de la qüe tió de fons, d 'on 
arrenquen aquests problemes, no ens han de [er perdre 
de vista una perspectiva més ampla, que condiciona la 
vida de to t home actual. La societa t tecnificada disposa 
d 'una fo rça implacable, per bé que sorneguera, per a 
prescriure com a delic te de lesa societat to ta afirmació 
de valo rs que no hagin obtingut prèviament, dels poders 
dominants, franquícia i carta de reconeixement. Un au· 
tèntie to talitarisme que, com to ta forma exclusivista de 
poder, ha de produir, fatalment, els seus ex ilia ts polí
ti cs. 

Erich Fromm i Herbert Marcuse s'han dis tingit en 
la denúncia de les formes de tirania, no per polide 
menys sòrdides , d'una societat que, en termes de Mar· 
cuse, «utilitza la conquesta científica de la naturalesa 
per a la conquesta cientifica de l'home>> _ El fe t que les 
qües tions bàsiques de la vida individual i social, res
pecte dels problemes psicològics, econòmics, polí
ti cs i morals, siguin presentades com a tan terrible· 
blement compli cades - diu Fromm- «tendeix en rea· 
litat, i sov int intencionadament, a dissuadir els homes 
de confiar en IIUI' pròpia capacitat de re l1exionar en· 
torn dels problemes realment importants_ L'individu se 
sent desemparat i atrapat dins una massa caò tica de 
dades i espera, amb una paciència patètica, que els espe
cialis tes descobreixin què cal fer i on cal anar. _ E l 
mateix Fromm explica com la moderna societat indus· 
trial afavoreix el desenrotllament de personalitats indi
viduals i oIades, insegures i angoixades, i com, simul-
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tàniament, ofereix formes diverses de superació fictici a 
d'aquestes situacions. a través d'una actitud incondicio
nalment conformista: _un hom només pot estar segur 
d 'ell mateix quan viu d'acord amb la imatge que els 
altres se'n fan». 

Aquests principis de totalitarisme, que vehicula la 
moderna societat industrial i tecnificada, són genera
dors de noves formes d'exili, a les quals, en els països 
occidentals, els joves i els negres semblen avui catego
ries particularment sensibles. 

La presa de posició del bisbe de Baiona assenyala un 
dels camins de testimoni a favor d'una autèntica lliber
tat, que hauria de seguir avui l'Església, enmig de les 
ambigüitats típiques de la nostra època. 
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qüestions 

Evolució cIe parròquies de moviments obrers 

Les comunitats cristianes de base parroquial, 
¿faran innecessaris els moviments d'Acció Ca
tòlica especialitzada? Mossèn Josep Farràs, 
consiliari de la HOAC de Barcelona, parteix de 
la seva experiència i contrastant-la amb la que 
confluïa en l'article "La vivència de la fe en la 
petita comunitat", publicat al n.O 3 de PRES
BYTERIUM/QUADERNS DE PASTORAL, p. 
23-47, esbossa z.ma interessant comparació. 
També els Moviments apostòlics han tendit a 
convertir-se en "comunitats de fe"; però, par~ 
tint d'una base diferent, la maduració no ha 
estat pas homogènia. L'autor creu que si bé les 
"comunitats de base" responen més a la situa
ció real global, la línia dels Moviments porta 
més elements de futur i assenyala, així, més 
clarament cap al demà de l'Església. 
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L'intent d 'aquest escrit és contrastar l'evolució que actual
ment es dóna en moltes parròquies obreres, per un costat, i la 
que es dóna en els moviments apostòlics obrers, per altre. Crec 
que aquesta con trastació pot ser útil de cara a treure'n una imat
ge de futur de l'Església en el món obrer a Barcelona. 

Sóc conscient de tres limitacions que, de partida, poden afec
tar, en major o menor grau, la validesa de l'exposició. 

La primera és que, donada la velocitat de transformació que 
vivim a l'Església de Barcelona, és aventurat creure que coneixes 
a fons una realitat si no ets plenament in tegrat en la seva dinà
mica. La meva situació personal (consi liari de la HOAC) fa que 
conegui vivencialment més l'evolució dels moviments obrers, en 
concret de la HOAC, que no pas la de les parròquies obreres. 
Però, per això mateix, crec que pot ser interessant aquest angle 
de visió, en quant la major part de literatura actual sobre l'Es
glésia obrera prové de persones que viuen més l'altra situació 
(parròquies obreres). Un testimoni força interessant d'aquest an
gle de visió corrent és la ponència llegida per Jaume Cuspinera 
a la Setmana de Teologia de Deusto i publicada al n.O 3 de PRES
BYTERIUM. Crec, doncs, que les mostres-tipus que estan en el 
meu subconscient en parlar de movimen ts i de parròquies són: 
la HOAC, perquè la visc, i les Comunitats del Besòs-Maresme, en 
quant explicitades en l'esmentada ponència. 

La segona és creure que una i altra evolució estan regides pel 
punt omega de la comunitat (comuni tat cristiana o comunitat de 
fe, segons e ls respect ius vocabularis). Remarco això d'una i altra 
per la tendència habitual a sobreentend re comunitat local sempre 
que es paria de comunitats en general, oblidant el fet comunitari 
dels moviments. La contrastació, doncs, és sobre els processos pa
raHels de comunitarietat. 

I l'última és la hipòtesi de fons que la ima tge actual de l'Es
glésia en ci món obrer a Barcelona depèn bàsicament d'aquestes 
dues evolucions, i tant de ¡'una com de l'altra. El fet que hi hagi 
hagut una regressió en la valoració dels moviments per part del 
clergat no crec que respongui a una objectivitat, sinó, més aviat, 
a factors marginals tals com l'eufòria d'origen de les «comunitats 
cristianes., l'esventada «crisi de l'Acció Catòlica., la creació de 
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noves parròquies en barris obrers, e ls nomenaments de nous rec· 
tors, antics consiliaris, etc. 

Enfocaré les següents reflex.ions des d 'aquests tres aspectes 
escalonats: El desplaçamen t de l'origen , la contextura interna 
actual i la re lació amb el món. 

El desplaçament de l'origen 

Les «comunitats cri stianes» es presenten com a realitats distin· 
tes de la institució parròquia, encara que moltes hi conservin una 
re lació. A desgra t d 'això, és cert que el seu origen ha estat a l redòs 
d'una parròqu ia: ja sigui per evolució de la comunitat de culte, ja 
sigu i per l'arribada d'un nou rector, ja sigui per l'acció d'un sacer· 
dot o d'un equip de clergues més o menys vinculat , a l p rincipi 
almenys, amb la parròquia. Aques tes comunitats cristianes repre
senten, doncs, u n terme d'evolució a pa rtir de la parròquia. No 
són pas, a lmenys per ara, cap fórmu la superadora i sintetitzadora 
de parròquies i moviments alhora. 

L'estat actual dels moviments, no cal dir-ho, depèn del seu punt 
de part ida com a Acció Catòlica, amb to t e l conti ngu t que tenia 
in icia lment aquesta expressió, com si es tractés d'Ulla espècie de 
braç secular de la J e rarquia. 

E ls respectius punts de partida (i el co ixí oficial actua l, en la 
major part del casos) són , doncs, la in s titució parròquia i la insti
tució Acció Catòlica especialitzada. Ara cal veure el sentit dels res
pectius desplaçame nts d'imatge que s 'han donat a partir de cada 
origen. 

1. La idea de les «comunitats cristianes» ha suposa t per a les 
comunitats loca ls o parròqujes una recerca de l'autenticitat per 
sobre de l'oficiali tat passiva i tra nquiHa. Una recerca de l'esperit 
per sobre del simple compliment. 

L'autoconsciència de «comunitats de fe» dels moviments ha 
suposa t un disülOciament de la concepció antiga de s imples exe
cutors de les di rectrius jeràrquiques i la de IlObby o surplus per 
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als cristians inquiets. Actualment els militants tendeixen a trobar 
en llur movimen t tot (o quasi tot) el seu sentit de membres del 
Poble de Déu. 

2. Això ha comportat en les comunitats cristianes una nova 
organització de Ics persones i, per tant, una nova configuració de 
les comunitats locals. Ha comportat, a més, una introducció d'ac· 
tes (reun ions, celebracions, etc.) que abans no existien . I ha com· 
portat un coneixement públic, pe r part de la parròquia i àdhuc del 
bard, de tots aquests reaj ustaments. El canvi, doncs, ha suposa t 
uns efectes visibles i notoris. 

En l'organització dels moviments no s'ha donat cap canvi subs· 
tancial, sinó sols en la manera d'entendre·la, amb efectes, quan 
n'hi ha hagut, d'ordre purament intern. El canvi , doncs, s'ha donat 
principalment en la consciència dels militants sobre el significat 
de l moviment cnvers ell s mateixos, envers l'Església, i envers el 
món obrer. L'únic canvi visib le i més o menys notori ha e tat, pot· 
ser, la incorpo ració habitual de celebracions eucarístiques al si 
dels moviments, en els equips o a nivells més amplis. 

3. Moltes comunitats cristianes mantenen un vincle efectiu 
amb la parròquia. Els problemes típ ics de la pasto ral parroquial 
(sagraments, catequesi) es replan tegen en el si d 'aquestes comuni
tats. El problema de la doble pastoral en l'Església és un proble
ma viscut per elles. I les comunitats cristianes que han trenca t 
amb la parròquia estan, en genera l, en una situació de tensió en
vers ella. En la vida d'unes i altres, doncs, la imatge d'origen (la 
parròquia ) té un pes immediat, de coHaboració o d 'opos ició. 

En els moviments, pel fet de donar·se únicament un canvi men· 
tal , la referència a l'antiga imatge només es dóna a nivell jurídic 
(relacions amb la jerarquia). L'e tructura teòrica segueix tal qual, 
però no amoïna la vida de les comunitats de fe , almenys actual
ment. 

4. El reconeixement oficial de les parròquies és més fort i més 
antic (quasi intrlnsec a la mateixa Esglesia) que no pas el dels 
moviments. Això ha comportat inconvenients en la història d'a· 
quests : la mobilitat de consiliaris, entre altres . Actualment pot 
comportar un menor coixi psicològic a l'hora d'iniciar aquest pro
cés vers la comunitat de fe. 
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La contextura interna actual 

La diferència dels punts de par tida és lògic que hagi repercutit 
en e l sentit de marxa d 'unes i altres comunitats. Valdrà la pena 
confrontar-los. Una constatació general que podrem treure és que 
les línies d'evolució s'han creuat, i això pot ser origen de contex
tures internes distintes. 

1. El promotor de la nova configuració de la comunita t local 
ha estat (crec que en tots els casos) un sacerdot o un equip de 
clergues. Això fa que, en l'estadi actual, la seva figura segueixi pe
sant en la comunitat. Els esforços van encaminats precisament, en 
la major i millor part dels casos, a relat ivitzar aques ta figura. 

En els moviments, sobretot en els d'adults, no ha es tat aquest 
el cas: recolzaven ja sobre base seglar i, per altre costat, no es 
tractava de promoure cap nova configuració. En canvi, ci que s'ha 
donat, més aviat, ha estat un centrament del sacerdot com a tal , 
promogut pels mateixos militants. 

2. La celebració eucarística ha representat, en general, el punt 
de partença de l'evolució de les comunitats locals. Pe ls moviments 
ha es tat un punt d'arribada, una conseqüència de l'evolució d'auto· 
consciència . 

3. En les primeres l'esforç s'ha centrat en fer mi ssioners e ls 
fidel s. En e ls segons, miss ioners ja, s'ha donat una presa de cons
ciència, amb so rpresa àdhuc per l'evidència, de ser una comuni
tat eclesial. 

4. Les comunitat s locals han tendit, doncs, a mobilitzar les 
ene rgies adormides del poble cristià del qual partien: ha estat un 
procés de dinamització de la fe. El procés dels moviments ha 
estat, en canvi , de cercar la raó i e l per què es trobaven, ja que 
aquest troba r-se pod ia conten ir ambigüitats. Això ha portat a una 
clarificació de la fe . 

5. Es comprensible, doncs, que en ¡'estat actual de l'evolució, 
les comunitats loca ls apareguin, en general, amb un terme mig de 
moral social (compromís temporal) notòriament més ba ix que els 
moviments. I és comprensible que aquelles aboquin les energies 
de cara a fer-lo pujar. Com també és comprensible que persones 
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amb fort compromís, així com la joventut rebel , aguanti menys en 
aquelles que en aquests. 

6. Les comunitats locals solen defensar l'heterogenei tat de 
l'Església en la mateixa comunitat de base. E ls militants dels mo
vimen ts desitgen, en general , una base homogènia suficientment 
ampla, i no sols en l'equip, sinó a nivell de federació o sector, sen
se negar una relació de coordinació amb altres comunitats. 

7. Una cosa lligada amb l'anterior és el diferent model cris
tià. Per a les comunitats loca ls, en general, el compromís tempo
ral personal pot ser valorat, però no suposa mai una major quali
ficació cristiana. En el moviments, en canvi, la manca de compro
mís és considerada com un dèficit moral (de moral social) i, con
seqüentm en t, de cri stianisme, a seques. Certament, hi ha grups 
d'iniciació o d'encaminament, però aquests no porten mai el pes 
de la direcció del moviment. Hi ha , doncs, en ell una gradació en 
la responsabilitat. 

La relació amb el món 

Els últims punts de l'apartat anterior ens han anat ja intro
duint en aquest. Val la pena advertir que els aspectes del present 
apartat, tot i ser aparentment més externs, potser són els que po
den fer r essaltar millor la teologia de fons que vehiculen unes i 
altres comunitats. La relació amb el món sempre és un catalitza
dor de la mentalitat eclesial. 

I. El món immediat amb què entra en dialèctica la comunitat 
local és el barri. El dels moviments obrers és la classe obrera, 
amb tot el sentit difús que suposa. La freqüència de referències 
explícites a l'un o l'altra, respectivament, ho denoten. Això porta 
una sèrie de conseqüències. 

- Indica la permanència dels criteris d'origen : el geogràfic 
de la parròquia i l'ambiental de l'Acció Catòlica especialitzada, 
respectivament. 

Suposa, en el primer cas, que l'Església s'instaHa a tots els 
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nivells mitjançant les comunitats humanes preexistents, en con
cret la comunitat d'habitacle. En canvi, e ls moviments tendeixen 
a mirar-se les comunitats eclesials, que ell s formen, com una nova 
realitat, en la qua l el subs tracte humà de sintonia pot ser per 
raons molt diverses. 

- Les comunitats locals admeten persones provinents d'altres 
barris que no es troben bé en les seves pròpies parròquies; però 
això sembla vi st com a fórm ula transi tòria : l'ideal fóra que exis
tissin autèntiques comuni tats locals als diversos llocs. Els movi
ments, en canvi, parteixen de la lliberta t personal d 'incloure's en 
un grup o en un altre, i àdhuc de canviar sobre la marxa. 

- Una est ructuració de l'Església diocesana és més fàcil 
d'imaginar, i per tant de real itza r, a partir d'un criteri geogràfic 
que d'un cri teri personal. 

2. Les comunitats locals tendeixen, sembla, a una forma de 
presència en la història temporal, a un compromís temporal de la 
mateixa comunitat com a tal. En els moviments es tendeix, cada 
vegada més, a defugir àdhuc les declaracions del moviment com 
a tal i, per tan t, tota meDa d'incidència e pecial en la marxa del 
Moviment Obrer. El curiós és que tant una actitud com l'altra es 
presenten, respectivament, com a superadores d 'una forma de pen
sar anterior. 

3. Una conseqüència de l'anterior és una espècie de canvi de 
papers entre el que tradicionalment hem en tès per parròquia i per 
Acció Catòlica. En efecte, tal com queda explicat, la comunitat cris
tiana ofereix als seus membres un lloc per posar en comú la seva 
fe, i, al mateix temps, un canal per a la seva aportació a la dinà
mica de la hi stòria del món. 

En canvi, la tessitura actual dels moviments, sobretot en zones 
industrialitzades com la nostra, és de ser solament el lloc de la 
comunió de la fe. Els militants han de trobar canals de realització 
tempora l a l'ex terior de qualsevol comunitat eclesial, i no neces
sàriament compartits amb altres cristians. 

4. Això suposa, en el fons, una distinta teologia (i una distinta 
filosofia) de la doble fidelitat al món i a l'Evangeli. Les comunitats 
cristianes entendrien que es pot donar, i s'ha de procurar, una 
s íntesi operativa i comunitària d 'aquesta doble fidelitat. Els movi-
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ments, en canvi, acceptarien una dialèctica real entre les dues 
fidelitat s, sintetitzable només a nivell de la praxi personal. 

F ¡ns aquí, els fets tal com els veig, amb les limitacions indica
des al començament. Podria, doncs, acabar. Però és lògic que 
n'hagi fet un judici personal, també amb limitacions, i no trobaria 
honrat no dir-lo. 

I. L'evolució de la parròquia i la del moviments s'ha d'em
marcar dins l'evolució general de l'Església. Només des d'aquesta 
evolució més ampla es pot interpreta r el significa t d'una i altra. 

2. o és objectiu, doncs, voler esbrinar la línia evolutiva de 
l'Església a partir d'una sola d'aquestes dades, silenciant o menys
tenint t'altra. 

3. Una hipò tesi và lida del sentit de l'evolució en l'Església és 
que aquesta va deixant unes form es de crist iandat molt antigues, 
per anar prenent altres formes més d'acord amb els temps actuals, 
més d'acord amb una nova civilització que es comenÇc:'l a dibuixar 
en la socie lat. Aquesta nova civi lització porta totes Ics traces de 
respondre a una societat tecnificada, pluralis ta i seculari tzada, en
tre altres coses. 

4. Dins aquest sentit de marxa general de la societat , diria 
que la línia dels moviments porta més elemen ts de futur de cara 
a una autoconcepció de l'Esglés ia. En canvi, les comunitats cris
tianes tenen més en compte la situació real de la qual partim. 

5. Per una evolució de tota l'Església en general crec que és 
important l'e,us tència simultània i distinta d 'ambdues línies de 
marxa, conservant cada una la seva pròpia dinàmica interna. Cal, 
però, que l'una no sigui un fre per a l'altra, absorbint i deixatant 
militants; i que la segona no es desconnecti del tot de la que pot 
representar una evolució més discreta, però més global. 

6. Una aplicació pastoral concreta del punt anterior seria l'ac
ceptació pràctica, actualment, d 'aquesta doble possibilitat eclesial 
i, per tant, el respecte sincer i actiu a l'elecció de «comunitat. per 
part de cada cristià, amb tal que no sigui una excusa per rebaixar 
la seva pròpia moral social. I tenint en compte que moltes perso-
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nes poden mantcn.i r una doble connexió amb una i altra comuni
tat, amb accents diferents. 

7. Una referència a la hi stòria: sempre que s'ha donat un 
canvi d'època en el món, en l'Església s'ha dona t l'aparició d 'una 
nova espiri tua li tat que ha conviscut dialècticament amb l'evolució 
del munta tge parroquial. 

8. Va l la pena d'afi nar què vol dir compromís temporal d 'una 
comuni ta t cris tiana he terogèn ia; perquè o bé pot portar, si es man
té imprecís, a un comp romís limitat i ineficaç (per manca d'ins
truments d 'anà li si o per excés de loca lisme) i, per tant, alienador 
en el fons i exposat a ingenuïtat políti ca; o bé pot porta r, si s'és 
conseqüen t, a un compromís d'un tipus determinat (democràcia 
cristiana, per exemple), amb una tornada a un sentit de catolicis
me com a solució del món, encara que tingui pinzellades de pro
gressista, amb la consegüent «excomunió» dels cri stians que tenen 
un a lt re pensament polític. 

9. En l'estadi actual de transició, en el qual la figura del sacer
dot encara pesa en la dinàmica de les comunitats, i tenin t en 
compte la tensió ps icològica en què aquest es troba immergit per 
la recerca del seu paper en l'Església i en la societat, cal una revi· 
sió personal profu nda i honesta de les nostres motivacions a l'hora 
de promoure un sentit de marxa en les comunitats on es tem, al
menys per eliminar l'excés de realització personal del sacerdo t 
que hi pogués intervenir. 

Josep Farràs ( Barcelona ) 
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S etmana d e renovació pastoral a Lleida 

Al seu dia, els diaris van donar compte de la 
Setmana de renovació Pastoral del bisbat de 
Lleida, que va representar --amb el seu miler 
llarg d'assistents- tota una novetat. També els 
nostres QUADERNS en van parlar (n.o 3, p. 
66-68), però sense recollir-ne les Conclusions, 
que publiquem avui. Mossèn Màrius Rodrigo, 
delegat diocesà de Pastoral, ens explica ara 
mi'1Uciosament i amb detall l'organització i la 
celebració de la Setmana, i n'extreu algunes 
lliçons. El seu balanç és francament optimista, 
tot i que acaba remetent al futur. Tanmateix, 
¿el compartirien tot s els sectors del poble de 
Déu d'aquest bisbat, tan ple de problemes eco
nòmics, geogràfics i lingüístics? Ens plauria 
que algú ens ajudés a respondre aques t inter

rogant. 

Del 25 al 31 de gener va tenir lloc, a Lleida, una setmana de 
renovació pas tora l dirigida per Mons. Fernand Boulard. El fet ha 
revestit veritable importància per a la vida de la diòcesi, atesos el 
nombre i la qualitat dels distints elements que han participat en 
les sessions d'estudi i reflexió. El bisbe de la diòcesi, la major part 
dels sacerdots, gran nombre de religiosos i religioses i més de 
mil Jaics, homes j dones, joves i més grans, reunits per treballar 
en un objectiu comú constitueixen, ben cert, un grup respectable. 
I l'acció duta a terme ha d'ésser calibrada en tota la seva dimen
sió real. 1:.s per aquest motiu que voldríem emprendre, amb aques
tes ratlles, un breu recorregut per les distintes e tapes de la Set
mana, miran t de veure-la en una panoràmica de conjunt. 
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Preparació de la Setma na 

La Setmana de Renovació Pastoral va tenir, lògicament, la seva 
prepa ració, travessada, com a idea fonamental , pel ncguH d'in
teressar-hi tot s e ls cri stians del bisbat, de manera que ningú no 
se'n sentís cxcl s . Es va cercar doncs que la Setmana no quedés 
reclosa en un grup, prèviamen t assenyalat, sinó que passés a ser 
patrimoni de tot el Poble de Déu . 

I. hlv;tac ió a lOts els diocesans. Per assolir aques t objectiu, 
va llançar-sc una invitac ió genera], en el sentit més estricte de la 
paraula. J així, el diumenge 21 de desembre, va ser donat a cadas
cun dels assis ten ts a toles les misses celebrades a la diòcesi un 
sobre gran amb diversos e lements: 

a) Una carta del Sr. Bisbe adreçada a tots els cristians del 
bisbat. El prelat hi manifestava el seu des ig de renovar la diòcesi 
segu int les d irect rius del Concili Vaticà 11. Indicava, com a mitjà 
per assolir-ho, la celebració de la Se tm ana de Pastoral i soHici
ta va la coHaboració de tothom per tal de dur-la a terme. Dema
nava també la pregària de tots i manifestava la seva iHu si6 pe l 
treball en comú que s'anava a emprendre. 

b) Un pla general de la preparació de la Setmana, proposat 
per la Delegació diocesana de Pas toral. Feia referència a l'enques
ta - també inclosa en el sobre i de la qual passarem a parlar-, 
com a e lement fonamental de l'ctapa preparatòria. Fe ia notar de 
manera explícita que només podrien participar en la Setmana els 
que con tes tessin l'enquesta indicant nom i adreça. D'aquesta ma
nera s'assegurava la participació de ls veritablement interessats, 
sense excloure'n ningú. J::s clar que aquest fet comportava el 
que alguns en deien un risc: que certs temes fossin tractats amb 
profunditat menor i qui sap si amb major vehemència. Es va 
pensar que actuan t d'aquesta manera ens limitàvem a ser fidels 
a la d;¡ctrina del Concili Vaticà l I. Valia doncs la pena de córrer 
aquest risc. 

e) L'enquesta, a més de la finalitat apuntada al paràgraf an
terior, pretenia descobrir una sèrie de problemes existents a la 
diòcesi, per tal que poguessin servir de base als treballs de refle
xió de la SetmaDa. La integraven dotze preguntes, algunes amb 
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diversos apartats: parlava de l'Església en general , dels actes li
túrgics, de l'actuació de les parròquies i altres centres de culte, 
de la predicació dels sacerdots, de l'ensenyament religiós a col
legis i escoles i del testimoni de ls laics en el món. Es demanava 
també que es fessi n notar els tres obstacles concrets que impe
dien que l'Església diocesana donés el testimon i que se'n podia 
esperar. 

d) 1 un sob re, amb l'adreça imp resa, per remetre l'enquesta 
una vegada contes tada. 

2. Sobres distribuït s. ¿Qua nts sob res van ser repartits el d ia 
21 de desembre? Sabem exactament el nombre remès a les par
ròq uies i centres de culte: 70.000. Ja és més difícil de saber amb 
precisió els que van arribar a mans dels fidels, perquè en alguns 
llocs en van sobrar i no sabem quants. Potser podríem arriscar
nos a fe r un cà lcul aproximat i aventurar així la xifra de 55.000 o 
60.000. 

3. Enquestes rebudes. Les enques tes havien de remetre's a 
un apartat de correus de la ci utat. L'endemà mateix ja arribaven 
e ls primers exemplars; i en dies success ius va anar augmentant 
e l seu nombre, fin s arribar a la xifra de 3.8 19. ¿Moltes?; ¿poques? 
Depèn de la perspectiva. Comparades amb les distribuïdes, les 
contestades són poques. Però s i atenem que contestar una en
questa suposa un esforç no gens despreciable, que el temps hàbil 
coïncidia amb les fcstes de Nadal , més aviat favorables a la dis· 
tracció i l'ob lit, i que en general els fidels del nostre bisbat estan 
poc avesats a la reflexió que una enquesta exigeix, haurem d'ad
metrc que el resultat és, si més no, esperançador . 

2.413 d 'aquestes enquestes duien les dades personals del co
municat, cosa que suposava que aquests estaven disposats inicial
m el1t a participar de manera activa cn e ls actes de la Set
mana. l!s veritat que molts mani fes taven que els era impossible 
d'assistir-hi cada dia i , aJguns, de manera absoluta, per raons 
d'edat, dc salut o de treball. Però, redUint i tot aquesta xifra a la 
meitat, es preveia una assistència massiva i força nombrosa, la 
qual cosa comportava una seriosa dificultat a l'hora de progra
mar el treball. Perquè una cosa era clara: els que participarien 
a la Setmana -i donem-ne gràcies a Déu! - no volien ser simples 
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espectadors, sinó que des ilj aven treballar i fcr sentir la seva veu. 
En saber·ho, a lgun s van dir que la Setmana es presentava d i· 

fícil i van desconfiar dels seus resultats. D'alt res, més nombrosos, 
van pensar que es tractava d'una Setmana diferent de les Setmanes 
dc Pastoral organ itzades fins aleshores i van creure, amb plena 
convicció, que la participació de tot el Pob le de Déu només podia 
donar bons resu ltats. 

En tot cas, la Setmana era al nost re davant, veritable desafia· 
ment a la consciència crist iana d'una diòcesi. l cali a recollir·lo 
amb plena valentia. Així es va fer. 

4. Reunió preparatòria. Vuit dies abans de començar, es va 
organitza r una reunió a la qual foren convocats tots aquells que, 
fins aleshores, havien contes tat l'enquesta indicant nom i adreça: 
uns 1.500. La finalitat d'aques ta reunió era de sol·li citar la coHabo· 
ració dc tots, mitjançant la creació d'unes com iss ions per al bon 
funcionament de la Setmana en tots els seus aspectes. 

La reunió tenia, a més, una altra finalitat més amagada però 
no menys important: podia cons tituir un índex de l'interès real 
i de Ics possibilitats de la Se tmana. Però, tractant·se d'una simple 
reunió preparatòria, ja es donava per descomptat que l'assistència 
no fóra massa nombrosa: vindrien els de la capital. no es des
plaçarien dels pobles. 

Van acudir·hi mi l persones. l així va haver·sc d'improvi sar un 
loca l -el que s' havia preparat resultava insuficient- i d'i ntrodui r 
alguna modirtcació cn el desenrotllamen t de la trobada. 

Aquesta reunió va confi rmar els organitzadors en la idea que 
quan es soHicit ava a mb fe i bona voluntat la coHaboració del Po
ble de Déu per a una tasca important, com és la renovació de 
l'Esglés ia, el Poble de Déu dóna un pas endavan t. Es pogué com· 
provar que cristians anònims, no enquadrats en cap organ ització, 
que acuden a mi ssa els diumenges i que, a cop d 'ull , pot sem· 
bIar que no fan res més, estaven d.ispostas a aportar ]a seva bona 
volunta t i a sentir-se responsables de la seva vocació cristiana. 

En aquesta trobada es va donar a conèixer el resultat parcia l 
de la tabulació de l'enquesta i es va invitar els assistents que 
form essin grups amb llibertat per tal d'estudiar distints aspectes 
organi tzatius de la Setmana, sobretot l'horari. Se'ls va dir també 
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que cada grup triés un representant per tal que del conjunt sortis
sin les diferents comissions necessàries per al bon funcionament de 
la Setmana. Aques tes comissions -coordinadora, secretaria gene
ral, allotjaments i transports, oració, matcrial- van posar-se de 
seguida a l'obra. r els seus components van ser els autèntics he
rois anònims de la preparació de la Setmana. Gràcies al seu 
esforç i al seu sacrifici totes les coses van estar a punt e l diu
menge dia 25 de gener. 

Celebració de· la Setmana 

I. Illauguració. Tal com ja s'ha dit , la Setmana va ser diri
gida per Mons . Fernand Boulard, sacerdot francès que no neces
s ita presentació en el camp de la Pastoral de conjunt. 

El diumenge 25 va tenir lloc la sessió inaugural. Va obrir l'acte 
el Sr. Bisbe de la diòcesi, el qual va agrair l'assistència de tots i 
va animar-los al treball que anava a emprendre's. Després va parlar 
el Delegat diocesà de Pastoral, el qual va fer un breu resum dels 
antecedents i de la preparació de la Setmana . Finalment va fer ús 
de la parau la Mons. Boulard, el qual va exposar un tema general, 
titulat . Pastoral de conjunt» i va indicar les normes pràctiques 
per al treball dels dies següents. Va tracla r dels grups que es 
formarien , de la seva funció, de la seva tasca i de la importància 
de la seva labor. Va indicar que els grups serien consti tUits per la 
direcció de la Setmana, atenent uns criteris objectius, ja que es 
pretenia d'escoltar la veu i l'opinió dels distints estaments que 
composen el Poble de Déu. Per això van formar-se grups de sa
cerdots, de religioses, de joves estudiants, de joves obrers, de 
professionals, de mares de famflia, de pagesos, etc. 

2. Sessió de tarda. La Setmana va tenir lloc de dilluns a 
divendres. Les sessions començaven a les quatre de la tarda, amb 
una assistència aproximada d'uns quatre-cents -a partir de les 
vuit del vespre ja sobrepassaven el miler- entre els quals predo
minava l'element clerical i les religioses, donada l'hora. Però no 
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mancava tampoc un bon grup de laics d'ambdós sexes. 
Monsenyor Boulard desenrotllava la ponència assenyalada i de 

seguida es reunien els grups en distintes dependències per estu
diar el tema. Cada grup comptava amb un moderador, e ncarregat 
d'cncarrila l~ el diàleg, i un secretari , que havia de recollir i resu
mir les opinions dels seus membres. Aixi , a la reunió general que 
segu ia les reu nions particulars dels grups, s'escoltava el resum 
del treball de cada u. 

3. Missa concelebrada. A Ics se t tenia lloc cada dia la Missa 
concelebrada, p resid ida pel Bisbe -cI qual va assistir a totes les 
sessions de la etmana-, que pronunciava l'homi lia ; amb cU con
celebraven la majoria de sacerdots assis tents. Era l'acte central 
de cada dia -cronològicament i tot- que reunia els setmanistes 
amb un afany d'o ració i d'acció de gràcies. 

4. Sessió de vespre. I així, a un quart de nou podia començar 
ja la segona sessió, a la qual assis tia, com dèiem, un miler llarg 
de persones: Ics que havien participat a la sessió de les quatre 
i les que s'hi afegien aleshores perquè les seves ocupacions labo
rals no els permetien altra cosa. El sistema era el mateix de la 
primera sessió, amb la diferència que, a l'hora de la reunió gene
ral, no era possible d 'escoltar tots els grups, sinó que cal ia re
córrer a un resum . Perquè n'hi havia tants --cinquanta- set! - que 
la s implc lectura de les reflexions de tots hauria allargat la sessió 
de manera extraord.inària. 

S. Títol de les pon~ncies . L' Els equips sacerdotals i els 
equips de religioses. 2.' Miss ió de l'Església en el món temporal. 
3.' Missió de la vida religiosa en el món d'avui. 4.' En què con
s is teix l'evangelització. S.' Miss ió actual del sacerdot. 6.' Vocació 
apostòlica dels laics. 7.3 Religioses, sace rdots i laics en la seva 
missió per a un laicat. 8.' La Parròquia, avui. 9.' Consell presbi
teral i Consell pastoral. 

Aquests SÓn els títol s de les ponències desenrotllades per Mons. 
Boulard. 

6. Projecte de Resoluciol1s. El darrer dia la Comissió de Con
clusions va presentar als setmanistes un projecte de resolu
cions o conclusions. Alguns van impugnar la representativitat dels 
qui consti tuïe aquesta Comissió, aHegant que no havien estat 
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votats pels grups, sinó designats per la direcció de la Setmana. 
D'altres assenyalaven, com a inconvenient seriós, el poc temps de 
què van disposar els grups per examinar aq ues t projec te. Mons. 
Boulard va fer observar que la Setmana no era un Sínode, les 
concl usions del qual tinguessin valor de llei; que no es pretenia 
més que traçar unes línies generals d 'actuació pastoral per a una 
diòcesi que volia avençar per un camí de pastoral de conjun t, i 
que cal ia doncs no deso rbitar el contingut ni l'abas t de les a no
menades resolucions o conclusions. Així van avenir-s'hi la gran 
majoria de participants i, de fet , a la sessió de clausura va ser 
aprova t el text definitiu , una vegada examinades les esmenes que 
els diferents grups havien presentat. El transcrivim al final. 

Lliçons de la Setmana 

1. Un laical responsable. J:.s ev iden t que poden treure's una 
sèrie de lliçons de la Setmana de renovació pastoral. I no ens 
referim ara, exclusivament, a les que brollen de l'exposició ponde
rada i evangèlica de Mons. Boulard, si nó també de les que va 
oferir la Setmana mateixa. Per exemple, podem destacar, i en lloc 
molt important, la resposta entusiasta i responsable del laicat, 
manifestada a través de totes les seves actuacions i intervencions, 
que algú potser podria creure exagerada. En la realització de to t 
el Poble de Déu en la Pastoral de l'Església, a què ens ha impulsat 
el Concili. La incomoditat de les intervencions dels seglars, si és 
que n'hi va haver, cal calocar-la més aviat en la línja de la que 
als pares poden produir els fill s quan, conscients de la seva més 
gran capaci tat. volen aj udar positivament en la resolució dels pro
blemes comuns de la famil ia . 

2. Les religioses. Van constituir una altra revelació de la Set
mana. Va fer-se patent el seu desig d'incorporar-se i ser incorpo
rades a la pastoral diocesana. Estar recloses entre quatre parets, 
sense possibilitat de fer rendir la seva bona voluntat en empreses 
que reclamen braços generosos, o bé exercir una missió de ma-
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nera, dc vegades, discutible, repugna a la seva vocació de lIiura
rr:ent a l'Església . La Setmana va manifestar de manera ben clara 
que hi ha, en 1 S religioses, un potencial enorme, que de vegades 
podria aprofitar-se de manera més adequada. Com obstacles que 
ho frenen s'apun taven, en tre alt res, aquests: unes estructures tal 
vegada desfassades; una mentalitat infantilitzada que les situa en 
una mena de minoria d'edat, no concedint-los, per por als perills 
que comporten, unes responsabi litats que l'Església atorga avui 
amb confiança als laics; una rutina i un aferrament a la lletra 
que, lògicament , ofega l'esperit. Les religioses van fer sentir la 
seva veu durant la Setmana. Una veu que va ressonar amb accents 
d'humilitat, sinceritat i valentia. Fins al punt que els aplaudiments 
més càlids van adreçar-se als grups de rel igioses en les seves dis
tintes intervencions. 

3. Treball ell comú. Cal des tacar també com una ll içó posi
tiva de la Setmana el treball, frec a frec, de to ts els elements que 
constitueixen el Poble de Déu, sense fronteres artificials ni divi
sions contràries a la caritat. J:.s positiu de veure que el Bisbe 
assisteix a to ts els actes d'una Setmana de Pastoral, que pren 
apunts com un setmanista qualsevol, que forma part de la Co
missió de conclusions, i deixa que es manjfesti la veu espontània 
dels crist ians sense tenir-ne por i sense adoptar postures de supe
rioritat condescendent. J:.s positiu de veure que els sacerdots se
culars i religiosos treballen junts, convençuts que tots plegats for
men el presbiter i que ha d 'ajudar el bisbe en la seva labor santi
ficadora i evangelitzadora. Com és també positiu de saber que les 
religioses de Ics distintes congregacions poden i volen treballar 
juntes i de manera coordinada. Ho és també de veure com els 
laics aporten les seves idees i la seva experiència cristiana en uns 
temes que són d'interès comú. De totes les quals coses es dedueix 
- ja ho apuntàvem parlant de la preparació de la Setmana- que, 
avui, l'acció pastoral de l'Esglés ia ni pot ni ha de plantejar-se 
sense tenir compte de tots els estaments que composen el Poble 
de Déu , si no volem realitzar accions incompletes l, doncs, ine
ficaces. 

4. Un risc. Ens toca ara d'enfrontar-nos amb el risc que com
porta qualsevol set.mana de renovació pastoral i que no va mancar 
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en la nostra. Ja es va manifestar durant la seva celebració amb 
més d'una pregunta angoixada que demanava: . i després de tot 
això, què? 

Sí, ens ca l reconèixer-ho: existeix el dubte de si quallaran els 
principis i les orientacions de la Setmana, el temor que restin 
redLÜts a s imples converses erudites o a propòsits formulats amb 
bona voluntat, però amb poca repercussió de cara al futur. ¿Tin
dran raó els qui dubten i els qui temen? 

Seria una pena, una gran pena, si en tenien. Perquè suposaria 
haver defraudat les esperances i les j]'lusions de tants cristians 
-pensem sobretot en els laics- a qui va caler de fer autèntics 
sacririci , que aquelles nits van dormir poques hores, que van re
córrer cada dia distàncies considerables. Seria una pena, perquè 
indica ria que els animadors d'aques t Poble de Déu no volen o no 
saben exercir dignament el seu paper. 

Ens resistim a admetre que així sigui. Creiem que abans d'un 
any -termini assenyalat per fer una revisió dels passos donats 
j per projectar en vistes al futur- s'hauran celebrat Setmanes o 
Jomade de Pastoral semblants a aquesta a les distintes zones, 
arxiprestats i parròquies. Perquè és evident que la Setmana dio
cesana de renovació pastoral no volia ni podia baixar a detalls 
concrets, sinó oferir únicament unes pistes generals d'acció pas· 
toral, que han de concretar·se, ateses la peculiari tat i Ics caracte
rístiques de cada comunitat parroquial o arxiprestal. Pensem 
doncs que si pastors i fidels es re troben en aquests distints nivells, 
hi estudien plegats els problemes que té plantejats la seva acció 
pastoral, i hi procuren cercar solució a la llum de l'Evangeli i de 
la doctrina del Concili, la llavor sembrada a Lleida a finals de gener 
no restarà infeconda. Però això està a les mans de tots ... 

Un tema incòmode 

No voldríem acabar aques ta crònica sense fer referènc.ia al que 
va ser, per a alguns, la sal i el pebre de la Setmana, i que va 
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tcnir la sort desgraciada d'aparèixer amb grans titulars en òrgans 
informatius de nivell general. Així va oferir-se una visió de la 
Setmana força distinta del que fou en real itat. 

Ens referim a les repetides aHusions a ls béns del Capítol Cate
dralici i de la Unió Laical de Beneficiats, que van ser escollades 
en les reunions generals a conseqüència dels treballs d'alguns 
grups. Es evident que existeix ci problema i que l'opinió pública 
- no solament la dels cristians compromesos- hi està sensibilit
zada. També és veritat que només podrà soluc ionar-se en un cli
ma de serenor, caritat i pau. Així ho va manifestar Mons. Boulard 
i així ho va precisar el Sr. Bisbe, e l qual va pronunciar en el 
transcurs d'una reunió general de la Setmana aquestes paraules: 

fi: Voldria aportar una paraula de claror en aquest assumpte 
vidriós. Podria fer la impressió, que segons e l Concili Vaticà 11 i 

el molu proprio «Ecclesiae sanctae» queda prou obert el camí per 
tal que e l bi sbe, escollant el parer de l Consell presbiterial, pugui 
abolir ja els drets de què frueixen actualment canonges i bene
ficia ts. 

Que quedi clar q ue e l Concili marca la tendència a seguir, el 
que s'ha de fer. Ha canviat doncs ci concepte, i totalment. Ja no 
som beneficiats, sinó realmen t servidors: aquest aspecte de servei 
és el que realment priva. Però, des d'un punt de vista legal, em 
sembla clar que ells estan en el seu perfecte dret. Per a ixò l'Es
glés ia manifesta que està disposada a canviar, però no dóna fa
cullat per dispensar del Codi de Dre t Canònic. 

Ahir Mons. Boulard va exposar el cas de Pa rís, on, des de 
l'arquebisbe fin s a l darrer sacerdot malall, tothom té els ma
teixos ingressos . Però voldria fer notar que els con tactes per a 
solucionar e l problema van iniciar-se a París el 13 de juliol de 
1966 i que la solució no va ser factibl e fin s e l 13 de juliol de 1969: 
tres anys després. Arriba doncs a l te rme d'una llarga recerca de 
solucions. És necessari buscar ]a solució per acabar amb l'actual 
sistema de beneficis. 

Ja des que va ig ser nomenat bisbe de Lleida vaig tenir una 
idea clara del que cm tocava de rer des del punt de vista pastoral 
i, amb tota hu.militat, res fins ara no m'ha fet canviar l'actitud. 

Cal distingir diversos caires d'aquest assumpte. Hi ha unes 
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parceHes de terreny venudes; es crea una base de rendes, que 
perceben, fins ara, els canòn icament nomenats. 

Ho sentin o no els qui m'escolten o els qui comen ten aquests 
fets, haig de dir amb tota senzillesa que em preocupa. 

¿Per què no s'ha solucionat doncs? Primer, no és tan fàcil. 
L'assumpte no és encara a la fosa. Mereix tota la nostra delica
desa i a tenció. El dret canònic continua obligant. La caritat ha 
de presidir totes les nostres actuac.ions. Cal arribar a un acord 
complet a través d 'un ambient de caritat. 

Jo vold ria ser comprensiu amb els sacerdots que van iniciar el 
seu apostolat fa quaranta anys, sense paga de l' Es tat, en poblets 
d'alta muntanya, amb el dejuni eucaristic que els obl igava a pas
sar set quan es desplaçaven a allres pobles, sense comunicació, 
amb un fu tur incert, que han passat una guerra, que han sofert 
molt. ~s el cas de molts dels que frueixen actualment d 'unes 
rendes, a les quals s'aferren com si tinguessin por al seu futur. 
Hem de ser comprensius. 

Voldri a insistir una altra vegada que la darrera paraula no 
es tà en mans del Bisbe_ Una al tra dada a tenir en compte: els 
donants de les terre , les rendes de les quals són nra objecte de 
discussió, tenen reconegut un Patronat per a la presentació de 
sacerdots . No fa encara quinze dies que una família que té dret 
de Patronat es va negar a renunciar-hi. 

Per posar un exemple, també el Concili ha soHicitat que el 
nomenament de bisbes no es vegi interferit per cap poder polític. 
Però si a lguna nació encara no ha renunciat al dret de presen
tació, no per això li ha es tat tret per Roma_ 

Existeix un prob lema, del qual el Bisbe és tota lment conscient. 
Urgeix la bona voluntat de to ts. Qualsevol suggeriment que es faci 
e n aques t aspecte, serà ben rebut. 

En ésser nomenat Bisbe, vaig consultar-ho a Mons. Bonet, au
ditor de la Rota Romana. Ell coneixia bé els meus afanys i els 
meus desitjos. 

Per acabar, voldria rur que aquest assumpte està en mans de 
la Santa Seu. I que per damunt de tot ha de regnar l'esperi t de 
caritat entre tots.» 
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E n resum, la Setmana de renovació pastoral ha constitu.ït una 
fita important en la història de la nostra diòces i. ¿Sabrem aprofi
tar-nos de les seves 1liçons j les seves experiències? ¿Es renovarà 
la nostra Església diocesana, es renovaran els nostres arxiprestats 
i les nos tres parròqu.ies, d'acord amb les seves orientacions? La 
resposta a aquest interrogant comprometedor està en les nostres 
mans. 

Màrius Rodrigo (Lleida) 

Resolucions de la Setmana 

Reunits en la caritat, el Bisbe, bona part del Presbiteri, moltes 
religioses i gran nombre de laics de tota edat j condició del Bisbat 
de Lleida, hem conviscut durant unes jornades dedicades a la pre
gària i la reflexió per tal de revisar l'acció pastoral del nost re bis
bat a la llum de les directrius del Concili Vaticà li , exposades per 
Mons. Femand Boulard. 

Els diferents punts de reflexió ens han descobert noves pers
pectives, no solament a escala individual, sinó, sobretot, comuni
tària. Ara ens sentim més corresponsables en una mateixa tasca, 
més disposats a afrontar-la i més desitjosos d'ésser fidels a les 
exigències que comporta. 

Però al mateix temps constatem amb s inceri tat i I1wnilitat la 
nos tra deficient preparació. Veient que és gran la tasca i limitades 
les nos tres forces. Veiem obstacles personals i col'lectius que, avui, 
fan difícil l'evQllgelit zació. Veiem que cadasctí de nosaltres .10 és 
prou fidel a la gràcia de Déu. Però aquesta consta tació no ens 
submergeix en la desesperança, s inó que ens es timula a una autèn-
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tica conversió de COr que faci possible l'acció de Déu e ll nosaltres, 
ell les '70s/res comunitats i en tota l'Esglés ia diocesQlla. 

El nostre cornpronlís de conversió personal depè,', de f(l respos· 
ta de cada L/n de nosaltres a la veu de Déu. Però el nostre com

promís de conversió comunitària necessita uns canals que el facin 
possib le i efectiu. Per aquest motiu, en acabar la nos tra Setmana 
lIe renovació pastoral presentem les següents resolucions, amb la 
ifll/sió que el nostre treball sigui útil a l'Església, amb la convicció 
que ens resta encara W1 llarg cami per recórrer i amb el d esig de 
HO parar-nos mai. 

En la impossibilitat de reflexa r tota la problelllàtica de l'Assem· 
blea, en particular la totalita t de criteris exposats per tOls els par
ticipants, en deduïm, tanmateix, l'existència d'Lm pluralisme real 
ell la nostra Església diocesana. Delllanem dOllcs a tothom -per
sones i comunitals- tma actitud de respecte mutu, de caritat sin
cera i de coordinació efectiva, com a principal mitjà per fo rmar 
una autèntica conltmitat diocesana. 

Finalment, SO I1l conscients que els treballs de reflexió d'aquesta 
Setmana no són. més que un primer pas, certament ll ecessari però 
1110lt limitat . I voldríem que fo ssi 11 presos en aquesta perspectiva. 
Desitjaríem doncs que els altres membres del Poble de Déu ilO 

d emanessill a la Setmana més del que pot donar. Ens abrwnaria 
de pensar que algtms poguessin sentir-se'n defraudat s per no aten
dre a aques ts extrems. 

J. La Setmana de Renovació Pastoral e/lS ha fet prelldre a tots 
més consciència de la importància de la missió del sacerdot 
com a servidor del Poble de Déu (L.G. 28); del valor del laicat 
i de la transcendència de la seva vocació especifica de "t ractar 
i ordenar segons Déu els afers temporals" (L.G. 31). El mateix 
podent dir de la vocació religiosa, com a testimoni de v ida 
evangèlica segons l'esperit de les Benau rances. 
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DEMANEM doncs una major est ima i ajuda en aquest servei 
sacerdotal i una major inserció dels religiosos, religioses i laics, 
conforme a la seva especifica vocació, elt Iota la missió de L'Es· 
glésia diocesana i en els seus distints nivells, i URGIM els orga· 



I1Ismes les persones responsables que l'est imu lin la fomen
t ili. 

2. Con.s iderem urgent una tasca d e m en talit zaci6, segons les direc
trius del Concili, tant per a nosaltres com per als que no han 
pogut assistir als treballs de la Set malla. 

PROPOSEM la celeb ració, a escala de cOI11L1/útat local, arxi
prestal, o de zona, d'unes jornades de refl exi6 que tractin 
bàsicament el mateix tema ri que ha estat exposat durant la 
Setmana, i la revisi6 en el termini d'Lm any i en assemblea ple
nària, com aquesta, de les directrius aprovades. 

3. Sentim la necessitat de presta r una especial atenci6 a la joven
tut. 

DESITGEM, doncs, que la fut ura estructu ració pastoral de 
la nostra lliòcesi t ingui molt en compte aquest aspecte, dedi
cant-hi un equip de sacerdots, religiosos, relig ioses i laics espe
ciali tzats, preparats degudament i amb dedicació especial. 

PROPOSEM la creació d'Lms grups de diàleg, integrats per jo
ves, religiosos, religioses i sacerdots que ho encarrilin. 

4. Helll descobert la manca de la nostra responsabilitat, la defi
ciència de la nostra formació i el dèficit de dirigents. 

Per a solucionar aquests problemes DEMANEM la creació d'un 
equip de formació teològica, bíblica i social. 

5 . Insis tim en el sentit de parròquia com a "assemblea local de 
fidels oberta a l'Església "niversal" sota la responsabilitat d'"n 
equip de sacerdots, en substitució del concepte jurídic tradi
cional. Creiem que la parròquia /1Q de fom entar o integrar les 
comunitats de base. 

DESITGEM la constitució de Consells pastorals d'àmbit parro
quial o interparroquial on sigui possible. 
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6. Comprovem que hi ha una desigual distribució dels sacerdots 
en les distintes zones de la diòcesi. 

DEMANEM que sigui millorada atenent principalment a crite
ris pastorals. 

7. Ens preocupa el testimoni de pobresa de l'Església de les 
seves ü1slitLlcions. 

MANIFESTEM doncs la voluntat que els béns de la diòcesi i 

de les seves inst itucions tinguin una aplicació més justa i més 
pastoral. I DEMANEM una actitud preferent de servei per als 
dèbils i indefensos. 

8. Entenem que moltes de les tasques proposades són missió 
específica dels organismes que preveu el Concili: el Consell 
Presbiteral i el Consell Pastoral. 

URGIM, doncs, la seva creació seguint les normes del Concili, 
per tal que la diòcesi compleixi més bé la seva missió de ser
vei al Poble de Déu. 

DEMANEM que tinguin en compte en la seva ac!t¡ació les 
idees i les directrius emanades d'aques ta Setmana i el sen tir 
del Poble de Déu expressat en els res",,, s dels grups de re
flexió. 

9. Comprenent la necessitat d'intensificar el treball de conjunt li 

la diòcesi i sense prejudicar res de l'exis tència d 'equips sacer
dotals constituïts lliurement, mentre no siguin tancats, DE
MANEM que es vagi amb prudència i decisió cap a la creació 
d'arxiprestats pastorals, la constitució i els límits dels quals 
hauran d'ésser estudiats pel Consell Presbiteral. Creiem, igual
ment, que és moll necessà ria la creació d'un arxipres tat funcio
nal d'ensenyament. 
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Problemàtica i bases pedagògiques d'un serveI: 

la promoció cultural per a vocacIOns adultes 

AI segle XV / , en contrast amb els curiosos 
beateris i malgrat les estructu res ecles iàs ti
ques i civils, no mancaren sants de fe profunda, 
au.daçment renovadora. També avui hem de 
suscitar i educa r vocacions d'aquest tremp, 
capaces de fer fron t a les noves situacions his
tòriqLles. Però per als joves treballadors la 
manca d'es tudis mit jos cons ti tueix un tactor 
pràctic de segregació de tota llei d'estudis su
periors. D'aquí el "pla de promoció cultural 

per a vocacions adultes" iniciat al Seminari de 
Barcelona i que ens exposa Mossèn Ramon 
Prat, vice-rector i promotor de l'enques ta que 

ha desembocat en el llibre "El sacerdot aVili: 
vida i missió" (veg. P.Q. de P. , n.O 3, p. J02 ). Pe
rò no hi ha només el problema dels estudis: 
s'hi afegeix el desconcert vocacional, que l'au
tor només apunta, però que valdria la pena de 
reprendre sense trigar massa. 

En una carta adreçada als preveres de Barcelona s'indicava 
que aquest servei, iniciat aquest any en pla molt modest i d'ex
periència al nostre Seminari , . pretén situar en un nivell cultural 
apte per a poder seguir amb normalitat els estudis eclesiàstics a 
joves treballadors a partir dels divuit anys, que no tinguin estudis 
mitjans i reuneixj n les condicions bàsiques per a aspirar al sacer
doci. » En aques ta crònica voldria esbrinar una mica alguns as
pectes de la problemàtica inherent a aquest servei i les seves bases 
pedagògiques. 
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Panorama cultural 

Per als joves que viuen del seu treball i, amb el servei militar 
complert estrenen la majoria d'edat, la manca d 'estudis mitjans 
constitueix un factor pràctic de segregació respecte 3 qualsevol 
possibilitat d 'emprendre estudis superiors. Per altra banda, la 
mateixa estructuració dels cursos del batxillerat no ha es tat pen
sada per a ells. Per moltes adaptacions que es facin en aquesta 
Ifnia d'ensenyament, l'esforç extraordi nàriament llarg i pesat de 
recuperar cursos «perduts» corre perill de reduir·se a les finalitat s 
pràctiques indispensables per a l'obtenció d'un títol i de conver
tir-se, aixi. en un farrigo-farrago de sobrea fegits, més nocional i en
ciclopèdic que no pas veritablement cultural. Difícilment es té en 
compte la connexió d 'aquests es tudis amb la valuosa experiència 
de la vida d'aques ts joves o amb a ltres coneixements pràctics O 

tècnics ja assolits . Tampoc no s'expl icita a llò que podria aportar 
els punts d 'interès humà i religió, és a dir, la relació d 'aquests 
estudis amb el desenvolupament de la seva vocació. 

El fet que els estudis eclesiàstics esdevinguin cada vegada més 
«universitaris» no representarà -3 la lIarga- cap mena d'obs
tacle per acolHr un sa pluralisme formatiu, mentre recolzi 
sobre bases serioses. E l problema de la igualtat d'oportuni
tats i el de la democratització de tot ensenyament no s'esgoten 
ni es resolen a fons amb mesures purament tècnica-econòmiques. 
Un desenvolupa.ment econòmic racional comporta formació per
manent qualitativament «universitària» i progressivament oberta 
a tots els estaments, fins amb possibilitat d'accés als diferents 
graus de mestratge i de participació en els nivells d 'invest.igació. 
El cas del nostre bidell entès en aus i convertit en una autèntica 
rara avis de coHecci6 hauria d'ésser interpretat en el futur com 
a signe d'incongruència nacional. Quan analitzem, per exemple. e l 
substrat cultural inherent a diverses categories professionals -es
tables i permanents- del país, com són el peó, el peó e pecia litzat, 
l'operari, l'especialista, e tc ., comprenem tot seguit que e tem en
cara molt lluny d'un enfocament ocial i humà dels estudis «uni
versitaris •. Aquest és un problema essencialment polfti e abans 
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que tècnic. En tot cas, la tècn ica comença amb una organització 
socialment modèlica dels estudis primaris. 

Pel que fa al camp dels estu dis eclesiàs tics tot just es comença 
a plantejar el problema de la seva ada ptació en funció de les ne
cessitats comunes ¡ diferenciades de la formació permanent dels 
preveres. l es pot ben d ir que ni tan sols no ,'ha planteja t a nivell 
oficia l el problema d'una pluriformitat cul tural en l'accés als es
tudis eclesiàstics . Això sembla que es deu principalment a dos 
ractors molt condicionants: el monolitisme més o menys classista 
dels es tudi s civils secundaris i la provinença tradicional de les vo
cacions, majoritàriament homologables en aquest statu quo. Dic tot 
a ixò per esbossar el gran quadre de problemes amb què es troba 
tot esforç de promoció cultural en aquest camp. Per altra part, 
jo no sóc pas dels qui pensen que cal fonamentar-ho tot sota la 
hipòtesi fàcil d 'una adjectivació més o menys enfrontada de cul
tures (p. e ., cultura «obrera» i cultura «burgesa») . La promoció 
cultural pertany més aviat a l'ordre de la creativitat o a l'assoli
ment d 'aquell plus-esse personal que permet d'interpretar crítica
ment el sentit de les coses a partir de la pròpia condició de vida, 
tot i trascendint-la en un segon moment. l encara que la cultura, 
a nivell «universitari _, romangui necessàriament enquadrada en 
un corrent i en una trad.ició his tòriques, es resisteix sempre --com 
la veritat o l'art- a tot dogmat isme, oficial o clandestí , que pre
tengui accentuar abusivament les seves adjectivacions de torn. 

Discerniment vocacional 

Com a darrer punt d'aquesta problemàtica , quatre pinzellades 
sobe les dificulta ts del discerniment vocacional i el corresponent 
toc d 'atenció a les responsabilitats del Presbiteri. To t i suposant 
una correcta presentació de la vocació sacerdotal -que ja és molt 
suposar- els joves d'avui tendeixen a reaccionar espontàniament, 
en el millor dels casos, amb una inevitable actitud llunyana, que 
amaga tot sovint una estranya sensació d'arcajsme. Tenen el pre-

33 

5 



sent molt ocupat a cercar una professió que els ompli i a prepa
rar·s'hi. Les seves aspiracions ideals més netes es concreten, per 
contrast amb el present, a partir d'u.na mentalitat de canvi i pro
moció socia ls. S'arriba a la conclusió que per poder plantejar 
seriosament una pastoral vocacional pels joves d'avui - d'avui! . 
i no sola men t per les sòlides reserves, ben aprofitables, per cert 
mentre en sapiguem excloure les restes de sèrie- s'ha de prepa
rar prèviament l'evangelització de moltes zones _nove • de la seva 
vida . 

Inevitablement , e ls canvis his tòrics a escala mundial i la situa
ció concreta del país no afavoreb::en massa les tasques del discer
niment vocacional. La tradició h is tòrica del Presbiteri d'una Esglé
s ia particular, amb les seves figures modèliques i els seus temps 
difícils per al servei ministeria l, sempre ha estat considerada com 
indispensable per interpretar el sentit d'una vocació i per pro
moure el seu cnrolament. Aques ta tradició apareix, avui , més com 
a tasca a descobrir que no pas com a àmbit homogeni i vigent en 
ordre al desvetllament. promoció i discerniment vocacionals. 

Els pobres capellans que tenim encomanades tasques d 'aquest 
tipus hem d 'anar amb peus de plom. Arreu trobem hipòtesis molt 
originals sobre el problema vocaciona l, pronunciades amb un sim
plisme i un dogmatisme esfereïdors. El _petit profetisme. i els 
carismàtics de volada curta esta n a l'ordre del dia. ¡;s veritat que 
l'Esperit bufa on vol i que les reserves cri stianes (i també paga
nes) del país són paradoxalmen t tan profundes com el seu inve
terat anticlericalisme. Dic això perquè, si badem, fins de les . pe
dres. en podrien sortir capellans! Parlar aquí de - pedres. és un 
dir, que fa referència prencipalment a la gran ciutat , camp propici 
per a l'aterratge d'una tipologia vocacional desconcertant: des de 
petites comunitats acèfales, que han descobert que no necessiten 
capellà, fin s a flamants fundadors de seminaris clandestins; i a 
l'horitzó es percep ja com una remor que podria convertir-se en 
una forta alenada de sufragistes militants, per acabar de compli
car les coses. 

Aquestes situacions són típiques dels temps de grans canvis his
tòrics. Però així com, per exemple, al segle XVI -en con trast amb 
aquells beateris tan curiosos i malgrat les estructures reials, inqui-
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s itorials, feudals i conventuals- no mancaren uns quant s sants 
reformadors de fe profunda i audaçment renovadora, també 
avui hem de susci tar i educar algunes -potser poques- voca
cions d'aquest tremp. Aquesta tasca comporta una seriosa exigèn
cia de conversió coliectiva per a tots nosalt res . Cal que el pres· 
biteri es tudiï Ics condicions reals de possib ili tat del nos tre test i
moniatge fratern i en trega t. Són temps, aq uests, en què som 
especialment cridats a viure en la nuesa de la fe, del do i de la 
fort itud de l'esperança, ja que la crisi recolza sobre la sensació 
d'impotència i de desbordament que tots experimentem a l'hora 
de cercar una respos ta efectiva i coheren t als prob lemes agut s que 
afec ten el nostre servei ministerial. 

Bases pedagògiques 

Per últim, un mot sob re les bases tècniques d 'aques t servei de 
promoció cultural. Són principalment dues: l'anàlisi de Ics estruc
tures del llengua tge i la comprensió de l'evolució cultural i cien
tífica del món. 

L'anàlisi de les estructures de l llenguatge es realitza sobre tex
tos escollits, pas a pas i a diferents nivells: formes de composició, 
criteris d'express ió, models sintàctics, elements de l'oració, orto
grafia, puntuació, etc. Aquest coneixement s'acompanya amb els 
corresponen ts exercicis per tal d'aconseguir un domini progressiu 
i lúcid de Ics formes expressives de la llengua. No cal dir que es 
tracta d'una labor pacient de recuperació i d'ampliació que utilit
za el nucli originari de les formes express ives i els vocables de 
l'alumne com a clau de referència i d 'interpretació. AI mateix 
temps s'han d'anar assolint poc a poo certes tècniques: diccionari, 
apunts, memòria, improvisaciÓ, lectura ràpida, etc. 

La comprensió històrica del món de la cultura i de la ciència 
es pot emprendre en dos sentits contraris: o bé des d'una socio
logia genera l de la cultura actual, que s'interpreta retroactivament 
per recurs als seus pressupòsits pròxims i remots, o bé en el sentit 
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clàssic de l'expl icació histò rica . Per raOns pràct iques de preparació 
hem opta t pel segon sistema , po tser més a rtificiós des del punt 
de vis ta de la comp rensió de l'a lumne, però que ofereix l'avan tatge 
d'elucida r més naturalment els concep tes fo namentals en torn de 
les fonts originals i segons un ordre de complexi tat creixent. 

L'anàlisi del llenguatge conjuntament amb ci senti t hislò¡"ic 
de les cultures obren el pas al segon estadi d 'aquesta promoció 
cultural, que consisteix en la iniciació al vocabulari, ja més abs· 
tracte, i a l'am pla problemàtica de textos lògics, filosòfics i teolò
gics. 

Altres e lement s d'aquest servei: formaci religiosa, recupera
ció en matemàtiques elementa ls, recés, direcció esp iritual, e tc. Es 
cons idera indispensable la inserció apostòlica en la comunitat 
d'origen i en la vida del treball. El Cen tre Mèdico-psicològic i el 
Servei d'Orientació Ps icopedagògica, ubica ts en el nou edifici del 
ca rrer Rivadeneyra, assesso ren també l'alum naL. 

En fi, una experiència molt pe tita, gairebé de laboratori , que 
resul ta quasi insignificant davant la problemàtica que hem esmen
ta t més amunt. Però em sembla que conté en germen algu ns punts 
de veritable interès per a oferi r-los a la consideració de to ts els 
lector s. 

Ramon Pra t ( Barcelona) 

L 'aparició dels teòlegs 

D'ençà de la publicació del primer llibre de mossèn Dalmau, 
- «més avia t una erupció vital que una jugada quadriculada d 'es
cacs . , ens advertia ell mateix en el pròleg-, notàvem un cert buit. 
Ho havíem comentat moltes vegades entre amics: tot i l/enrenou 
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xiuxiuejant de les reticències i de les acusacions, no sortia gairebé 
cap crítica teològica, responsable i oberta. El buit no era pas cosa 
nova, és clar. Però esdevenia més sensible davant una obra que 
començava de prendre ex tensió, que obtenia un èxit de difusió 
notable, que girava al voltan t d'una temàtica candent i que prove
nia d'un sacerdot conegut arreu del País. 

Els llibres de mossèn Dalmau , que ja són tres o quatre, -se
gons com es miri- projecten, a escala més ampla, l'estil pastoral 
del seu autor. o han estat escrit s des de l'isolament, sinó des 
d'un d iàleg molt específic: aquell que mossèn Dalmau té entaulat 
amb tot un sector de persones de fe particularment dificultosa, del 
qual ha esdevingut una mena de pastor natural. l això a causa de 
la seva vocació a fer·se present com a sacerdot en els indrets més 
crítics, a sintonitzar amb la gent de més enfora dels nostres medis 
habituals i a batre's, cos a cos, am b les qüestions més compr<r 
meses . 

Si ara em féssiu formular Ics coses concretes que enyorava en 
constatar aquell buit de crítica teològica, n'assenyalaria dues. 

La primera, l'acoll iment. Ens movem en un ermàs cultural. Són 
pocs els qui escriuen i menys encara els qui ho fan sobre una 
temàt ica i amb un estil capaços d 'assolir una comunicació real. 
Això no és pas tan lamentable per a la teologia, així en abstracte, 
-que diuen alguns- com per als nostres creients, desfornits de 
mitjans per a la refl exió sobre la fe. Les traduccions, quan no ho 
són d'obres realment importants, no passen de ser un succedani 
i en cap cas no cobreixen l'absència --<:ada dia més notòria
d'interlocutors amb visió cristiana en el diàleg concre t que és la 
cultura de cada dia. Bé calia acollir, si més no amb l'escalf de 
l'atenció pública, un autor que incidia amb tres llibres sobre tres 
preocupacions del cris tià d 'avui, que són a la base de moltes cri
s is: el marxi sme, Ics formes de l'autoritat eclesial i la recerca 
d'una litúrgia capaç d'interessar l 'home. 

La segona, una clarificació. Les síntesis de mossèn Dalmau són 
força inttiitives. Ell hi ha arribat a través de moltes vivències i 
també de reflexió. Però, quan intenta descomposar-les, per a refer 
cI procés amb el lector, per mitjà d'un llibre, utilitza anàlisis poc 
comprovades, llença paradoxes, i fins estirabots, que creen una 
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sensació, més que una demostració, favorable a les seves tesis i, al 
capdavall, li manca una mica de rigor i li sobren unes quantes pà· 
gines. Això posa molts dels seus lectors en perill d'arribar a con
clusions precipitades, unilaterals o massa afalagadores de la sensi
bilitat del moment. Calia una crítica teològica que palesés els 
mancaments i posés en circulació punts de vista complementaris, 
a fi que els lectors poguessin comptar amb prou elements de cri
teri. 

I bé, heus aquí que, de cop i volta, el buit ha estat omplert fin s 
a sobreeixir. Set teòlegs han signat un document que es titula «Ob
servacions sobre uns llibres de Mn . Dalmau », publicat primer al 
Butlletí Oficial del Bisbat de Vic i després als butlletins ofi cials 
d'altres bisbats. Set teòlegs, tots d 'un plegat! Temeràriament ha
víem cregu t que no teníem crít ica teològica .. . En realitat era en 
procés lent i si lenciós d'incubació. Arribades les coses al seu punt, 
els teòlegs han aparegut. Ara podem conversar-hi. Jo, que no en 
sóc de teòleg, -ni tan solament dels carismàtics- voldria simple
ment expressar-los algunes inquietuds i suggerir-los alguns inter
rogants. 

He dit abans que el buit havia estat omplert. Temo haver exa
gerat una mica. Perquè, malgrat la profusió numèrica dels crítics, 
voleu dir que hi ha hagut de debò acolliment i clarificació? Jo di
ria q uc no gaire. 

Ja resulta difíci lment acollidora la forma triada: una declara
ció col·lectiva, amb aire de sentència, des d 'un Butlletí Oficial.. 
Però hi ha, encara, el text mateix. Aquell dubte -metòdic, natural
ment- sobre si són capaços els teòlegs professionals, blasmats 
per mossèn Dalmau, de portar a terme l'empresa crítica que es 
proposen ... Gairebé una pàgi na és destinada a la ponderació ofesa 
d'uns retrets que, amb una mínima elegància, podien haver es tat ig
norats. Perquè tampoc no hi havia motiu per a creure que els blas
mes de mossèn Dalmau -voleu dir, amics teòlegs, que no els heu 
aplicat també vosaltres, si més no parcialment, a professors i col
legues vostres, alguna vegada?- eren atribu"!bles als signan ts de 
les «observacions ». No dubto gens que aquests són uns veri tables 
teòlegs. Dubto només que aquesta honorable condició els obligui a 
assumir la defensa de llur cos, des de Sant Tomàs fms als nostres 
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dies . Trobem en les «Observacions», és veritat, una repetida invo
cació a l'humor . Tanmateix .. . Caldrà ohservar que no tota forma 
de causticitat és bon humor? L'humor floreix quan hi ha capacitat 
de di stanciament per a mirar, de tant en tant, l'objecte, amb ulls 
diferents, i exerceix les seves gosadies sempre respectant les re
gies del joc. ¿Voleu dir que caben en cap regla expressions com 
«llibres d'acudits », aplicada als de l'autor criticat, o frases com 
aquesta : «amb llibres com els de mossèn Dalmau, adoptar exclu
s ivament una postura seriosa podria indicar una certa manca d'in
teHigència »? 

Quant a la desi tjada clarificació, diré que si bé en les «Obser
vacions» hi ha UDa sèrie de crítiques interessants, la forma en què 
han estat redactades les fa poc útils, la percaça de l'error hi pren 
més relleu que l'exposició dels punts complemen taris o correctius 
dels llibres de mossèn Dalmau, i la defensa de la «teologia. sem
bla preocupar llurs autors molt més que el servei doctrinal a uns 
homes concrets. 

Pensem -i no se m'escapen certs matisos difercncials- en la 
crí tica literària , o teatral, o artística. Davant un llibre o una obra 
d'art qual sevol, tots cerquem la crítica especialitzada per tal de for
mar-nos un criteri més contrastat, per a ser aj udats a comprendre, 
a renex ionar. I si podem comptar amb parers de crí tics diversos, 
encara millor. Ara imagi neu, un moment, que aquests crítics no 
<!iuen res. I que, al cap d'un parell d'anys, durant els quals us ho 
heu hagut de fer tot sense ells, us ofereixen una llista de les defi
ciències de tots els llibres o de totes les obres que heu vist durant 
aquell temps. ) que ho ran tots junts, en ordre de batalla. I empa
rats amb alguna forma d'oficialitat. .. ~s això la cultura? ~s així 
com es realitza l'avanç inteHectual ? Són jutges oficiosos allò que 
necessitem o crítics lliures amb força creadora? 

Aquesta actitud definitòria explica també la manca d'interès a 
posar en circulació els conceptes positius que necessiten els nos
tres creients. En el millor dels casos, les . Observacions. ajuden 
més a classificar uns llibres que a llegir-los profitosament. Així 
els teòlegs esdevenen no uns mestres fraternals enmig del poble 
de Déu, sinó més aviat una espècie d 'acadèmics com aquells 
que tenen per lema allò de . limpia, fija y da esplendor', No sé 
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si, seguint aquest camí, la nostra teologia arribarà a resplendir 
gaire. Sé, això sí, que la reflexió cristiana dels homes concrets 
res tarà pobra. 

Potser encara caldria tractar quina relació ha d'existir entre 
el magisteri dels pastors i la tasca dels teòlegs: la comunió de 
tots els creients en una mateixa fe, ¿pOt donar lloc a una teologia 
oficial?; ¿poden els teòlegs transferir a llurs formulacions con
cretes les nOtes pròpies de la fe? Però aquesta és una qüestió 
que demanaria, ella sola, una consideració llarga i matisada. 
Poso, doncs, punt final, per ara. Tant de bo els nostres teò
legs arribin a donar·nos una crítica amatent, lliure i no unifor
mada, dels tempteigs creixents de la literatura religiosa catalana 
i l'enriqueixin, ells també, amb aportacions a l'abast del poble. 
La meva crítica ha estat moguda per aquesta esperança, que no 
voldria veure frustrada. 

J . Carrera P/altas ( Barce/ona) 

S eminal'is I informació 

Els superiors del Seminari major de Barcelona han emprès 
un diàleg amb els sacerdots dels diferents arxiprestats per infor
mar-los amb detall «sobre la situació vocacional de la diòcesi i 
les seves perspectives, a fi de recollir les indicacions i suggeri
ments que els preveres que exerceixen a la diòcesi vulguin adre
çar-nos_: així ho anuncia una carta-circular del vice-rector, Mn. 
Ramon Prat, datada el 9 de febrer; i així s'ha anat fent aquests 
darrers mesos. 

El diàleg va ajudat per unes estadístiques i un gràfic, altament 
iHuminadors, que permeten de constatar, entre altres coses in-
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teressa nts, la davallada dels efectius d'ambdós seminari s - major 
i menor- , La reducció de les ordenacions (de 22 a 13, en 10 anys) 
i la disminució sensible dels alumnes de primer curs del Seminari 
menor (de 60 a 20 també en lO anys). Tot això contrastant amb 
una certa estab ilitat del nombre de teòlegs . 

El problema queda doncs plantejat si comparem aq uests grà
fi cs amb el del cre ixement de la població. I ve de seguida la pre
gunta: ¿quin és el futur del ministeri al nostre bisbat? 

La ca rta a què m'he referit més amunt aporta un inici de res~ 
posta: «aquest any s'ha començat l'experiència d'un pla de pro

moció cultural per a vocacions adultes, amb la coHaboració de 
tres sacerdo ts ( ... ) i vuit teòlegs dels cursos superiors ...• 

«Aques t pla pretén de situar en un nivell cultural apte per a 
poder segu ir amb normalitat els es tudi s eclesiàstics a joves treba
lladors a partir dels divuit anys, que no tinguin estudis mitjans 
( ... ). El pl a comprèn dos cursos que es poden seguir sense deixar 
e l treball i la vida fam iliar. Aquest any l'experiència s'ha comen
ça t amb molt pocs alumnes i es té una acurada atenció al seu 
seguiment personal i al perfeccionament progressiu d'un mes~ 

tra tge que es contrasta dia a dia amb la realitat. Les classes tenen 
lloc a l mateix Seminari, de dilluns a divendres, de 6 a 9 del ves
pre ... ». 

Es tracta d'un intent en vistes al futur; un futur immediat, 
si tenim en compte que hi ha 61 capellans de més de 75 anys 
(6,97 % ), 108 entre 66 i 75 (12'35 % ) i 57 absents del bi sbat (6'52 
%); tot p lega t 244 (25'84 % ): percentatge molt notable, a l qual 
cal afegir e ls que abandonen el ministeri per causes diverses, i 
sobre els quals no tenim, encara, dades oficials i ens hem de re· 
duir a comptar a ull , tot fiant-nos de la memòria. 

Una altra font ve només indicada lleugerament a l'estadíst ica: 
l'any 1968 van incardinar-se a la diòcesi 11 preveres . Però, ¿per 
quins camins? i ¿de quines procedències? No se'ns en diu res. 
I és de doldre. 

Aques tes qües tions, com totes les altres que els són connexes 
i que dibuixen e l futur del ministeri, són fondam ent preocupants. 
Per això és benvinguda la informació clara i el diàleg obert dels 
superiors del Seminari major de Barcelona. 
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Per la seva banda, la Conferència episcopal catalana en la reu, 
nió del dia 3 de març s'ocupava del tema dels Seminaris menors, 
Segons el comunicat oficial publicat a la premsa del di a 5 (per ara 
no n'existeixen d'altra mena!) «han intervenido los rectores de 
los Semi narios menares, presentando un informe sobre la situa
ción de es tos centros, Este estudio ha puesto de manifiesto di, 
versos aspectos referentes al número de alumnos, régimen inter
no, vida académica, formación humana y espiritual, s ituación en 
e l contexto diocesana y sugerencias para el fu tura. Los datos de 
los últimos seis años señalan en su conjunto un notable descenso 
de las vocaciones ... » 

«Después de un amplio comentaria sobre las diversas causas 
exi stentes que repercuten en la crisis del Seminario menor, se 
reafirma la validez y permanencia de dicha institución para el de, 
sarrollo de los gérmenes de vocación de los adolescentes, debiendo 
proseguirse en el esfuerzo de su renovación y progresivo perfec, 
c ionamiento. Al mismo tiempo se ve la necesidad de experimen
tar nuevos caminos para la pastoral de las vocaciones ». 

Comunica ts així ens deixen en la penombra, Quina llàstima 
que aquest estudi dels rectors dels seminaris menors no sigui fet 
públic perquè tots poguem veure sobre quin fons real descansa 
la decisió dels nostres bisbes quan reafirmen la validesa i perma, 
nència d'aquesta institució, avui tan discutida, i cap on apunta, 
concretament, la seva renovació. 

En la \ínia final, els bisbes parlen de la necessitat de nous ca, 
mins per a la pastoral de les vocacions. ¿Es refereixen, potser, al 
pla de promoció cultural per a vocacions adultes, iniciat a Barce, 
lona? 

Que sapiguem, a part d'un assaig que sembla en vies de Iiqui, 
dació, i que incorporava al bisbat de Barcelona via París, i d'un 
a ltre projecte més o menys nebulós i monocolor de seminari pa, 
raHel (del qual comença a parlar obertament una carta, aportant 
dades concretes i invocant el nom del Pare Piulachs, jesuïta), 
però que no deurà arribar a quallar, no existeix altra realitat 
que la Casa de Santiago, la qual va difondre àmpliament, pels 
volts del Nadal passat, una Memòria multicopiada del curs 68,69, 
de 18 planes, La Memòria no aporta prou elements per fer,se 
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cü rrec de la fesomia espiritual i ecles iàs tica que aquesta institució 
araiçona, però és suficient per plantejar una sèrie d'interrogants, 
com és ara aquests: ¿es tracta d'una insti tució diocesana?; en 
aquest cas , ¿com es vinculen realment els seus alumnes al Presbi
teri de Barcelona?; ¿fins a quin punt representa un avenç o un 
retrocés pietista?; ¿prepara realment per a la vida pastoral o 
per a una reclosió Íntima i desadaptada?; ¿quina és la provinen
ça dels seus alumnes, quins els cri teris de selecció i quina l'homo
geneïtat amb el Seminari de Barcelona? Interrogants prou inquie
tants i que poden comprometre a la llarga, si no es dissipen, tant 
la comunió del presbiteri diocesà, habitat ja per prou tensions, 
com la integració d'unes bones voluntats juvenils , que podrien 
acabar convertint-se en marginats, i fóra de doldre. 

TOL plegat posa damunt la taula el problema del diàleg i la 
in formació: e l Seminari és cosa que interessa a tots, com ho és 
e l futur del ministeri , que ens cal començar a preparar des d'ara 
(i ja arribem tard); i que interessa a 10 15 coHectivament: no a 
cada diòcesi per separat. La carta de Mn. Ramon Prat, el pla de 
promoció cultural per a vocacions adultes i el diàleg que els su
periors del Seminari major de Barcelona volen emprendre amb 
lOts els capellans a nivell d 'arxiprestat assenyalen una bona línia, 
que plauria de veure continuada i generalitzada, trencant qual
sevol silenci o aï llament que, en aques t cas, no és profitós a la 
san itat del cos. 

Josep M. T% saus ( Barcelona) 
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I. - VOCACIONS I ORDENACIONS Diòcesi de Barcelona Anys 1960-1969 

1) Alumnes al Seminari Menor i al Major 
Cursos 60-1 61·2 62·3 63·4 64·5 65-6 66-7 67·8 68-9 69·70 

Seminari Menor 
- entrada l ,·r curs 59 61 33 32 46 27 35 30 27 17 
- nombre total 251 291 254 260 300 248 226 217 205 170 

(5 cursos) (6 c.) (7 c.) 

Seminari Major 
- nombre teòlegs 85 75 90 103 95 97 70 75 95 84 

(4 cursos) (Sc.) 
- curs introductori 26 20 14 
- nombre total ... 268 254 233 229 173 175 161 154 115 98 

(8 cursos) 

2) Preveres diocesans ordenats (1960-69) 
1960 .... = 22 
1961·63 = 72 (24 per any) 
1964·66 44 (14'6 per any) 
1967-69 37 (12 '3 per any) 

(6 c.) 

Total... = 175 (17'5 per any) Defuncions 1960·68 = 156 (17 '3 per any) 

11. - POBLACiÓ I SACERDOTS DIOCESANS DE BARCELONA 

Any 
Barcelona capita l . 
Barcelona provincia 
Sacerdots diocesans ... 

1950 
1.280.179 
2 .232.119 

737 

1960 
1.51 5.813 
2.579.025 

838 

111.- ESTADISTICA DIOCESANA DEL CLERO (a 28-11·69) 

1) Escala d'anys i nombre total del clero diocesà 
fins a 35 36-45 46-55 55-65 66-75 més de 75 

190 245 140 130 108 61 Tolal 874 

1967 
1.761.385 
3.371.575 

881 

Absents 57 Total 81 7 

2) Preveres dedicats al servei parroquial 
diocesans religiosos extradlocesanl 

506 171 76 Total 753 
(67 '19 % ) (22 '70 % ) (10'09 % ) 

3l Preveres incardinats l'any 1968 = 11 

4) Població de la diòcesi = 3.601.645 (4.783 hab. per prevere dedicat al 
servei parroquial) 

Sem¡narl de Borcel ona ¡\·Xll·69j 
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antologia 

Guillem 

Rovirosa 

Albert 

Neix a Vilanova i La Geltrú el 4 d'agost del 1897. Fa estudis de 
director d';'1dústr;es elèctriques i de mecànica aplicada a la Uni· 
versi/at industrial de Barcelona, 011 es gradua el 1921. L'ally 1925 
es casa amb Cateri'Ja Calwls. Apartat de la fe des de la jovelltut, 
inicia un len t retrobament a París, el 1930, que culmina el Nadal 
de 1933. Comença a actuar en l'Acció Catòlica l'any 1940 i assisteix 
el 1946 al naixement de la HOAC i del setmanari TU! El 1957 és 
obligat a d imitir dels càrrecs d irigen ts i es retira, pràcticament, al 
Monestir de Mon serrat. Mor a Madrid el 27 de febrer de 1964. 
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Dades biogràfiques 

All)' Dades biogràfiques Context pofil ic 

1880 

189 1 

1895 

1897 Ne ix a Vilanova i Assassinat de Cà no
la Geltrú el 4 d 'a- vas . 

1898 

1899 

1900 

1901 

190:2 

gost, al ca rrer Jar-
di: terce r i últim 
fill de Josep Rov¡· 
rosa i Anna Albert . 

ConscQiJència d e I 
pa rt, sobrevé a \a 
mllre una parà lisi 
progressiva. A Ics 
poques setmanes la 
família es trasllada 
a la seva hisenda 
de Rocacres pa, a 5 
km. de Vilanova , 

Tractat de París . 
Pèrdua de Cuba, 
Puerto Rico i Fili· 
pines. 
Generació del . De
sastre. , 

Constit ució de . L1 i
ga Regionalista • . 
190 1-1909 : Lerrou
xis me anti-regiona
lista i anti-obreris
ta . 

Cooperati visme 

Londres: I Congrés 
Cooperatiu Inte rna
ciona I. Origen de 
l'A lia nça Coopera
ti visla Intcrnac ion:l1. 

(A.C.L). 

A Badalona, Cam
bra Regional d e 
Coo perati ves de Ca
Ca talunya. Revista 
Cooperativa Catala· 
na, dirigida p er 
Joan Sa las Anton 
(Ex-sec retari a Pa
rís de Nicolas Sal
merón). 

Primer Congrés de 
Cooperatives de Ca
ta lunya al Palau de 
Belles Ans de Bar· 
celona. 
Joan Sa las, a la Re
vista, fa professió 
de fe socia lista. 

Congr6s Coopera
tiu Lnternacional de 
Manchester. 

C Oli tex t eclesial 

El P. Antoni Vicent 
inicia els . Cercles 
d ·obrersJ. 
Encíclica 
NOl ,tlrlutl 

XIII. 

R e r /I", 
de Lleó 
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Any Dade$ biogràfiques 

1904 Als set anys d 'en 
Guillem, la familia 
retorna a Vilano
va. Va al CoUegi 
de Sl. Agusll. 

1905 Ingressa a la Sec
ció primària dels 
PP. Escolapis. 

1906 Mort del parc . 

1907 

1908 Comença, intern, el 
batxillerat als Es
colapis, durant el 
qual s'inicia la se
va incredulitat. 

COli text polític 

Fundació de .Soli
daritat ca talanu. 

Coopuativisme 

Llei de sindicats 
agricolcs. Creació de 
la Federació Nacio
nal Catòlica Agrà
ria . 
A l 'Espluga de 
Francolf, creació de 
In Ca ixa Rural. 

1909 Vtlga general o Set-

1910 

1911 
1912 

1913 
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mUll a Tr~gica de 
Barcelona . 

. Ley del Candado» 
per a ls ordes reli. 
giosos. 
Fundació de la CNT 

Congrés cooperatiu 
de Hamburg. 

Assass inat 
naleins. 

de Ca- França. e o n g r 6 s 
cooperativista de 
Tours amb el Pac
te d'Unitat, del qual 
neix la Federació 
Nacional de Coope
rati ves de Consum, 
francesa. 

Francesc d'A. Ri
poll, President de la 
Cambra Regional de 
Cooperatives de Ca
talunya t organitza 
el primer Congrés 
Nacional de Coope
ratives d 'Espanya, a 
l'Aula Magna de la 
Universitat de Bar
celona. 

A l'Espluga de Fran
colf, primer celler 
cooperatiu d 'Espa
nya. 

Context ede$jal 

El P. Gabriel Palau 
runda : .Acció S0-
cial Populau. 

18 d'agost : La glò
ria del Martiri , Pas
toral de Torras i 
Bages sobre la Set
mana Tràgica . 
18 desembre : L'Es
glbla cremada. ar
ticle de MaragaU a 
La Vell de Cafa
/tinya. 



A ,,), Dades biogràfiques 

19 14 Madrid . Inicia es
rudis d 'enginyer de 
camins, canals i 
ponts. Presta a ten
ció gai rebé exclu
sivament a l'assig
natura de matemà. 
tiques. 

19 15 Mort cristiana de 
la marc, para Htica. 
Guillem no ha po
gut assistir a l'en
terrament . S'inicia 
el trencament amb 
la vida cristiana. 
Es anticlerical hr
ribund . 

19 16 

19 17 

1919 

Barcelona. El ger
mà gra n l'ha tret 
de Madrid . Ingres
sa a la Universitat 
Industrial, on cur
sa estud is per a 
Director d ' indus
tries elèctriques i 
de mecànica apli
cada. 

Coti/ext po/Ílk 

Mancomunitat 
de Catalunya . 

19 16-1920 , 
conjuntura 
donà ria a 

Primera 
revolu

Espanya . 

Revolució Russa. 
Aliança UGT-CNT. 

Vaga general a Bar
celona. 
Lock-out patronal. 

1920 A fi nals d'any, es 
Irenea r a I i a n ç a 
UGT-CNT. 

192 1 Dues setmanes a
bans de l'examen 
de fi nal de ca rrera, 
se l i manifesta la 
tuberculosi. Va a 
refer-se a SI. Mi
quel del Fai, on 
coneix la seva fu
tu ra muller. 

1922 Publica dos llibres 
s o b r e qüestions 
elèctriques. 

7 

Coopera/i l'isme 

. Cooperativa lletera 
del Cadi. fundada 
a la Seu d'Urgell 
per Josep Zulueta . 

I V Congrés d e 
Cooperatives Ca ta
lanes al Palau de 
Belles Arts de Bar
celona. 

Congrés Coo peratiu 
de Basilea. 

La Cambra Regio
nal de Cooperatives 
de Catalunya dimi
teix i és substituïda 
per la Federació Re
gional de Coopera
tives de Ca talunya. 

COflfext eclesia l 

Es dissol «Acció So
cia l Popular •. 

Es fund a «Acció 
Po pulau. Redacten 
els estat uts: Enric 
Pl a i Deniel i Josep 
M ' Ll overa. 

Encíclica Ubi Arca
no d e Pius Xl è de
finint l'Acció Catb
lica. 
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AIIJ' Dad~s b;ogrà/iq/l~s 

1923 

1924 

1925 

1926 

1928 

Es casa amb Cate
nna Canals, noia 
cristiana donada al 
misticisme. Ell es 
dedica a la fab ri
cació de joguines 
mecàniques. Tam
bó s'ha especialit
zat e n l'arranja
ment de vins. Du
rant dos anys in
vestiga i practica 
¡'espiritisme. Des
prés ingressa a I 
teosofisme. 

1929 Stand de joguines 
mecàniques a l' Ex
posició Internacio
nal de Barcelona. 

1930 Paris. Hi acut amb 
un invent sobre ci
nema ; una casa 
constructora li com
pra la pa tent. 
Escoltant el Ca rde
nal Verdier inicia 
el trobament amb 
Jesús. 
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Comex! polil;c 

Vaga CNT del tranS
port. 
13 setembre: Dicta
dura !lrimo de Ri
vera . Dissolució de 
la CNT i detencions . 
Estatut municipal 

Progressiva e on
flu~ncia de l'oposi
ció obrera i l'oposi
ció catalanista . la 
direcció de la qual 
es desplaça de la 
Lliga de Cambó ca p 
al grup nacionalis
ta i republicà de 
Macià i Companys . 

Gran vaga CNT a 
Barcelona contra la 
Monarquia ; la clas
se obrera vot a 
l' << Esquerra Repu
blicana:. de Macià. 
Pacte de S. Sebas
tilin. Aixecament de 
Jaca. 

Cooperalivism~ 

XI Congrés de l'A. 
C.1. a Gaut, on as
sisteixen la Federa
ció Regional Ca ta
lana, el Servei de 
Previsió Social Agrà
ria de la Mancomu
nita t i l'Institut de 
Reformes Socials. 

Constitució de la 
«Federación Nacio
nal de Cooperativis
tas de Espai\a •. 
III Congrés nacio
nal de Cooperati
ves a Montjuïc. 

CO/lIt!XI eclesial 

A Bt-lgica. Cardijn 
comença oficia lment 
Ja JOC. 

Fundació de la sec
ció de Minyons de 
Muntanya de la Lli
ga Espiritual de la 
Marc de ~u de 
Montserrat, d 'escol
tisme catblic . 



A"y Dad~J bjogr¡'liqll~s 

1931 

1932 

1933 A la matinada del 
dia de Nadal fa la 
seva .scgona pri
mera comunió. i 
s 'incorpora a l'E.<;
glésia. 

1934 Ingrcssa com a Di
rector tècnic de la 
suc ursa l que la ca
sa . Rifà-Anglada . 
té a Madrid per a 
instaUació de cam
bres frigorfñqucs. 
Pren part en uo 
curs sob re QUes.
t i o n s socials al 
.Instituto Social 
Obrero. de El De
bate, dirigit per 
Angel Herrera . No 
està d 'acord amb 
l'idcari que li pre
senten . 

1935 

Co"r~xl polític 

Escissió de la C NT 
quc passa a scr 
controlada pels ex
tremistes de la FAI. 
14 d 'abril: procla
mació de la Repú
blica catalana i de 
la República Espa
nyola . 
2 d 'agost: plebiscil 
pro Estatut d 'a uto
nomia. 

Gener : I)rimer a ixe
ca ment cenetista . 
Sublevació de San
jurjo. 
Esta tut d'aulonomia 
i reforma agrària . 

Segon 
cenetista 
i gener). 

aixecament 
(desembre 

Novembre: vic tò ria 
electoral de les d re
tes. Fundació de 
F.E. Bienni negre. 
Pujada de Hitler a 
Alcmanya. 

Revolució d'octubre. 
u Generalitat a fa
vor dels rabassa i
res. 
14 novembre: pri
m c r número d c 
• Mundo obrero~ . or
gan del P.C. 

Creació del POUM 
per fusió del DOC 
i de l'esquerra co
munista d'Andreu 
Nin . 

Cooperativism~ 

Avant - projecte d e 
llei per a Coope ra
tives, de Largo Ca
ballero, a la Gace
t, . 

Es constitueix a Ca
talunya la Federa
ció de Cooperat ives 
de Producció i Tre
ball . 

Reunió a Barcelona 
del Comité Execu
tiu de rA .C. 1. 
L'antiga . Federa
ción Regiona l d e 
Cooperativas de Ca
ta luña y Balcares. , 
passa a ser simple
ment la Federació 
de Cooperativcs de 
Catalunya, que pu
blica L'Acció Coa
peratisla. 

Llei de Bases de la 
Cooperació, pro -
mulgada per la Ge
neralitat de Cata
lunya. J J Congrés 
de la Federació de 
Cooperatives de Ca
talunya . 

V Congrés Nacional 
de Cooperat ives a 
Madrid. La revista 
El Cooperador, ar
riba a ls I 3 . 5 O O 
exemplars. 

Con t~xt ~cftsilll 

Encíclica . Quadra
gessi mo Anno» de 
Pius Xl è. 
Neix la Federació 
de Joves Cristians 
de Ca talunya. 
18 d'abri l : el Car
denal Vidal i Ba rra
quer visita el Presi
dent Macià. 
22 d 'abril : assem
blea episcopal cata
la na als caputxins 
de la Diagonal. 
20 de desembre : 
Pastoral col.lectiva 
de l'episcopat es
panyol. 

6 gener : dissolució 
de la Companyia de 
Jesús, aplicació de 
la llei del divorci i 
secularització dels 
cementiris. 

IV Assemblea sa
cerdotal metropoli
ta na li Tarragona . 
VII Setmana socia l 
d·A .C. a Madrid. 
III Assemblea d 'Ac
ció Social Popular, 
a Vic . 

51 



A ny Dades biogràfiques 

1936 

1937 

El seu domicili és 
zona de combat. 
Va a parar a uns 
sòtans on hi ha els 
llibres de la biblio-
teca ..Fomento So
cial . q u e s' ban 
salva t de la crema. 
Ací feu néixer la 
seva doctrina so-
cial «El Comuni
tarisme •. 
Els companys de 
treball el nomenen 
Presiden t del Co
mitè Obrer d e 
¡'Empresa . 

1939 Ingressa a la pre
só a causa del seu 
cà rrec de President 
del Comitè. Con
demna: 12 anys i 
I dia. 

1940 El 24 de setembre 
li és tornada la 
llibertat. 

1942 

1943 
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Comença a actuar 
dins l'A. e, 
Forma part de la 
primera promoció 
del «I nstituta de 
Cultura Religiosa 
Superior». 
El seu camp d'ac
ció: , Barrio de las 
latas . a Valleca.s. 

COli text politic 

16 febrer : 
eh .. 'Ctoral del 
Popular. 
18 de juliol : 
ra civi l. 

(riom! 
Front 

Oller-

Cooperativisme Cotltext eclesial 

Els tretze punts de XY Congrés 
Negrfn reinstaurant C.J . 

d'A. Pastoral col-lectiva 
dels Bisbes espa
nyols a favor del 
. Movim.iento nacio-
nal •. 

la llibertat de culte. 

Acaba la Guerra ci· 
vil. 
Guerra mundial 
Maig: , Bases para 
la reorganizaci6n de 
la Acci6n Cat61ica 
Española • . 

1945. Acaba la guer
ra mundial. Els ma
quis-anarq uistes . 

La «Ley de Coope
rativas~ subordina 
les Cooperatives a 
la . Obra Sindical 
de Cooperaci6n. i, 
a través d'ella, a la 
C N.S. 
Creació de la «Coo
perativa Central de 
Compras •. 

es elegit Papa Pius 
Xilè. 

Zacarias de yiz.car
ra publica el Curso 
de Acción Cató/ica. 

Es publica 
ce. pays 
sion? 

Lo Fran
de mis-



Any Dades biogràlique.f 

1946 Secundat per diri· 
gents d 'A. e" és 
presenta t el s e u 
projecte d'Acció 
Catòlica Obrera. 
Intervé en la fun· 
dació de Tu! 
S'inicien les «Sc
manas Nadonales. 
de 1. HOAC. 

1946 

Passa a viure a 
Montse rrat. 

1941 Inicia el Butlletí de 
militants a la im· 
premta del Mones
lir de Mon tserrat. 

1948 La realita t el re
clama a M adrid. 
Llença el «Mani· 
fest Comunitarist!u, 
que é s prohibit 
per la Jera rquia . 
O u ran t aquests 
anys entra en re
lació amb : Von 
Balthasar ,Leclercq , 

Conga r, Dubarle, 
H e n r y, Michon
neau, Gabel, COIr
dijn, Anccl, Voi
llau me. 

1949 

Pren pa.rt , cada 
any, a les .Con
versadones Cató!i
cas Intemaciona
les. de San Seb:ts
tian . ':'S membre 
de la Junta Perma
nent de les . Sema
nas Sociales •. Fun
d a e I s . Grups 
Obrers d 'Estudis 
Socials. (GOES) i 
elabora el Pla C{
cl ic de fo rmació 
de militants . 

COfllext polític Coo~rarid.fme Context eclesial 

Maig : la Junta de 
Metropolitans acor
da la fundació de 
la HOAC. 
I Setmana Nacional 
de la HOAC a Ma
drid (26 d'octubre-
3 de novembre). 
1.5 de novembre : 
Primer número de 
T,,! 

A diver5QS indrets 
de Catalunya, s'ini
cien els primers 
equips de JOC de la 
postguerra . 
11 Setmana Nacio
nal. Neix el . Bole
tln. de la HOAC. 

7 de gener: Primer 
.Cur5illo de Cns.
tiandad . a Randa, 
Mallorca. 
S'inicia la publica
ció setmanal de Tul 
Tirada : 40 . 000 
exemplars. 
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Any Dades biogràfiques 

1950 

1951 

1952 

1954 

1956 

1957 Pression3t per di
ferents conductes. 
el Cardenal Primat 
ordeno. o. Rovirosa 
que deixi el cà rrec 
que tenia dins lo. 
HOAC. 
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El 22 de juny. en 
un accident d e 
tramvia, perd el 
peu esquerre. 
Passo. a vi ure Uar-

Camut pollt;c 

Vagues dels trans
ports públics a Bar
ce lona . 

Cooperarlvisme 

o e c r t> t d ' Hisenda 
del 9 d'abril sobre 
exempcions tributà
ries a les Coopera
tives . 

Context eclesial 

Gener : Trobada na
cional del sacer
dots obrers a Paris . 
Abril : A França, 
fundació de l'ACO. 
13 d'agost : Encf
clica IIl/mOfli Gene
ris. 
15 setembre: Pius 
XII~ pren postura 
contra la teoria de 
la lluiU!. de classes. 
23 setembre: I)ius 
Xil è prev6 el cler
gal cont ra tota col
laboració amb els 
comunistes. 

Definitivament, dei
xa de publica r-sc el 
n,! 
Es cren la Federa
ció Internaciona l de 
Moviments Obrers 
Catòlics (F I MOC) 
de )0. Qual forma 
par !)a HOAC. 

Març : !)ublicació de 
Les sai",s l'on tll 

fmlu . 

Condemna dels sa
cerdots obrers fran
cesos . 

La JOC espanyola 
(fins lla vors JOAC) 
és reconeguda per 
la JOC internacio
nal. 
Pius XI1~ instaura, 
e! primer de maig, 
la festa lit úrgica de 
SI. Josep Obrer. 

Concentració jocis
ta a Roma. Partici
pació de la JOC es
panyola . 



A ,.... Dadu biogràliqu~s 

1958 

1960 

1961 

1962 

1963 

gues temporades a 
Montserrat, combi
nant-ho amb esta
des a Madrid. 
Redacta, i m p r i
meix a ciclostil, 
enquaderna i pu
blica una colla de 
llibres, el primer 
.coopera tismo In
tegral» (2 volums). 
A ixi es gua nya Ja 
vida aquesta tem
porada . 

1964 27 de febrer. Mor 
a l' Hospita l CJlnic 
de Madrid a con
seqilència d'una 
embòlia cerebral. 

Co,lt~xt polít;c Coo perativisme Contex t eclesial 

Mor Pius Xll~. 
ts elegit J o a n 
XXtlI. 

A Madrid, Congr~ 
de la Joventut Tre
balladora organitzat 
per la JOC. 
8i aprovat a Es
panya el Moviment 
especia litzat JARC 
per a l'eva ngelitza
ció de la Joventut 
rura l. 

Joan XXIII ! encí
clica Matu et Ma
gislra. 

Comença el Concili 
Vaticà Il. 

Joan XXIH : encf
clica Pacem I,. IU
ris. 
Mor el Papa Joan 
XXJ1l . 
t::s elegit Pau VI~. 

'OT A : Dades Cacilitades per Xavier Garcia, de Vilanova la Geltrú, que prepara 
una biograIia d 'en Roviresa . 

55 



El laic cristià 

Hay que fener ell CLienta que el crisHanislIlo no es alga que 
se implanta de una vez. y después ya va marc/landa, como una 
maquina biell ajustada, sin mas que darle cuerda. El cristianismo 
va haciélldose y perfecciondndose progresivamente, y mlnea lle

gard en eSle mundo a una plenitud tal en la que pueda dec;rse que 
ya se han cubierto lodos los objetivos, y que solamente se trata 
de conservar los avances conseguidos. Si alguna cosa no puede 
ser el cris tiano "de Crista" es esta que se llama un conservador. 
Y eSlO por la sel1cilla razón de que ",,,,ca se llegard a las metas 
que nos seilaló el mismo Cristo, que son: 

I.a En el arden individual ser perfectos corno es perfecto nues
lro Padre que esta en los cie/os. 

2.a En el arden calec /iva, que lados seamas uno, como son 
Uno el Padre y el Hijo; esto es: COit unidad substancial. 

(Cooperativismo integral , pago 35, n.O 53) 

La gran paradoja del cristianismo, que ha desconcertado, que 
descollcierta, y que desconcertara siempre la raz6n humana, es, 
precisamente, la de vencer a la {uerza con la debilidad, al poder 
con la mansedumbre, y a las leyes con el amor. 

Esta no son elucub raciones de tipa intelectualoide, si no hec/lOS 
históricos, de la Ilistoria pasada y presente, con la !uerza apiso
l/adora que liel/el/ los IIecllos ([d. pago 63, n.O 1-2). 

Antes que nada, el catecúmeno ha de desear y solicitar su en
trada ell el pueblo de Dios, que es la [glesia. Para esto es indis
pensable saber previamente de qué se trata. Esto es lo que se 
han propuesto s iem pre las "catequesis", tanta las pre-bautismales 
de la antigüedad, corno las post-bautismales posteriores. Esto en 
cuanto al conocimiento de Jesús-Dios y del cristianismo. Cuando 
a este cdn.ocimiento se le junta el amor y el deseo, se esta en 
bu.enas disposiciones para recibir el Sacramento. ¿Y nada mas? 
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Falta alga illlportantísimo, que fados los teólogos saben teó
r;cameI11e, pero que IlO t rasciellde al orde" practico y vital, y que 

)'0 HO he descubierto hasla hace pocos años, y ha t rasto rnada 10-
das mis perspecl ivas. 

Falla aceplar las condiciones que Jesús tiene establecidas. 

Darle, con rodas las c011secuellcias , el propio "fiat", can plena li
bertad de espír¡lu, sill coacciolles físicas lli morales; Call ple 110 

sen/ido de la propia res ponsabilidad y sabiendo a qué se COIl1-

proll/e/e L/I10. (ludas, pago 156). 

la persona humana 

El valo r fundamen la l de la humallidad es la persona humana, 
y es positivo toda cuanlo tienda a desarrollar su personaUdad 

basada en su dignidad y su /ib er/ad en la ius /ieia y en la verdad. 
Es negalivo Iodo mito (estado, raza, pres tigio naciona l , partido, 
clan, riqueza, casta, imperio ... ) que para sostenerse necesita vic
l¡mas hwnanas, sacrificdndoles a veces la vida física, o su digni
dad, o su liber/ad o SL/S posibilidades de perfeccionarse ... 

M e doy perfecta cuenta de que cuantos tomal1 a la persona 
humana como un valor secundario, como un instrumento al ser

vicio de cua/quier mi/o, no sienten ningún escrúpulo elt sacrifi
caria, con tal que el 111;10 Iriun/e. 

Los avances del colecl ivismo forzoso que nueslros ojos cons
/alan dia a dia, no se ve que liendan hasta a}lOra a una exaltación 

de la dignidad de la persona humana, sina a ... o lras casas. 
Por es/as cOHsiderac¡ones creo firm emente que el f enóme1'lo 

coleCl ivista nO t ¡ene valo r en sí ,nismo, como tal, sina únicamen
te como anti-capitaJismo, y es en esle 5entido donde se puede en
contrar su ut ilidad y su oportw1i.dad }tiSlóricas. Por lo mismo 
que cr eo que la "gHerra fría" es indispensable para mantener a 
los pseudo-colec/ivis /as en tensión. (Fenerismo, pago 27). 
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la dona 

Cie rIa qL/e la ma/ernidad es alga fL/ndamenlal y diferencial 
el1 la mujer; cama na es menos cier/o qL/e la paternidad lo es ell 
e! hombre. Toda lo qL/e se haga y se diga para exallar, ponderar y 
vitalizar los valores materna/es, me parece poco; pero encuen
Ira a fallar ulla correlación de inlerés por los valores paler
naies; y es/oy segura de qL/e la grandísima parle de los /ras/ontas 
familiares no provienen de qL/iebra de valores maternales, sina 
de los pa/ernales. Parece, por lo tanta, qt/e lIay ,1/1 desplazamien
to de interés hacia lo menos necesar;o. ¿No seTa que con ella se 
prelende. aunque sea inconscientemente, remachar la s ituación de 
vencida para la mujer, en la /ueha por la existencia, encerran
dola en la casa? Cier/o que la maternidad es alga importantisimo 
en la vida de la /1It/jer, como la pa/ernidad lo es en la del 110mb re; 
pera l1i la maternidad es toda la mL/jer, ni la paternidad es toda 
el hombre. Reducir toda la mujer a la maternidad me parece W1 

abt/so de poder de los vencedores. QL/e pt/ede que sea mL/y l1atL/
ral, pera no es jt/sto. (Coop. integral - II , pago 8, n.O 30-31). 

El compromís temporal 

Esta ya nos indica qL/e el compromiso temporal .10 es alga qL/e, 
de lIecllo, se pL/eda tomar o dejar. Lo que sí se puede es tomarIa 
en serio, o desentenderse de él. Dic/lO de otra mallera: Todos es
tamos comprometidos en todo lo temporal, y este es el aspccto 
objetivo de la cuestión: subjetivamente podemos esforzarnos el1 
intervenir, o podem os inhibirnos. 

CL/alqt/ier asalariado, pM el hec/ta de serio, esta m etido y com
prometido de 1lena en la cúest i6n social, cuyas vicisitudes, en pro 
y en contra, le afeclan constantemente. Lo que esta en su mano es 
ser elemenlo activo, o limitarse a ser elemento pasivo, con el 

pretexto de no querer Hos, o de que lo arreglen los dem as. 
Cualquier ciudadal10 de cualquier país, por el hec/lO de serio, 
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estd comprometido totalmente en la política que se sigue en su 
país, que le afecta veinticuatro horas cada día. Aquí también lo 
que estd en SL/ mano no es tanto el estar c01npromet ido, como el 
ser elemento activo o elemento pasivo. 

Lo que ocurre es que los que ttenen autoridad (de cualquier 
clase que sea) desearían que los que les estdn sometidos tuvieran 
como cualidad fundamental la de ser obedientes a la voz de man
do, y entonces toda marcharía como una seda. En esta dirección 
aplican la fuerza que su poder y su autoridad les con{ieren. Esta 
concepción seda correcta si el Creador hubiera pues to en el mun
do dos especies de hombres biel1 destacadas: '1I10S para mandar 
y otros para obedecer a la voz de mando. Pera, la realidad no es 
esta. 

Lo cierto es que son innumerables los hom bres que han sido 
doblegados por estas presiones que nunca han dejado de ejer
ce rse sobre elios, que se iniciaron con los padres y continuaron 
a toda lo largo de la vida; dando como resultada este tipa de 
hOl11bre que no quiere meterse en nada, que lo arreglen los que 
/Ilandan, el caso es que en el pes ebre no falte el pienso. Y si es 
creyente, a todo esto le añade el deseo de alcanzar una buena 
",uerte. Y ya esta. 

(El compromiso temporal - pago 63-65) 

La propietat 

La propiedad personal ha de ser a la medida del hombre. Como 
un traje. Existe un mínima de tela, mas alia del cual no hay traje. 
Pero tampoco hay tra;e posible con doscientos metros de pa/io. 
Toda esta sólo tiene sentida si se considera a la propiedad como 
instrumento indispensable para la liberación del hombre ... 

Para evitar contusiones, en todo est e "Mani/ies to" llamaremos 
fenerismo al sistema de "arrendamiento de bienes" en el que una 
persona tiene los "tUu/os posesorios" de unos bienes y otra per-
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sona I ien e el "uso" de aquellos bienes. Esta palabra fenerismo, 

pues, sólo quiere significar es/o: Régimen de arrendamiento de 
bienes ... 

El primer contraste entre ambos regínzenes aparece aquí. La 
propiedad personal es instrumento de liberacióI1 para la per
sona que tisa sus propios bienes, mientras que el1 régimen fenc
ris ta los bienes son ins trumento para que W1 110111bre pueda re
ducir a servit/umbre a otro hOl1lbre. ¿Por cwi11l0 tie1'llpo? Teóri
camen/ e, ¡por toda la eternidad! 

Vamos aJwra a investigar dónde esta la propiedad en los 
hienes arrendados ... El arrendador conServa íntegros e intae/os, y 
en forma legalmente correcta, los "IÍlulos posesorios" de unos bie
nes que no puede usar ... ; l'lO podem os llamar propietario de U110S 
bienes a quiel1 le estd vedado usarlos. El arrendatari o tiene el uso, 
pera no la posesión ... Pues s i ni el arrendador ni el arrendalario 
pueden reivindicar la propiedad de los bienes arrendados, ¿dóllde 
eSla la propiedad? Porque los bie"es exis /en ... 

Cuando el Ediclo de Mi/an, los que mant/abQl'l (que eran la 

versión de entol1ces de los que mataran a Jesús) dicen que se 
cOl1virtieron. El heeho es que aquella (llambnosla) conversión 
inirodujo en los crÏlerios de los cristianos dos ideas (que en Li 
fondo son una sola) que IlO tienen ninguna rail. evangélica: la 
divinización de los poderosos, mas o menos canzuflada, y la exal
tación del sistema de propiedad definida y codificada en el Dere

cho Romana (del que consti/uye la piedra clave) y que se .ntro
llujO como dogma en los pueblos que de en/onces aca se hun cla
si/icado como cristianos, en los que este dogma pagana pasa 
demasiadas veces dela/lIe de los auténticos dogmas de Iu 19lesia 
de CrislO. 

En los /iempos presentes, si se Ql1aliza esta que se llama Occi
<lente, o Civi1izaci6n Cristiana, no hay duda de que su nota funda

mental no es su adhesión al Serm6n del Monte, sina su adhesió" 
a los cri/erios del Derecho Romana sobre la propiedad. La crudeza 
con que expollgo eslO va pareja con su realismo. (Dimas, pago 176). 
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Treball comunitari 

La técnica moderna ha multiplicada enormem el11 e la produc

ció" de cada trabajador. Pera este beneficio ha sida contrapesada 
por el «s is tema », que ha ido aumentando a r;t1110 todavía mayor el 

mímero de los «no produclo res». 

Ella quiere dedr no que Il emos de desee/lQr la técnica moder
lla, para vaiver a ¡ormas de t rabajo ya superadas , sina que hemos 

de tender a que el trabajo aproveche, en prim erís im o lugar, al 
trabajador, a cada UI10 según su responsabilidad laboral. 

A es le {in hemos d e considerar «qué» clase de c0111unidad pue
de cons t ituir Lm centro de Jrabajo . Y decimos puede constituir 
porque tanta ert régime n capitalis ta como comunista no la consti
tuye. Hacen LlI? trabajo en común, pero no es un trabajo comu

ni /ario. 

Para que el trabajo sea coml/nitaria se precisa: 

a) que ccu/a uno s iga su vocación profesiol'lal; 
bi que esté con el1 tera libertad; 
ci que perciba beneficios en la parte que le corresponde en 

proporción a su trabajo; 
di que sus puntos de vista puedan llegar a la Dirección cuan

do haga falta ; 
ei que la empresa pertenezca, con plena propiedad, a "todos" 

los que trabajal1 en ella. (Mani fies to comun itarista, pago 19). 

Llibres i opuscles 

1922 Fabricación de cables eléctricos. - Ed. Calpe. 
Fabricación de cot,del1sadores y carretes. - Ed. Calpe. 

195 1 CÓIIIO se inicia LlI' Centro Hoac. - Ed . Hoac. 
La Hoac ¿qué es esta? - Ed. Hoac. 
Cómo nos gobemamos en la Hoac. - Ed. Hoac. 
Cursillos Noctumos (ll ibre del professor). - Ed. Hoac. 
Profesión (c6mo se profesa la Hoac). - Ed. Hoac. 

1955 El Plan Cíclica de la Hoac. - Ed . Hoac. 
1959 Cooperación Tnt egral (dos volums a ciclostil ). 
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1960 Cursillo Nocturnos Copin (dos quaderns a ciclos til ). 
El primer sal1lo cristiana, Dimas el ladrón (a ciclostil ). 
El primer traidor crist iana, l udas de Keriot el Apóstol (a 

ciclostil ). 
1962 Almalwque de los hogares obreros . Año de la Comunidad •. 

Ed. Hoac. 
Fenerismo (a ciclostil ). 
La virtud de escuchar (a ciclostil ). 

1963 El compromiso temporal (a ciclostil ). 
1964 ¿De quién es la empresa? - Ed . ZYX. 
1964 El pueblo y Stt promoción. (Rovirosa i alguns altres). -

Ed. ZYX. 
1965 El primer traidor cristiaM, l udas el apÓstol. (Pròleg de 

Dom Gabriel Brasó, Aba t Coad. de Montserrat). - Ed. 
ZYX. 
Somos. (Recull d'ar ticles apareguts al ButlleU de militants. 
Presentació: Tomas Malagón). - Ed. Hoac. 
Mil itantes obreros. (Recull d'articles apareguts al Butlletí 
de mili tants. Presentac.ió: Tomas Malagón). - Ed. Hoac. 

1966 COl1"mistas y Cristianos. - Ed. ZYX. 

Pròlegs 

1963 Mis cinca alios de Obispo obrero. Al fred Ancel, Bisbe de 
Lió. - Ed . Estela. 

1964 Utopia. Santo Tomas Moro. - Ed. ZYX. 
1966 Un comunista en la Cru z. An tonio Villarejo. - Ed. Hoac. 

Traduccions 

1956 E" el corazón de las masas. (Rovirosa fa la revisió de la 
traducció ). 

1962 No hay vida cristiana sin comunidad. Michon neau. - Ed . 
Estela. 

1965 Hablemos de la predicación. Michonneau . - Ed. Estela. 
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l'espectador 

(j Tristana b 

AI cinema Aribau s'ha estrenat 
la peHicula . Tristal1a., de Luis 
Buñuel. ~s protagonitzada per 
Fernando Rey, Catherine Deneu
ve, Lola Gaos i Franco Nero_ 1.._ 
per la ciuta t de Toledo_ 

No vull pas dir, però, que es 
tracti d'un documental, o com us 
plagui de puntualitzar-ho, de To
ledo. No. uTris tatw », a partir del 
pa tró de la novel-Ia de Benito Pé
rez Galdós, de la qual Luis Bu
ñucl pren peu i fa unes osten· 
s ibles derivacions, és certament 
la his tòria de l'home Don Lope i 

de la dona Tristana_ Però és la 
ci utat de Toledo, tan bella, tan 
monumentalment fora mesura, 
tan tancada en e lla mateixa, tan 
suau, tan ferotgemen t buida, es· 
plèndida i miserable alhora, l'e
quivalència estètica i plàs tica de 
la convivència entre aquell home 
i aquella dona_ 

Don Lope: protector de dèbils, 
cobejós, liberal i trona t, magní
fic senyor, situat en la retòrica i 
abocat, precisament per això, a 
to ta caducitat. 

Tristana : òrfena, desvalguda i 
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bonica, presonera dcl dol, de les 
convencions socials i de la igno
rància disfressada de tocar el 
piano, fer llana i cuinar, també 
rebel, desitjosa de ll ibertat, sub
mi sa i anàrquica, progressiva
ment i accentuada.ment egoista 
essent aquest, per a ella, l'ún ic 
camí poss ible de la seva pròpia 
realització ( tant ignora tot altre 
cmnÍ, tota possibilitat d'imagina
ció i de fecunditat, de creació, 
que és incapaç d'adonar-sc de la 
radica l impotència creativa d'un 
pintor, cvidenciada pel fet que 
aques t pinta tipus fo lklòrics ca
talans en ple Toledo!). 

Don Lope i Tristana , amb el te
ló de fons, ple de pie tat , de la 
criada Saturna , teixeixen amb 
termes personals i coHectius, pel 
que tenen aquells d'exemplaritat 
i de sí.mptoma, una extraord inà
ria mostra, s imultàniament lúcida 
i sens ible, d'a ll ò que és represen
tat en la grandiosa bellesa de To
ledo --<:ases color de pa torrat-, 

Avisos 

Les veus del país valencià 

Una cançó extraordinària a un 
nou dïsc de Raimon: Veles e 
vent s_ Raimon, moll, molt més 
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en la seva grandiosa be llesa deso-
lada - cases color de pa torrat i 
carrers buits : només un petit 
lladre que fuig, un gos que diuen 
que és rabiós, la neu que cau, 
uns germans que s'odien, només 
la gemada verdor d'unes fu ll es o 
d'un prat on els sord-muts s'ex
citen-o 

Luis Buñuel , a la peHícula El 
dngel exterm inador - peHícula 
feta a partir de. Los m\ufragos de 
la calle Providcncia», un tex t de 
José Bergamín, d'aquell magnífic 
Bergamín de la revista «Cruz y 
ray a » , d'aquella refi nadfssima 
obreta teatra l que és «Hamlet , 
solis ta.-, ens de ia , em sembla, 
que qualsevol alta societat, de tan 
conservadora que és, esdevé im· 
mobi lisla i, en definitiva, immò
bil. Ara, a Tristalla, Luis Bu· 
ñue l, em sembla, ens diu que 
l'èmfasi i Ja retòrica celtibèrics 
porten a la mutilació i, en defini
tiva, a la mort. Que neguen la 
vida. 

Joan Argenté ( Badalona) 

enllà del què feia amb les .Can
çons de la roda del temps. de 
Salvador Espriu, canta ara una 
colpidora cançó amb paraules in
substituïbles d'Ausiàs March: 



· .. Bullirà el mar com la cassola 
[ en forn, 

mudant color e l'es tat natural ... 
grans e pocs peus a reco rs co r

[ reran 
e cercaran amagatalls secrets: 
fu gin t al mar, ml són nodrits e 

[fets, 
per gran remei en terra eixiran .. 

Si cal , menjarem cues de pansa 

La nit del proper dia 12 de 
maig, se celebrarà, per segona ve
gada, la Festa de Ma ig. El bon re
cord de la primera, l'any passat, 
amb la proclamació dels «altres» 
premis ca ta lans -els que no s'a
torguen la nit de Santa L1úcia-, 
amb música contemporània, amb 
una mirada a l'arquitectura i el 
di sseny, amb cinema, tot amb un 
bon estil càlid i fun cional, fa q ue 
esperem, amb esperança, la Festa. 

MtJns enlaire I 
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AI cinema «Alcazar », Xarlo l. 
El circ, vella i viva peHícula: X ar
lot cau, s'aixeca, estima, pateix, 
lot ho fa, tot ho refà , res no des
fà. Una vegada més la seva dar
rera solitud és assumida i se'n va, 
també una vegada més, endavant , 
endavan t, com un ànec, cap als 
nous, i a lhora vell, horitzons. 

De final s d 'abril a primers de 
maig, a l Tea tre Nacional «Ca lde
rón de la Barca», Ora tori per UI? 

home sobre la terra de Jaume Vi
dal i Alcover, dirigida per Josep 
Montanyès. 

Barcelona, ciutat de ... 

Gràcies , Picasso, pel teu dona
tiu. Des d'ara, com deia un bon 
amic que ha co rregut molt de 
món: «Barcelona, ciutat de Gau
dí i de Picasso». 

J . A . 

. (0 .. 
. . . 

Cervell enlaire I 



contes i paràboles 

La llegenda dels bolets 

Fa molts i molts segles -diuen- que en un racó de Pirineu hi 
havia un poble pacífic i trebal/ador, dedicat al conreu dels camps, 
de les vinyes i dels boscos. No diré que la gent visqués en una 
pau perfecta, que la vida dels llOmes és una alterna tiva de discus· 
sions i abraçades. No diré que un cop de roc l/al1çat amb massa 
traça a un vellell, no li buidés un ull, ni que un vailet ' LO rebés un 
clatel/ot; però aquestes coses sempre han passat et! tot s els pobles 
del món. De la mateixa manera que si avui era batlle un de ric, i 
manava, Lm altre dia el primer de IOlS no fos més que un que 110 

tenia tul ral. Perquè en aquell poble hi havia rics i pobres com a 
tot arreu. Pocs pobres i no 11taSSa rics; però aques ts, fins i tot , 
trebal/aven, vigilant els que feien carbó, pagant als qui arreglaven 
camins per desemboscar o comprant pinsos per a l'aviram. Hi 
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havia qui tenia grans rauxes de canviar-ho tot, de fer més grans 
les mas ies i fer frondoses les auredes. Altres eren partidaris d'anar 
fent i '10 trencar-s'hi el cap, que la vida és curta. 

E I capellà, per exemple, era estimat per tots perquè no es 

posava en res, deia missa curta i no massa de matí, anava a veure 
el veí que estava a les últimes i el diumenge a la tarda, després 
del ca fetó, explicava catecisme a la mainada. Els homes anaven a 
la taverna a fer el truc i la butifarra i les dones a rosari de les set, 
però no pas totes. En fi , com a tot s els pobles del món. 

Dues coses, però, estaven arrelades a l'ànim.a d'aquell poble, i 
eren la devoció a St . Martinenc del Cims, un san t anacoreta que 
va viure als segles de l'any de la picor, a qui s'at ribuïen grans mi
racles, i l'afició a collir bole ts a la tardor. Això dels bolets, com a 
tots els pobles del Pirineu , era wt mis teri. Hi havia gent que tenia 
el secret de les clapes i s'endinsava pel bosc i tornava amb els cis
tells curulls. Si els pregtmtàveu on els havien trobat, estiraven un 
braç i deien: «cap al/à ». I la cosa curiosa és que ells venien de 
cap aquí. Mai cap foraster no va trobar tm sol bolet, per més que 
anés treient la llengua carena amunt i carena avall. 

Vet aquí que un dia, segons conta la llegenda, de la ciutat es 
varen escapar una colla de bojos. Eren gent de mala bava, anaven 
armats de garrots i tranques i feien malvestats de debò. Quan arri
bare'1 al poble, cremaren alúnes i castanyers, mataren aviram i 
estossinaren bèsties grosses; a les dones, els aixecaven les faldilles i 
als homes, els etúvaven un màstec. Eren els bojos, Aleshores co
mençà el temps de la gran por, el temps dels bojos. I mireu si n'eren 
d'animals aquells bojos, que fins deien que St. Martinenc dels 
cims no havia exis tit mai, que era pura superstició i al capellà li 
feren treure la sotana i anà amb pantalons i camisa, amb la qual 
cosa el poble es va adonar, a part el greuge, que el Sr. Rector era 
garrell, cosa que no havia sospitat mai ningú. 

Tanta por i tant de sofriment visqué aquella gent que a la fi es 
decidí a crida r uns senyors de ciutat perquè tornessin a posar or-
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dre, que d'aquella manera no es podia viure ni treballar. I vingué 
gent de la ciUfat i amb quatre garrotades ben donades els bojos 
fugiren, encara que algun hi va deüar la pell, perquè hi IIagué ",IQ 

gran baralla. A la fi es va imposar la pau i la gent va respirar 
lranquUla. Les alzines tornaren a criar glans i suro les sureres, 
es conrearen de nou els blats i les gallines tornaren a pondre ous 
i els nens tornllren a l'escola . 

Les dones, sobretot, esporuguides de la gran por, deien : 
- Ha estat com un mal S01l1ni. Déu·nos·en·guard que W1 altre dia 

Jon1essin els bojos. 
El Sr. Rector va tornar a vestir sotana i ningú na es va recar· 

dar que lenia les cames tOrles. Millor dit, sí, una sola persona. E,., 
Jep Pipaire, tu1 dia qt~ e havia begut una mica massa va dir: 

-Us en recordeu que tenia les cames tortes? 
Però el feren callar de seguida i tm senyor de ciurat el va escri· 

dassar de mala manera, d ien t que si era boig o què. El cert és que 
En Josep Pipaire des d'aquell dia no va fer res més de bo i al final 
va marxar del poble. 

Va marxar, precisament, el dia que lOt el poble era a la pro· 
cessó, que dtúa la miraculosa ;,natge de St . Martinenc dels Cims 
a l'església restaurada . 

P assaren anys, mollS anys. Tant s, que els nens que encara no 
eren vius en el tem ps dels bojos, ja s'havien casat i tenien fills en 
edat d'anar a estudi. Molts s'havien acostumat a la nova vida , per· 
què en el poble algunes coses havien cGl,viat. AlgLma cosa que 
IIavia estat un gran sacrifici per a la gent del poble, per exemple la 
collida dels boleis. Quan plovia i després feia sol, a la lardor sor
tien els bolets. A.1eshores la gent de ciutat deia: «Anirem a buscar 
boleis». I ningLÍ del poble no /"li podia anar fin s que la geni de 
ciulal tornava carregada de pinalells, rovellons, ceps, qUlllbes, rOc 
sinyols i ous de reig. Després hi anava la gent del poble. 

A vegades, al cafè, quan el senyor de ciutat demanava quant 
era el carajillo i la fària, el que l'havia servit li deia: . Eslà tot 
pagat •. 

Quan la geni jove pregLmtava el per què d'aquestes estranyes 
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coses, els vells els explica vell les malvestats dels bojos i el molt 
que varen parir aquell temps. I la gent jove "0 110 acaba va d'en
tendl"e. 

Un dia va morir el Sr. Rector, que era molt vell, i el varen 
enterrar amb gran acompanyamenl de tris tesa i plors perquè era 
li/oit bo. Estirat dintre del bagul, tothom pel1sava si era veritat que 
havia tiuguI les cames tortes, però ningú no en digué res. I un 
senyor de ciutat amb gran valentia, va ter un parlament molt ben 
fet i va acabar exclamant: «Mai ,.10 tindreu en aquest poble un 
Sr. Rector amb les cames lan dreles com aquest» . I tothom va dir 
que tenia Iota la raó i si no varen aplaudir va ser perqu.~ es taven 
al cementiri. 

P ocs dies més tard va arribar al poble Wl rector jove i 
llingú IlO va fer conjectures sobre les seves cames perquè es 
veia li/oit bé que les tenia llargues, seques i dretes. El rector jove 
no duia sotana i era home d'idees modernes i avançades. Fins i lot 
revolucionari, es veia de seguida. 

-Cal fer grans reformes -va dir el primer dia que es dirigi 
als seus feligresos-o Cal oblidar les tristeses del passat i caminar 
a/llb valel1tia i decissi6 cap al futur. 

- Ai, Senyor -va fer després la senyora del Batlle- si la meva 
mare li expliqués el que vàrem patir en temps dels bojos ... 

-No vuU sentir parlar mai més dels bojos. Aquí no hi ha ni 

bojos, ni saniS; aqui fots som gent de muntanya, geni progressiva 
i moderna. 

El jovent l'escoltava amb els ulls oberts, esparverat. Allò era 
el que feia falta després de tants anys de dormir. I el rector va 

parlar cla r: Ara us vaig a anunciar el primer pas en el camí de la 
renovació, Sabeu que a l'altar major sempre hi ha hagut vuil ci
ris? Doncs, des de diumenge, només n'hi haurà qualre. 

Les dones del poble, en saber-ho, varen dir: «No sé pas on ani
rem a parant, I el jovent: «Què vols que et digui». 

Aleshores un grup de jovel1C el va anar a trobar i un d'eUs 
s 'explicà aixi: 

-Senyor Rector, vostt que és tan modern, vostt que ha viatjat 
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lanl que fins ha anal a Roma, vostè que coneix tants pobles, què 
farem amb tot això d'un millor repartiment de la riquesa? perquè 
el vell Rocaforta té setanta masos. 

- Resar, resar molt, això és el primer que hem de fer. 
- I sobre la qüestió dels bolets?, -pregulltà un altre- perquè 

això que ells tr¡in sempre primer les millors clapades i a nosaltres 
només ens quedin els mataparents .. . 

-Això, estimats joves, això és temporalisme, i el senyor rector 
en coses de temporalisme no s'hi pot ficar. Reseu, reseu molt. J 
perquè vegeu que sóc un home avallçat i modern, perquè us ado
neu que estic dis posat a fer una revolució, sabeu que ara només 
hi Ira quatre ciris a l'altar major? Doncs diumenge no n'hi haurà 
cap. I sabeu què us dic? Que St. Martinenc de ls Cims no va fer 
cap miracle. 

Les dones del poble, en sentir això, varen quedar esborronades 
; deien: «Aquest rector nou és boig, és un boig •. I el jovent del 
poble deia: «Què vols que et digui» . 

L es nits d'h ivern són fredes als pobles del Pirineu. La gent es 
tanca a casa a la vOra del foc i, m entre fa petar una becaina, menja 
castanyes i parla de les coses que passen .. Les dones solen dir: 

- Te'n recordes de quan varen venir els bojos ... ? 
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quatre vents 

Sacerdots en situacions difícils 

El Consell Presbiterlal de Barcelona 
reflexiona sobre un problema gener. 
dor de tensions I desitja que hi refle
xionin tots els sacerdots del bisbat (53 
vots en pro contra un de sol en con
tra) . 

Els dies 9 i \O de març va tenir 
lloc la trobada preparatòria del 
Consell Presbiteral de Barcelona. 
Posteriorment ha estat enviada a 
to ts els capellans del bisbat una 
informació multicopiada d 'aques-

ta reunió. En transcrivim e ls pa· 
ràgrafs que segueixen. 

El Dr. Capmany dóna compte 
que el Secretariat ha rebut una 
petició, signada per una tercera 
part dels membres del C. P., de
manant que sigui trac tada, amb 
caràcter d'urgència, la qüestió 
dels sacerdots que es troben en 
situacions especialment diflcils 
(empresonats, ju tjats, etc.). Sub
ratlla que el problema, ni que 
tingui com a punt de partença 
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particular uns fets concrets, en 
la seva profunditat és un proble
ma de ,nin is teri sacerdotal, que 
afecta l'actuació pastoral de molt s 
sacerdots i nombrosos grups de 
crist ians la ics. Es, doncs, un pro
blema d'àmbit diocesà, sacerdo
tal i pastoral i és en aquest as
pecte ql/e cal tractar-lo. Proposa 
a tot el C. P. ql/e du ran t la ses
sió de la tarda sigui tractat 
aques t afer i que l'es tudi dels 
grups segueixi aquest esquema: 
A. -('Quines creieu que són les 
causes d'aquestes situacions so
cio-polítiques? B. -¿Creieu que 
terten conseqüències que afecten 
o perjudiquen la pastoral? C. 
- Doneu, si us plau, suggerimen ts 
d'acció. 

El resl/ ltat de les deliberaciolls 
dels grups es palesa eH aquesta 
sínt es i: 

Causes 

/ . Les implicacions de la pas to
ral en les qüest ions polítiques 
i, sobretot, socials, perquè la 
pastoral no solament abasta 
les relacions dels homes amb 
Déu, sinó també les relacions 
dels homes m tre e/ls mateixos. 

2. La presa de cOllsciència de la 
doctrina conciliar sobre la mis
sió il1umilladora de l'Església 
en els problemes temporals 
ha fet descobrir que les sill/a
cians concretes exige ixen una 
actitud pastoral. Llavors el si
lenci de la Jerarquia en situa-
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cians pastorals molt agudes, 
ocasiona actituds part iculars 
adoptades amb indepe.u lència 
dels superiors. Les vllglle tats 
teòriques i les act uacions di
plomàtiques produeixen efec
tes negatius en ordre a l'evlln
geli tzació. Per això, creuen al
guns que cal manifestar-se amb 
signes illteNigibles, sense debi
litats ,ú compromisos. Fer-IlO 
només de paraula resullll inú
til ell algullS ambie1lts, com el 
món obrer, on ja s'ha perdlll 
la cOllfim.ça en les pa raules. 

3. Mancll de confiança mú tua en
tre els sacerdots i la jerarquia; 
temor que la jerarquia no es
tigui ben informada. 

4. COllsciè r1da creixell t que l'Es
glés ia ha de sostenir principal
mem els més dèbils i sortir 
en defellsa de /lurs drets. 

5. Situació peculiar de l'Es /a/ es
panyol, cOl1fess ionalment catò
lic, que es prese'1ta sovint moll 
ullit a l'Església, fil1 s a fer 
creL/re al poble senzill que en 
l'Església es recolza tota l'ac
tuació del govem . D'aqllí nei
xen moltes dificultats pas to
rals, especialment en el món 
obrer. Molt s sacerdots pensen 
que no els és fàcil ni tampoc 
lícit abs tenir-se de fer judicis 
morals i de prendre actuacions 
concretes en o rdre a cert es ac
tuacions del Govern. almenys 
èticament discut ibles. Per una 
exigència de fideli/at a l'Esglé
sia i a l'Evangeli es creuen 
compromesos. 



6. La limitació del dret de reunió 
i d'associació i, per altra ban
da , el f el que l'Esg lésia sigui 
gairebé l'única entitat que pal 
fer reunions en els seus locals 
am b una cer/a lliberta t, és un 
altre mo1iu que posa ell si
lilació d i f ícil els sacerdol s. 

7. L'evolució d 'Lln conceple d 'Es
glés ia monolit ica vers un CO n
ceple d 'Esg lésia a//lb la res
ponsabilitat més compartida, 
fa que la distillla siluació de 
cada sacerdot, segons el med i 
social i la seva tasca pas toral, 
generi punts de vis ta diferents. 

8. Manca d'informació i deficièn
cia de la poca que tenim. 
Aquest motill desorienta i crea 
recels. 

Conseqüències 

J. Escàndol dels fid els. Un seclor 
exl em s del poble de Déu no 
comprèn l'ac tuació d'aques ts 
sacerdots. Judicis precipitats, 
inexactes o inius /os, desenca
denen ressentiments, acusa
cions mútues, tancament en 
grups, elc. 

2. Divis ió de la Clerecia, causada 
molt sovint pel desconeixement 
dels fet s i de les motivacions; 
altres vegades mantinguda i 
fom entada per interessos es
Iranys a la pròpia Església. 
Aquesla divis ió fa que la rela-

/O 

ció Bisbe-Sacerdot s quelli C0111-
promesa; alt erada 

3. Despres ligi dels sacerdol s i 
pèrdua de confiallça per parI 
d 'algUl ls sec lors de f idels. La 
divisió de la Clerecia i la len
sió dels sacerdots amb les au
to ritats ecles iàtiql.les és en d es
erMil d 'UllS i alt res. 

4. Desorienlació general en la f e 
del poble de Déu. L'escàndol 
de les "noves acti/uds", corn 
també "l'obs tinació" a no can
viar ac tituds envellides, provo
ca lm desàl1im que mena, en 
alguns casos, fins a l'allunya
//I elll de la f e. Això influeix en 
moltes dimissions greus entre 
els sacerdots joves i en la des
c011fiança i deserció dels mili
lants cris tians, aixi com també 
influeix en el progress iu enfos
quimenl de la f e dels margi
nats. 

5. Alguns J¡Glt fe t Ilo tar Ull efecte 
belleficiós en altres seclors del 
poble de Déu. El l es limO/tial
ge d'una Esglés ia compromesa 
és en profil del binomi fe-evan
gelit 'l.ació. En aquest sentit, 
certes actituds pas torals han 
fel madurar la f e d 'alguns cris
tians, projectant-los vers t.ma 
majoria d 'edat. 

6. Possibilitar d'una radicalil za
ció progressiva d'actituds en 
els sacerdol s que han opIat 
per una s ituaci6 de compro
mis, en no sentir-se compresos 
sinó, més aviat , mal tolerats 
en el seu Ireball ja prou dur. 
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Suggeriments 

J. Ajudar els fidels a cO l1èixer els 
fels i a comprendre les causes 
i mot ivacions de certes actua· 
cians sacerdotals. 

2. Salvaguardar la fall1a dels sa
cerdots l, tenint en compte 
que molts d'ells han estai pre
sentals com a culpables quan 
en realitat han estat objecte 
de greuge, aclarir els fets, res
tablint la veritat falsejada. 

3. Alguns demanen que els sacer
dots 110 actuïn "motu proprio" 
amb prontmciamenls massa 
particulars. 

4. Parlar sem pre amb l/iberlat 
d'esperi t, d'acord amb la veri
tol i la justícia, fins i Iol amb 
perill d'ésser "utilitzats" d'una 
banda i de l'altra. 

5. Acceptar un legítim pluralisme 
d 'acció pastoral, tal com exi
geix la pedagogia de la fe, sen
se marcar línies contradictò
ries o contràries a l'esperit 
evangèlic. 

6. Algtll1s creuen que aquest te
ma té lanta imporlància que 
mereix ésser reflexionat per 
tot s els sacerdots del bisbat. 
Per aixó sol·liciten que se'n fa
c i una ponència. El Sr. Arque
bisbe es manifesta d'acord que 
Iols els represenlan ts del C.P. 
es pronunciïn sobre aquest 
darrer s uggeriment. Feta la vo
tació secreta, 53 voten afirma
tivament i només 1 vota rrega
tivamenL. 
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Indult concedit als sacerdots 
condemnats pel T.O.P. 

El Dr. Capmany, en nom del 
Sr. Arquebisbe, va anunciar que 
s'havia obtingUi un indult per als 
sacerdots darrerament condem
nats . Aquesta notícia va ser tam
bé objecte de reflexió a l'interior 
dels grtlps de Ireball. Com sigui 
que va merèixer diferen ts apre
ciacions, us les presentem esque
màticament: 

/ . Es fa cOllstar l'agraïment al 
Sr. Arquebisbe per la noble in
tenció de les seves ges t ions, 
però: 

2. Molt s constaten que aquestes 
intervencions posen d e relleu 
unes influències de l'Església 
que perju.diquen l'acció pas to
ral del sacerdot i poden aug
mentar l'allunyament d'alguns. 

3. Tamb é es va fer notar que si 
l'Església ha de demanar in
dults, no es limiti a fer-IlO nO

més a favor dels sacerdot s. 
Per tant, seria convenient que 
l'Església t es sentir la seva veu 
a favor d'una amnistia més 
ampla, demanada ja per altres 
orga,!ismes del país (Col·legi 
d'Advoca/s, e/c.) . 

4. Es remarca que aquest indu lt 
pol resoldre qüestions perso
nals, però no soluciona els pro
blemes de fOl1 s, sob re els quals 
l'Església també ha de dir la 
seva paraula. 



Publicació del primer !lolu11l d'estudis 

sòcio-pastorals del bisbat de Vic 

Bisbat de Vic: 
Unes demarcacions arbitràries i petri
ficades. 
Una clerecia abundosa i mal distribuï
da : 707 habitants per capellà. 
70.000 habitants mês en 17 anys (1950-
1967) . 
Considerable èxode rural: 75 munici· 
pis deficitaris, contra 56 progressius. 
Una feligresia massivament catalana. 

El volum, q ue cons ta de 175 
pàgines i [a e l n . 4 B de la . Col
lecció de Monografies Locals» de 
l'ed itor ia l Montblanc, Granollers 
1969, és fruit de l'es tudi iniciat a 
principis de l 1968 per manament 
del bisbe de Vic i dut a terme, 
sota la d irecció de Mn. Modest 
Reixach , per uns equips de dele
ga ts comarcals, d'assessors i con
sultors i dels enca rrega ts dels 
treba ll s d'execució, amb la coHa
boració de les parròqu ies i els mu
nicipis de la diòcesi. Forma part 
d'una àmplia inves tigació sòcio
religiosa en vies de realització al 
bisbat, amb la qual es preté d 'ob
tenir uns cone ixemen ts generals 
i de tallats que a judin a copsar la 
reali tat diocesana , comprendre 
la problemàtica actual i trobar 
camins més efici ent s d/adaptació 
de l'o rganització i de l'acció pas
toral. 

La recerca es basa en informa
cions recollides directament de 

Ics parròquies, de la majoria 
d'ajuntaments I d'a ltres fonts 
complemen tà ri es. Cap qüestió no 
hi ha estat estudi ada per sistema 
de mostra; s'ha partit sem pre de 
l'observació de la totalitat de la 
població. E l treball es mou cons
tantment entre categories ecle
siàs tiques (parròquies. arxipres
tats) i civils (municipis. comar
ques) i la realitat diocesana en 
surt majorment aclarida. El tre
ball d'elaboració de dades i de 
s íntes i s' ha portal a tres ni vells: 
arxiprestal, zonal i diocesà. 

La primera part conté els as
pectes històrics, geogràfics i geo
lògics, demogràfics, Ics es truc tu
res pastorals territorials i els as
pec tes numèrics del clergat. 

Una segona part detalla els as
pectes quantitatius per zones i 
per arxiprestats. 

El volum pub licat acaba amb 
una Cloenda que va l la pena re
produir, to ta vegada que ofereix 
les conclusions que l'estudi per
met d'extreure: 

l'estudi 

La finalitat que ens ha guiat 
en elaborar i redactar el present 
I reball és la d'oblenir i fornir 
uns coneixements útils a tota em-
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presa d'estudi, de govern i de la
bor pastoral. Ta nt els organis
mes diocesans i parroquials C01n 

les accions adreçades a un sector 
concret, geogràfic o personal, de 
la diòcesi, poden trobar en 
aquests estudis uns materials de 
base objectius i utilit zables, mal
grat la fredor de les xifres. 

Per això, sobretot en la segona 
part, no ens ha preocupat gaire 
el perill de la monotonia i hem 
volgut presentar, per a cada ar
xipres tat, una sè rie de dades que, 
sense cap dubte, haurien pogut 
ser n'lés resumides. Hem cregut 
que, així, rendíem un servei més 
ample a un nombre més gran 
d'empreses pas torals macro 
nlicrodiocesanes. 

No pretenem pas, de moment , 
treure grans conclus ions d'a
quests primers estudis sòcio-pas
torals lliurats a la llum pública. 
Volen ser més un material de re
flexió i acció que unes premisses 
concloents d'una tes i definitiva . 
Per a treure',t les conclusions 
que hom té dret a esperar cal 
conèixer els resultats d'altres es
tud is en curs sobre la realitat 
diocesana (com és ara: caracte
rís tiques econòmiques de les co
marques diocesanes, com porta
m ents i mentalitat s religiosos, 
catequesi i predicació, la ica t, re
ligiosos i religioses, etc .. .. ). Cal 
també que tot aquest material, 
que es donarà a conèixer prtr 
gressivament, sigui utilitzat al 
màxim a diferents nivells per 
múltiples persones i organ ismes 
de va riades òptiques pastorals_ 
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Només aleshores les conc/usiO/lS 
seran veritablement vàlides. 

No podem, de totes maneres, 
abstenir-nos, en llil/rar els pre
sents treballs, d'assenyalar els 
t rets generals que, al nostre pa
rer, es desprellen fIe la vis ió de 
conjunt que s'ha obtillgul i de 
remarca r la figura diocesana que 
dibuixa el mosaic d'arxipresta ts i 
zones que ens hem posat a des
criure en alguns dels seus aspec
tes. 

Les demarcacions 

Tot i que a primer cop d'ull 
pot semblar ociós, creiem inte
ressant de subratllar la contin
gència històrica de les denwrca
ciOllS exlernes i internes de la 
diòces i. Les fronteres diocesanes, 
arxiprestals i parroquials ha11 va
riat repetides vegades en el curs 
de vida de la diòcesi. No es trac
ta de quelcom d'intocable sinó 
de d ivisions territorials es tabler· 
les en funció de la dinàmica pas
toral de cada època. Si bé és ve
ritat que l'estructuració de la 
diòcesi és pregonament deu tora 
del passat (lligam que convé de 
com prendre i respectar), també 
cal lenir elT compte els fenòmens 
sociològics que incideixen de ple 
i condicionen l'equipament pas
toral modern. 

Per altra part s'observa una to
tal inadequació entre les divi
SiOllS eclesiàstiques de diòcesi, 
arxiprestat i parròquia i les ci
vils de província, partit judicial 



i lIJunicipi. Són dues bastides que 
coexis teixen amb coincidències 
purament ocasionals ben sovint. 
Unes i altres donen avui la im
press ió de petrificació i arbitra
rietat . Una alt ra divis ió que HO 

és, per ara, adm inis trativa, la co
marca, establerta el 1931 per la 
Generalitat , tampoc no coincideix 
amb cap demarcació religiosa ni 
civil. El problema no és de fàcil 
solució. Ul1a de les cOl1seqüèn
cies que origina és que les divi
sions eclesiàs tiques rarament dis
posen de les in formacions ele
mentals de tota vida co [{ect;va 
organitzada: demogràfiques, eco
nòmiques, culturals, religioses ... 
Som a l'extrem oposat del temps 
ell què les divisions eclesiàs ti
ques eren les úniques a posseir
ne. 

La xarxa pas toral territorial 
presen ta moltes deficiències: ino
perància dels arxiprestats, multi
tud de parròquies petites dessag
nades o gairebé desertes, exis
tència de zones pastorals només 
en embrió, etc. El nombre ele
vadíssim de parròquies sense ca
pellà resident és Ull bon ind ica
dor de la il1adaptació o atròfia de 
l'es tructura territorial segons els 
principis pas torals fins ara vi
gents. 

¿No caldria progressar més en 
la creació de zones, tant eu el que 
es re fereix a la seva concreció fí
sica o geogràfica, com, sobretot, 
a la seva fun ció de marcs impul
sors, ordenadors, adaptadors i 
coordinadors de la dinàmica pas
toral? ¿No convindria també que 
l'arxiprestat sortis de la seva ac-

lual definició borrosa per esde
venir una àrea menys es tàtica i 
perdurable, però més funcional i 
ada ptada a les experiències d'e
quip, de fermentació pastoral, de 
reorganització ecles ial? Avui no 
lli ha gairebé cap graó eficaç i 
operant entre la diòcesi i la par
ròquia, a la majoria d'indrets del 
bisbat. No és un salt excessiu ? 

Les persones 

La clerecia segueix essent abun
dosa numèricament (8 16 perso
nes per capellà secular, 707 per 
sacerdo t, secular o regular ), 
amb tendència, però, a dismi
nuir. La repart ició dels sacerdots 
per la geografia diocesana és for
ça desigual i na es tà tant en flm
ció del nombre de persones cont 
de l de parròquies. Així resulta 
que hi ha arxiprestats amb mol
Ia més abundància de sacerdots 
que d'altres. Sobresurt la ciutat 
de Vic, capital de la diòcesi, on, 
per motius molt diversos, coinci
deix un '1Ombre notable de sa
cerdots. 

El panorama demogràfic dioce
sà acusa la presència de dos fe
nòmens divergents: d'una part 
Lm augment constant , accelerat 
els .íltims anys, del total de la 
població. De 1950 a 1967 la diò
cesi ha augmentat en més de 
70.000 persones. Aquest incre
ment està molt lluny d'atènyer el 
nivell de diòcesis més grans, pla
nes i industrialit zades, però pro-
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porcionalment és força respecta
ble car representa un increment 
del 31 % en 17 anys. Es troba con
trares tat per una fugida massiva 
de població de mo/les parròquies 
diocesanes. Es el segon fenomen 
aliudit. Mentre que la puja de 
població afecta només 58 munici
pis, l'èxode n'ateny 75. Tret de 
casos molt compta/s, l'increment 
és fàcilment absorbit. En canvi, 
ens trobem que ulla gran part de 
la diòces i s'està dessagnant de
mogràficament . 

Aquest doble fenòmen, que 
pressiona la demografia diocesa
na, altera sensiblemen t l'equilibri 
demogràfic tradicional i les es
truc tures d'organit zació i d'ac
ció pastoral que havia engendrat. 

La natalitat a la diòcesi asso
leLt un nivell mo/l pròxim a la 
mitjana de Catalunya, més baLt 
que a la resta d'Espanya i sem
blant a la de 1110/ls països euro
peus. Igualment es pot dir de la 
mortalitat i del creixement vege
tatiu. 

L'estudi de la composició de la 
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població segons l'origen indica 
qlle la feligresia diocesana se
gueix esseni massivament cata
lana, tot i que més de la meitat 
de la població no viu al municipi 
on va néixer. Els no catalans de 
naixement no arriben a represen
tar una quarta part de la pobla
ció global_ Es poden xifrar ell 

unes 62.000 persones, 1I0mbre 
prou considerable, per altra ban
da, com per a ésser tillgut en 
compte. 

Després de la publicació del 
primer volum, la rece rca conti
nua. Darrerament ha estat ja re
collida una enquesta molt com
plerta, adreçada a ls sacerdot s, 
que pregunta per: qüestions dio
cesanes, treball pastoral , cultura 
i informació, vida sacerdotal , Es
glésia universal, problemes hu
mans, i dades estadístiques, més 
comentari general. S'està donant 
pas, doncs, també als aspectes 
qualitatius de l'estudi. E l clima 
envers aquests treball s és en tota 
la diò csi decididament positi u. 

Josep Ju nyent (Manresa) 



A la recerca d ' ulla Il ova faisó 

de visita p astoml 

la Visita Pastoral , una qüesti6 oberta. 
L'experiència renovadora de l'arxipres
tat de les Borges Blanques -a cavall 
entre Les Garrigues i la Plana d'Ur
gell- s'ha revelat positiva, però no 
plenament satisfactòria. 

L'arxiprestat de Les Borges 
Blanques comprèn 11 pobles, si
tuats mig en ter ra de secà i m ig 
en terreny de regad iu, com un 
ric apènd ix de l'hor ta d 'Urgell . 
No hi ha molta població; i es 
reparte ix gairebé tota enlre e ls 
pobles que tenen rec, els quals 
compten de 1.100 a 5.800 habi
tants, men tre que 5 poble ts, tots 
a l secà, tenen solament de 260 a 
650 personcs . E l to tal de l'arxi
pres ta t suma 17.235 ànimes. La 
mentali tat de la gent, fora d'uns 
peti ts grups, és de tipus més bé 
tradicional en religió. El s sacer
do ts que servim l'arxiprestat som 
10, amb edats que osciHen en tre 
27 i 70 anys, i criteri s, com es 
pot suposar, molt va riats; si bé 
hi ha afany de dia logar i d'enten
dre ts. 

Preparació 

La Visita Pastoral cada 5 anys, 
que prescriu el Dre t Canò nic, fa 
molt de temps que no s'havia fe t 
a la nostra contrada : de 10 a 13 

anys. E l nostre Sr. Bisbe ens co
municà pe l gener que durant la 
primera quinzena de març volia 
fcr·la a tot l'arxip res tat, bo j en
comanan t·nos que n'estudiéssim 
la manera; pu ix avui sembla que 
no és adient el caire tradicional 
amb què es feia fin s fa pocs anys . 

E ls sacerdots de tot l'arxipres
tat ens reun írem, doncs, per a 
tractar sobre aquesta qüestió. l 
fruit de l d iàleg va ésser la idea 
o e l sen ti t que la major part 
vèiem en la Vi s ita Pastoral ac· 
tual , i que expressàrem així : el 
bisbe , rec tor propi i nat de la 
parròq uia, ve a conèixer·la en la 
fo rma millo r possib le, que és 
fen t les funcions de rector el 
temps que hi romangu i. 

Ens posàrem d 'acord q ue s'ha
via d'evitar tot el t ing/ado extern 
de triomfalisme arcaic d 'abans : 
arcades de flors, banderoles i fra
ses de benvinguda pels carrers , 
au toritats civils i caravanes de 
cotxes esperant als límits de l ter· 
me o als afores de la vila, acla
macions i recepcions massives, 
bands o decre ts municipals de 
dies festius, banque ts i menjars 
exquisits, etc. La rebuda del bis
be seria a la porta de l'església, 
sense pompa ni actes espectacu
lars. 

Es facilitaria a les autoritats 
ocasió oportuna per saludar el 
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bisbe i parlar-hi ; es brindaria a 
cada feligrès l'oportunitat de vi
sitar-lo parti cularment, si tenia 
quelcom important a tractar; hi 
hauria una reunió dels mi litants 
i les associacions religioses, i 
també de tot e l poble, si e l rec
tor ho veia fact ib le, per tenir un 
diàleg amb el Pastor; sense obli
dar la visita a les escoles i als ma
la lts més greus (si bé això darrer 
no podia fer-se fàcilment a ls po
bles més grans, on e ls malalts 
són mol ts i es corria el risc de 
fer di stincions odioses, si no es 
vis itaven tots). Es fa ria a cada 
poble missa conceleb rada del Sr. 
bisbe amb el rector, l'a rxiprest i 
els sacerdots més veïns. 

La Confirmació, que abans e ra 
un ac te gairebé obl igat, la des
glossàvem de la Visita: es faria 
ara, segons el parer de cada rec
tor, sols en les parròquies on feia 
molts anys que no s'havia con
firmat, tenint almenys un mes de 
preparació catequètica i per a 
no is i noies de 13 anys endavant. 

Realització 

De fet, però, quan es va realit
zar la Visi ta Pas toral va haver-hi 
models per a tots e ls gustos : des 
de la parròquia on es va procu
rar fer amb l'austeritat i la sen
zi llesa acordades fins a la que va 
remoure els ressorts de la pro
paganda i on les au toritats civils 
van acompanyar el bi sbe gaire
bé a tot arreu i es coHocaren en 
forma de presidència als ac tes de 
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l'csglésia. A to tcs les parròquies 
es féu la visita a les escoles i als 
mala lts (fora de les dues més 
grans, Juneda i Les Borges, on la 
visita a ls malalts fou més avia t 
simbòli ca, concretan t-se en dos o 
tres casos més especials). En la 
meitat de parròquies hi hagué 
reunió amb el poble fora de l'es
glésia i només en tres reunió amb 
militants o associacions religio
ses. A l'hora de la pràc tica hi ju
gà molt el criteri de cada rector, 
la mentalitat del poble i la vita
litat de les orga nitzacions apos
tòl iques. 

Ba la nç 

Quinze dies després de la Vi
sita Pastora l a la darrera parrò
qu.ia, tots els rectors ens reuní
rem amb el Sr. Bisbe i e l Delegat 
d iocesà de Pastora l per fer la 
crítica o una mena de revisió de 
vida de la Visita Pa stora l. 

Constatàrem com a molt posi
tiu el contacte del bi sbe amb la 
gent, tant a l'esglés ia, a l carrer i 
a les visites als malalts com en 
les reun.ions de grups. Per a 
la gent, acostumada malaurada
ment a veure un bisbe molt llu
nyà i senyor, envoltat sempre de 
capellans i autoritats civils, foren 
una revelació l'afabilitat, la sen
zi llesa i el tracte molt humà i 
personal a rn b to thom de Mons. 
Malla, bisbe de Lleida. Els qui gai
rebé no entenien e l bisbe tradi
cional d 'abans, no sols pel llen
guatge emprat, es trany a l poble, 



sinó també pels conceptes tant 
dc l'a1lre món i enla irats, resp i
raven ara un ma teix ambient amb 
ell i e nca ixaven molt bé les idees 
que e ls exposava el seu Pastor. 
Una àvia deia tot besan t- li la mà: 
. A Vostè a lmenys l'entenem, que 
abans .. . » 

Foren també un encert les reu
nions amb e ls d iversos grups de 
mestres i de ca t.equis tes i el col
loqui d irecte amb e ls feligre sos 
en les parròquies on es feren, pel 
que tenien d'encoratjament i d'a
provació de la tasca de cada ú. 

o cre iem tan encertada, en 
canvi, la diversitat de vestuari 
que emprà e l Sr. Bisbe: tol vi ro
lat e n. unes parròquies i més ne
gre en altres, segons la mentali
tat de ls rectors de cada lloc. No 
ca li a fer qüestió d'una cosa tan 
poc important i que tendeix a 
desaparèixer, com és el mantell 
episcopal , a més que to thom sap 
reconèixer avui i dis tingir el bis
be de l qui no ho és, encara quc 
no po rti d raps vermell s a sobre. 
Alguns va ren trobar-ho ridícul, 
molts norma l, pe rò ningú certa
ment no s 'hagués escandalitzat ni 
hagués menystingut e l bisbe ves
tit de negre amb ci pectoral sola
m ent com a distintiu. No veiem 
tampoc avu i cap sentit al reves
timent del Pontífex a l presbiteri 
dava nt tota la gent; més aviat 
resulta una cosa anacrònica, mas
sa senyorial i de mal gust. 

Certamen t que hi ha a lguna di
ferència entre costums i actituds 
de pobles grans i petits, i certes 
coses no seran pa iguals ni tin
dran e l mateix ressò. Pe r això no 
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sc' ls ha de donar la mateixa im
portància, com per exemple, la 
J-ebuda i l'acom panyament de Ics 
a ut ori tats i la qüestió de fer festa 
tot el poble. 

En e l dià leg amb e l nostre Pas
to r també veiérem que s i bé el 
b isbe és veritablement el rector 
propi de cada parròquia, en la 
Vi sita Pastoral no es po t limita r 
a «fe r de rector :. solament, s inó 
que ha d'aprofitar-la pe r fer 
valora r i potenciar e l sen re i mi
nis te rial de l rector-de legat, el sa
cerdot que viu contínuament a la 
parròquia. El bisbe ha d'ésser 
també l'animador de tota la fe li
gresia vers la formació més com
p le ta de ls practi cants i l'impul
sor d'una evangelització més viva 
dels a llunyats_ Si s'aconsegueix 
quclcom d'això tindrà un sentit 
actua l i a postò lic la Visita Pasto
ral ; però si no és més que un 
pur compliment d'una di sposició 
canònica, serà una ges tió formu
li s ta i admin is t ra tiva, sense vida, 
com tantes d'a ltres, de la qual 
només quedarà constància cn el 
«Libro de Vi sitas:. amb unes pa
raul es molt boniques i fala gue
res, i res més ... 

AI fin a l de la nostra revisió và
r em creure convenien t que el Sr. 
Bisbe fes un escrit-resum de la 
seva Visita dirigit a totes les par
ròquies visitades per constatar 
les coses positives que havia t ro
b a t i també per esperonar e l 
que cal renovar en tota la co
marca . Això pot despertar ce rts 
sectors de fidels , sobre tot els més 
tradicionals, i pot servir d'estí
mul a tots_ 
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Un interrogant 

Bo és, i cal dir-ho sense ver
gonya, que tant el Pastor com els 
sacerdo ts hem confessa t que ens 
preocupa com ha d 'ésser la Vi
sita Pastoral avuj, que no sabem 
com fer-la. Per a ixò en parlem, 
edUquem l'experiència viscuda 
amb l'afany que sigui cada vega
da més pos itiva. Per això crec 

oportú el títol donat a aquesta 
experiència a la nostra comarca: 
«A la recerca d'una nova fai só de 
Visita Pastoral • . Títol que vol 
donar peu que d'altres comar
ques ens expli quin com la veuen 
o com ¡'han viscuda en Burs par
ròquies. Així enlre tots arribarem 
a descobrir com ha d'ésser la ve
ritable Visita Pastoral avui. 

Valer i BeItran ( Les Borges) 

S etmana de P astoral a Ager 

Una vaU : 9 pobles, 941 habitants. 
Problemes: Manca d'escoles I de tre
baU. 
La pastoral ha connectat amb els prG
ble mes reals de la gent: un taller de 
confecció, una acadèmia, una Comissió 
d'iniciatives. 

Àger, a meitat de camí entre 
Balaguer i Tremp, és petit: qua
tre-cents habitants. Una sèrie de 
poble ts l'envol ten : Agulló, La Ré
gola, L'Ametlla, Fondepou, E ls 
Masos de Millà, Vilamajor, Cor
çà i Millà: el total dels nou po
bles de la comarca sumen 941 
habitants. 

82 

Els seus problemes 

La Vall s'anava despoblant, es
pecialment per l'em igració de la 
gen t més jove: un gran percen
ta tge de noies ha sorti t per tre-
ballar a fora. Havia arribat el 
punt que a Ager només hi havia 
una noia. I COlll que tampoc no 
hi havia diversions, al s nois ja 
només els quedaven les cartes i 
el ca fè. 

Un altre problema crucial és el 
de l'ensenyament; a lguns matri
monis joves també han emigrat 
per aquest problema; solament 
els fill s del rics han pogut es tu-



diar el batxille rat als CoHegis de 
Lle ida o Balaguer. 

En aques ta s ituació es tracta· 
va de mentalitzar la gent senzi· 
ll a del poble sobre els seus pro
blemes i e l que calia fer. Amb 
aquest fi es va realitzar un cicle 
de conferències culturals durant 
tres nits - devia ésser al llavem· 
bre passat- amb diàleg a la fi. 
Va ésser més que formatiu; es 
va fer, com a resultat rmal, e l no
menament -amb votacions se
cre tes dels assistents- d'una Co
missió que portés endavant la 
realització d'una Acadèmia de 
batxille ra t e lemen tal per al prò
xim curs, i l'estudi de possibili
tats de donar feina a les noies. 

La Comiss ió -com que havia 
estat votada i es tractava de ne· 
cessitats sentides- s 'ha bellugat 
tant que moll avi at va arribar a 
un acord amb els c inc professors 
que donaran e l primer curs de 
batxille rat l'octub re vinent. Però 
la iniciat iva més ràpida ha es ta t 
la creació a Àger d'una Coopera
tiva de con fecció per a noies: ja 
hi ha quatre noics que acaben 
l'aprenentatge per començar a 
treballar a Àger, junt amb onze 
més, aquest 15 d 'abril. Natural
ment la fàbrica -per un mínim 
de realismc- es va posar en con
nexió amb la Cooperativa ja exis
tent a La Pob la de Segur. 

La Setmana de Pastoral 

En aquest context cal emmar· 
car la Setmana de Pastoral. No 

es tractava de parlar i parlar i 
parlar, s inó que es manejaven al
tres coses: fels. Què ca lia fer ara 
a Ager i quines actituds havien 
d 'adoptar els seus habitants i e ls 
de la Comarca per poder sura r? 
Més encara : quin és el mode 
d'é ser cristià, quines les mane
res de pensar i d'actuar, així com 
de practicar el cult e, en la pre
sent s ituació? 

Per aclarir-ho, així com per do
nar comptes de tOL el que s'havia 
fet , es va convocar la gent una 
se tmana, que va resultar la Set· 
mana de Pastoral de la Vall , a un 
altre c icle de conferències amb 
treball per grups a continuació. 

Les quatre nits que va durar 
la Setmana hi va participar un 
públic permanent de 120 perso
nes. 

El cicle de conferències i e l Ire
ball per grups va resultar força 
interessant. Varen .actuar en 
equip quatre I;jacerdo ts i tres se
glars . Agradaren moltíssim Mn . 
Montané, Mn. Valeri Beltran i 
Mn. Teulé. 

Els tcmc teològics varen ésser 
tractats més directament al prin
cipi i a la fi: el cristià lé una do
ble vertent de relació teològica, 
Déu Pare i e l germà . L'amor a l 
germà, manifestat en la recerca 
del bé comú, va ésser l'objecte 
de les a ltres xerrades: possibi li
tats cooperatives i cu lturals, es
perit de treball , millores de la 
vall , necessi tat de canviar una re
ligiositat de ciris i processons per 
una alt ra de més autèntica, s in
cera i altrui sta ... 
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L'última nit , tots els setmanis
tes es ve ien posseïts per dues 
classes de sentiments quasi con
tradictoris : per una part, l'en tu
si3sme parti cular i col·lectiu, 
fruit d 'aquells dics. Aquells mo
ments només calia haver dit de 
fer qualsevo l cosa i to thom s'hi 
hauri a llançat (és l'entusiasme 
coHectiu, tan típ ic dels cursets i 
les setmanes, que sembla que 
s 'ho ha de menjar tot). 

Però , per una a ltra part, hi ha
via notant també un altre senti
ment : la ge nt era conscient de 
les d ificultats de l'acció, del difí
c il que és passar del camp de les 
paraules i conferències, i sa ltar 
la ba rrera a l camp dels fets. 

Per això va trobar tan bona 
aco llida la idea de vota r una «Co
missió d'Iniciatives» , amb les 
persones més dinàmiques, que 

haurien d'ésser el comitè execu
tiu de to t e l decidit. 

Ai xí es va fer. La votació va és
ser secreta. I, com sempre, tam
bé aqu í ha resultat que «vox po
puli , vox Dei». 

La Comi ssió d'Inic iatives -que 
és un veritabl e Consell Parro
quial- ha comença t a funcionar, 
i sempre democràticament. 

En la primera de les dues reu
ni ons tingudes es va decidir, en
lre altres coses , de donar infor
mació periòd.icamen t a totes les 
famíl ies de la Vall en un full in
formatiu multicopiat titulat «Pas 
a Pas. on s'accepta també to ta 
idea o crítica del poble. En una 
paraula: s 'ha creat una eina de 
treball d'aques ta Comissió d 'Ini
cia tives que vol estar en diàleg 
amb el poble. 

JaL/m e Barallat ( Àger ) 

Arxiprestat de Sabadell: prl/nera . / 
co J1UtJlI o 

¿!:s poSSible d'enfrontar-se comunltà
riament I de manera decidida amb el 
problema de les primeres comunions a 
les grans aglomeracions ciutadanes? 

Darrerament, la premsa es feia 
ressò d'unes decisions que havien 
es tat preses, a re l de les prime-
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res comunions, pels sacerdots de 
Sabadell. De fet -ens ha estat 
aclarint- aquest any «no hem 
fe t més que repetir e l que ja vam 
decidir l'any passat; .. . aquest full 
no té res d'especial sinó l'haver
se acceptat per tots en la reunió 



arxipresta l de sacerdo ts del 23 de 
gener del 1969 •. 

Com que aq uest simple fet és 
prou signiJicatiu d'una Pastoral 
de conjunt que va construint-se 
Ien lament, inten tant de donar 
més veritat als nostres actes, i 
com que la Pastoral sacramental 
preocupa avui a tots, reproduï.m 
ínt egrament e l full en qüestió, no 
sense estar-nos de preguntar-nos 
i de preguntar fi ns a quin punt 
aquest decàleg va passant a la 
pràc tica en tot l'arxiprestat i hi 
resulta compa tible amb la comu
nió massiva de tots els nens. 

A l'úl tima reunió arxiprestal, 
els sacerdots de Sabadell vàrem 
parlar sobre la "primera Comu
nió", i arribàrem a una unanimi
Ia I que ve exigida per la Pastoral 
de conjunt, i que creient comple
lament d'acord amb la línia glo
bal de la Calequesi de la infància. 

1. Els pares són els primers res
ponsables de la formació re
ligiosa dels seus fills . Els en
senyaran a resa r, a estimar 
101l1om; amb paraules, però 
sobrelol amb el seu exemple. 

2. Seran els pares els qui per
smw[menl presentaran el seu 
/ten que ha de fer Ja primera 
comunió al sacerdot encarre
gat de la catequesi, quan el 
vegüt suficien tment apte. 

J. Els nens, en començar la pre· 
paració immediata de la pri
,.nera comunió, hauran d'h.a· 
ver complert els set anys com 
a mínim. 

4. La parròquia i el coHegi COIII

plelara" la preparació de la 
primera comunió d e la qual 
els pares s'han d e sentir els 
primers responsables. Aquesta 
preparació no consisteix en 
aprendre de memòria el cate
cis1'ne, s inó a d esvetllar·los 
sentiments i actituds cris tia· 
nes. 

5. La primera comunió s'hau ria 
de fer a l'església on acoslu
men a anar els pares del nen. 

6. La primera comunió I1a d'és
ser una autèntica entrada de 
l'infant en la comunitat que 
es reuneix els diumenges per 
celeb rar l'Eucaristia. 

7. El Sagrament de la Confir
mació es celebrarà m és ellda
vallt, per tal de donar-li més 
importàllcia i poder preparar 
millor els illfants a rebre'l. 

8. La celebració de la primera 
comunió es farà en un arn· 
bie"t de senzillesa, tant en 
l'ornamentació de l'església, 
com. en els vestits dels in· 
fants, que seran els vestits 
normals del diumenge. 

9. Cal tenir molt present de no 
desvirttwr l'as pecte religiós, 
i de no convertir la primera 
comunió en una testa social. 

JO. Creiem que, en la majoria 
dels casos, sÓn desproporcio
nades les despeses i les fe stes 
que es fan amb motiu d e la 
primera comtmió. No es po-
d en acceptar signes d'ast en· 
tació i de riquesa amb motiu 
d'un ac te religiós. 
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Església-69: Un anuari? 

Ha arribat a les nostres mans 
Lm dossier de 30 grans i espesses 
planes multicopiades, procedent 
de la Secció d'Informació del 
Curs de Pastoral de Valls (vg. 
P.Q. de P. n. 3, pI. 87 J. Es tracta 
d'un índex cronològic de les notí
més importants de la vida de 
l'Església local, calalana, penin
sular i mundial, que resulta cu
riós i inst ructiu de llegir ara de 
raig, després d'haver-les espigo
lades al diari, dia rera dia, du
rani tot un any. Preu del dossier 
I S pessetes. 

Els autors de la compilació la 
fan precedir d'L/na plana intro
duclòria que expressa l'intent 
que els ha mogut i que repro
dUlm de bona gana: 

La pluja de fets que un con
tacte sovintejat amb els mit
jans d'informació posa al nostre 
abast fa que, a l cap d'una ll ar ga 
temporada, una panoràmica del 
conj un t esdevingui força treba-
1Iosa. Per aquesta raó hem tin
gut la pretensió d'oferir-vos el 
present resum dels esdeveni
ments més remarcables que du
rant e l passat any 1969 s'han 
constatat en els diversos àmbits 
de la vida de l'Església. Som cons
cients de les lim itacions que ne
cessàriament ha de presentar un 
intent d'aquest tipus, m és en
cara havent estat preparat amb 
presses. 

Ben cert que la vida de l'Esglé
sia no es desclou tota lment en el 
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terreny cie l'empíric, del cien tífi
cament constatable, per tal com 
l'Esperit, que li ha esta t lliurat 
pel Crist, plana a una profund i
tat en part esmunyid issa als ulls 
del periodis ta. Tot amb tot, la vi
da de ls creient s es desclou tam
bé enmig del món i, en part, pot 
ser valorada a través de Ics seves 
manifestacions exte rnes: «pels 
seus fruits els coneixereu ». 

Sigu i dit que el nostre intent 
va més enllà d'aquesta senzllla 
rea lització. Us oferim aquesta in
formació no pas perquè us que
deu am b la s imple «notícia», 
amb ¡'«anècdota» curiosa que ja 
ha passat a la his tòria. Cert que, 
en rea litat, és només això el que 
presentem. Però ho fem en vis tes 
que vosalt res, amb més lleure i 
llibertat, n'escatiu les línies de 
força que s'amaguen rera la nua 
i freda descripció dels fe ts. En
cara avui -com en temps d'He· 
rodot- la hi stòria continua es
sent «mestra de la vida.. E lla 
-la his tòr ia- ens ha de servir 
pe r a perfilar el nos tre cap teni
ment en aquest momen t actua l 
que ens ha tocat viure (i [er viu
re!) : la nostra re en ci Crist Sal
vador. 

Sagraments i sacramentalització 
¿cap a una veritat exigent o cap 
a una compassió laxa? Un col
loqui 

A rel de l 'estada a Barcelolta 
del P. A.-M. H enry, de l'equip di
rectiu de Parole et Mission, per 



donar lif/ curs a la Facu.ltat teo
lògica, el dia 15 d'abril va tenir 
lloc 1/11 col/oqlli orga¡!itzat pel 
Centre d'es tudis pastorals de les 
diòcesis calalanes en el qual van 
participar, a més dels alumnes, 
altres persones interessades. 

El P. Henry va començar asse· 
nyalallt quatre tipus de qües
tions: 

I. Qüestió de verilal: els sagra
meltls, sigltes socials de la fe, 
ens mos tren el ros tre de l'Es
glésia; no poden donar-It e, 
doncs, l/na imalge desfigurada, 
posat que l'Església es ta co-
11èixer no simplement pel que 
diu verbalment d'ella nzateixa, 
siltó pel que fa. En aquesl sell
lil, una falsa compassió indivi
dual es converteix en manca de 
pietat per a l'Església i, a la 
llarga, aquesta s'infla artificial
ment i lleixa de significar res 
per al món. 

2. Qüestió de destriament: ¿a qt¡¡ 
pertoca de discernir la madu
resa de fe i de comportament 
crislià que fa desitjable el sa
grament? Cal fugi r d'un judici 
individual i clerical del reClOr; 
aquest ha d'estar sempre 
acompanyat per creients se
glars: aleshores es pot eslablir 
Ull diàleg sobre el sentil del 
sagrament; en darrer tenne, el 
que decideix és l'interessat 
(en el cas dels infants, els seus 
pares ) i ens cal respeclar la 

seva decisió. 

3. Qüestió de pastoral. La nostra 

pas toral, de cristiandat, està 
exclusivament centrada en els 
sagraments : administració 
preparació. ¿I aquells que no 
SÓII susceptibles de rebre els 
sagraments i lli tan sols de 
preparar-s'hi directament? lEs 
urgent de bastir una pastoral 
de la fe, que pugui oferir al
guna altra cosa als que no po
den rebre els sagraments. 

4. Qüestió d'Església. ¿Què és: 
petit ramat, o poble immens? 
Es les dues coses alhora. I 
només si som atents a la qua
litat del ferment aquest podrà 
actuar sobre tola la pasta, aju
dant a traP1sformar i madurar 
les altres religions globalment 
i des de l'il1terior. Ens convé 
mal1tenir dalles el doble pol, 
respectallt la visibilitat i la 
qualitat, però tenint en comp
te que hi ha molta gent que 
pertany invis iblement a l'Es
glésia visible. 

Al llarg de la cOllversa que va 
seguir la curta exposició, van apa
rèixer diverses qüestions interes
sants : sobre els sagraments, sig
nes de la fe i alllOra respostes a 
unes necessitats «religioses»; so
bre la urgència d'aclarir la s itua
ció sòcio-política del país, que di
ficulta un plantejament d 'aques
ta qüestió a simple nivell de fe; 
sobre el sacerdot, minis tre de la 
fe i de l'Evangeli i representanl 
del món «religiós»; sobre la ne
cessitat que els bisbes recolzin 
els esforços orienlats a l'aelari-
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ment d'una situació confusa; so
bre la necessitat d'una autèntica 
pastoral de conjunt: és l'Esglé
sia sencera que s'ha d'encaminar 
vers una ac tuació més veritable. 

En resum, el P. Henry s'inclina 
decid idament per una línia de 
veritat i d'exigència, convençut 
que els sagraments i l'Església 
són i convé que res tin sagra
ments i Església de la fe i de 
l'Evangeli, i que aqlles ta és l'LlU;
ca mGfJera de no desvirtuar el 
ferment i d'assegurar la seva ac
ció en plena pasta. La pastoral de 
la fe, ales/zores, haurà de trobar 
camins pluralis tes; no quedar-se 
ell el dilema insoluble de sagra
ments sí, sagramellls no com a 
opció única. 

Dos llibres: dos homes, dues 
actituds, una mateixa època i 
un mateix pa is 

La publicació, gairebé simultà
lIia, dels llibres de Allastasio Cra
nados El Cardenal Gamà, prima
do de España (Espasa Calpe_ Ma
drid, 1969) i de Ramon Munta
nyola Vidal i Barraquer, carde
nal de la pau (Estela_ Barcelona, 
1970) és lli' f el al qual no eslem 
massa habituats. 

No es Iracfa ara de glossar les 
obres, ni d'establir compara
cions. Ja ho farem més delingu
dament en un altre m,ímero. Si
nó de prendre nota de l'esdeve
niment i de recomanar-ne de cor 
la lectura. Una lectura que s'im-
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posa, perquè ens fa reviure WlQ 

època que condicimza i explica la 
noslra. I perquè la pèrdua de la 
memòria històrica és un dels pil
jo rs malastres de què pot ésser 
víctima l.ma generació. 

Aquests dos llOmes SÓ Il dos ca
falans, fills de dues cOlllarques 
germanes: Alt Camp (La Riba ) i 
Baix Camp (Cambrils) i preve
res d'mm mateixa Església tarra
gonina. 

Moviments apostòlics obrers i 
rurals: una presència i una es
perança 

400 M I LITANTS OBRERS /IQn 
dedicat aques ta Setmana Santa a 
fer uns dies de reflexió. Aixi uns 
300 jocis tes ereu al Seminari de 
Vic acompanyats d'algw1s consi
liaris, uns 60 /wacisles a La Selva 
del Camp i uns 20 membres de 
l'A.C.O. al SemÍ/TOri menor de la 
Conreria. Aques ts darrers van 
parlicipar a la celebració de la 
Vetlla pasqual junc amb el alum
nes de la casa, en un acte on els 
neguits i els esforços dels mili· 
tant s cristians del món obrer vall 
enriqt/ir la pregà ria de tofs. 

TAMBÉ 10 DIRIGENTS RU
RALS de IOl CalalU/,ya i Uit con
siliari van ass istir la SetH1alla de 
Pasqua a mill gran trobada a 
Slrasbot/rg, la ciufaf fan europea 
que s'emmiralla a les aigües del 
Rin. La tasca de la setmana va 
suposar lOt seriós replantejament 
de l'orientació ; l'elJgatjamel1l 



dels joves cris t ians del món ru
ral. 

El Moviment Rural i Comar
cal adult, va aplegar el diumenge 
12 d'abril a Montserrat, 150 diri
gents i militants, amb diversos 
cons iliaris , d e to ts els bisbats ca
talans. 

Aquesta Jornada, que és la ter
cera que es fa a nivell regional, 
tenia per objectiu: "Descobrir 
quina ha de ser la nos tra respos
ta cristiana a la realitat i als pro
blemes del nostre ambient, poble 
i comarca, i del nos tre país, te
nint presents les lliçons de la 
His tòria". 

Com a pre paració immediata es 
va treballar un qüestionari que 
ajudava la refl exió sobre punts 
concrets de l'actuació dels mili
tants. De fet, però, la Jornada ha 
sigut la culminació d 'un treball 
d e conjunt portat a terme durant 
l'any. En aquest treball, els res
ponsables dels diversos bisbats 
han pogut reflexionar sobre la 
realitat del Moviment a cada lloc. 
Això els ha portat també a ser 
conscients de l'esforç que cal fer 
de cara a assolir un Moviment 
Comarcal potent, capaç de con
trapesar la influència, sovint 
massa absorbent i centralista, 
que Barcelona exerceix sobre les 
comarques. 

Després d'un període d'ac/ofa
ment --(lra no n'analit zem les 
causes- aquests actes coinci
d ents ¿assenyalen un augm ent de 
vitalitat dels Mo viments obrers i 
els Mo viments rurals ? 
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Enquesta sobre el celibat: 
163 respostes 

Promoguda per '< Correspon
dència », ha estat feta per un 
grup de sacerdots i seglars cata
Im1S. El reswn que ara apareix 
(48 folis multicopiats) es basa en 
les 163 enquestes contestades a 
temps de les 800 distribuïdes, 
que corresponen a 107 sacerdots, 
2 seminaris tes, 9 religiosos i 45 
laics. El resum . no pretén pas 
ser ni cientific , ni sociològic en 
sentit es tricte, ni complet (. .. ) 
està en la linia dels articles que 
acostumen a sortir a «Correspon
dència . ( .. . ). Algú potser s'es
candalit zarà. L'enquesta no està 
feta per molestar a ningú. Crec 
que s i hi ha escàndol és per la 
manca de llibertat per parlar 
d'aquest tema. Espero que ser
veixi per crear un clima que fa ci
liti el diàleg ( ... J. Deixem parlar 
força els enquestat s per llur prò
pia boca: la màquina d 'escriure 
s'ha cansat de posar cometes». 

«Les vuit persones que hem in
tervingut directament en la con
fecció d'aquest resum hem que
dat profundament impress iona
des pel contingut ( ... ) de les res
pos tes . Hauríem volgut saber 
fer-vos arribar tantes sensacions 
de fru stració i de ressentiment 
com hem descobert ( ... ). També 
les senzilles i profundes esperan
ces i les serenOrs de madure
sa ... » 

L'enquesta contenia 7 pregun
tes: 
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J. Eda t i càrrec. 

2. ¿Ets partidari d',m celibat ral 
com ha es ta t fins ara entre 
IlOsaltres, o bé pre feriries la 
possibilitat de sacerdots ca
sals, a més a més d e sacerdo ts 
cèlibes? Raons. 

3. Si actualmen t l'Església dei
xés ell llibertat els sacerdots 
per a contraure malr imm1i, el 
casaries?, o el pla nte jaries la 
possibilitat del teu mal , ¡mo
ni? 

4. ¿Ets partidari que els sacer
dots que s'han casat, prèvia la 
d ispensa d e Ro,.,.,a, t inguin 
la possibilitat de tomar a 
exercir, s i ho dema naven, el 
m inis teri sacerdota l? 

5. ¿A què atribueixes la crisi ac
tual del celibat? 

6. ¿Quins valors actuals veus ell 
el celibat i en quines condi
ciOIlS creus que podria conti
nuar essent avui un valor 
evangèlic? 

7. ¿Com viuen aquest problema 
del celibat dels sacerdots els 
tetis companys de treball i els 
teus familiars? 

Les respostes dels seglars ha n 
esta t resumides per Uf! matrimo
ni (Jesús Mestre i Conxi/a Cam
pi ). Les dels capellans per sis 
mossèns: Damià Sàl7chez Busta
mante, Josep Vilaró, Julià Cots, 
Enric Muiíarach, Oleguer Bella
vista i Alfons Formari'l.. 

El resullt de les respostes a les 
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7 p reguntes va seguit d 'un apèn
dix: un tes timou; d'un que es se
cularitza, amb el títol . El Via
Crucis dels qui es secularit zen ». 

Catequesi d'adults a La Seu 

. Ens cal redescobrir Déu, re
trobar el se /ltit de la /lostra fe. 
La necess itat de con~ixer millor 
i d'aprol,mdir més la fe i les se
ves exigències ens ha porta t a or
ganit zar un Catecumerral per a 
adults ( .. .) hi /r a perso /l es de les 
llostres comunitats a qui interes
sa el que anem a fe ,.. TotllOm hi 
és invitat ». 

Així comença un programa que 
ha arribat a les nostres mans. 
Les trobades quinzenals, de ge
ner a ma ig, con.s ten d e quatre 
parts: exposici6 introductòria; 
aprofu/ldiment per grups: posa
da en comú; lectura bíblica i pre
gària dels fidels: eucaristia. 

E" el temari podríem distingir 
W 7 triple m om ent: 

I. L'/rome es pregullta: Déu pre
gunta a l'hom e; Déu inquireix 
a l'hom e c reient; Déu inqui
reix a la comunitat creient; 
L'home en perill (t emes J-5). 

2. La resposta de Déu; Resposta 
de l'home a la interpeHació de 
Déu: Déu enmig de nosaltres; 
Redimits per la mort de Crist 
( temes 6-9) . 

3. La cOllstitució d'u" poble nou: 
La resposta d 'Ull poble l/OU; La 
posada en m arxa del mis teri 



de Cris t /110 rt i ressuscitat; El 
ca mí cap al terme (temes 10-
13). 

Segons els nostres informes, les 
sessions tenen lloc, regularm ent, 
de dos quarls de 10 fins a la una 
de la l1it, amb UHa assistència 
que va de 35 a 40, enlre joves i 
noies, estudiants i treballadors, 
persones grans, sacerdots, reli
giosos i religioses, de manera 
que els seglars representen url 
60 %. I el treball dels grups i la 
pregària constitueixen una bona 
ocasió d';ntercmlvi i d'aprofundi
ment. 

Passos cap a una conjunció de 
la Catequesi d'infants a la ciu
tat de Reus 

La Catequesi d'infant s a la ciu
lat de Reus, aquest any, ha co
mençat a donar els seus primers 
pasos vers una unificació i colia
boració interparroquial. No ha 
estat fàcil i ja veurem al fina l de 
curs el que veritablement s'hau
rà portat a la pràctica. De totes 
maneres, el pas eslà fel . 

S'ha començat pel curs de pre
paració a la primera comunió: 
pla de lemes edilal per les co
missions diosesanes de Cateque
si de Catalunya; grups reduïts; 
catequistes seglars; reunions de 
pares dels nens; els Hens hauran 
de tenir 7 anys complerts, el 31 
de desembre passat: només s'ad-

metr0l1 a la ca tequ esi els nens 
inscrits pels seus pares a la 
parròquia. Dintre d'unes caracte
rístiques assenyalades per les 
circum stàncies, totes les Parrò
quies de la ciutat han acceptat 
aquest pla, decidit de conjunt. 

Demés, algu nes parròquies han 
organitzal una preparació de ca
tequistes, a base d'uns dies d'o
rientació pedagògica abans de 
començar, d 'una classe de teolo
gia mensual, i d'una preparació 
cu rta prèvia a cada sessió de ca
teques i. També algunes parrò
quies han seguit la labor de l'any 
passar posant en marxa Un se
gon curs amb les mateixes carac
terístiques. 

Hi ha moltes dificultat s, però 
també hi ha realitats petites i 
sigl1ificatives. I a poc a poc es va 
creant un bon grup de catequis
tes i pares in teressats pel pro
blema catequètic a Reus, del qual 
pot sortzr un.a autèn tica Cate
quesi int erparroquial. 

Novetat a Sabadell : Assemblea 
representativa i Consell pasto
ral 

Darrerament a Sabadell ha tin
gL/1 lloc la constitució de l'Assem
blea representativa i del Consell 
pastoral de tota la ciutat. 

L'Assemblea representativa, diu 
una l'lota multicopiada que ens 
ha arribat, «representaria la co
munital cris tiana de Sabadell, 
des de la base, a través dels re-
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presentants de les comun itats lo
cals (parròquies ) i d'alt res grups 
crist ians (religioses, moviments 
especialitzats); prendria acords 
per votació en les matèries im
portants a nivell ciutadà, segons 
les propostes presentades pel 
Consell Pastoral; i presentaria al 
mateix Consell temes per a estu
diar». 

Està integrada per sacerdots 
( Ull per parròquia i per ministe
ri especialitza t ), laics (dos per 
parròquia i un per rnoviment) 
tres religioses i dos religiosos. 

Les> finalitats del Consell Pasto
ral són «responsa bilitzar-se de la 
Pastoral de conjunt, a nivell ciu
tadà; rebre les propostes presen
tades per l'Assemblea i per les 
comunitats cris tianes, estudiar
Ies i presentar-les a la votació de 
l'Assemblea •. 

Ja en parlarem més detinguda· 
ment. 

Santa Coloma de Gramenet: 
Benediccions públiques i certi
ficats : dues preses de posició 

Els sace rdots encarregats de 
les parròquies de Sta. Coloma de 
Gramenet, després de reflexio
nar-hi atentament, moguts no
més per raons pastorals i solida
ris amb els criteris i la manera 
d'actuar de molts altres cape
llans, hem acordat de no partici
par amb la Benedicció religiosa 
a les inauguracions públiques i 
oficials d'institucions, centres 
cul/urals i esportius, locals ca-
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mercials i indus trials, serveis pú
blics, etc. ( .. . ) 

Volem fer notar, també, que 
amb molt de gust beneirem i 
presidirem l'oració quan les cir
cumstàncies la facin religiosa
ment possible i pugui realit zar-se 
d'una manera estrictament fami
liar i privada. 

Sovint acuden als nostres des
patxos persones que resideixen a 
les nostres demarcacions parro
quials per a demanar-nos certifi
cats de bona conducta, de situa
ció econòm ica, de catolicitat i 
pràctica religiosa, de baptisme, 
d'assistència a determinats actes 
religiosos (enterraments, casa
ments, primeres comunions) i 
d'altres encara, per tal d'ingres
sar en centres d'educació i for
mació, en institucions laborals i 
assis tencials, en guarderies, o bé 
en ordre a la ,tacionalització, al 
cobrament de pensions, a l'adop
ció, etc. ( ... ) 

Tot plegat contribueix cada 
dia més a donar a les nostres 
parròquies una fesomia adminis
trativa i burocràtica, totalment 
diferent del caràcter evangèlic de 
la missió que els escau. 

Tanmateix, ens fem càrrec que 
aques ta delimitació i indepen
dència de camps, tan desitjable i 
necessària, no és fàcil d'establir; 
sobretot, atès el pes de tants 
anys d'acceptació i pràctica ruti
nària. (. .. ) 

Per aquests motius, no podem 
ser inflexibles i rígids en l'apli
cació d'aquests criteris als casos 
concrets; particularment quan 
alguna persona podria veure's di-



rectamen t perjudicada en els 
seus drets o prete'tsions, perquè 
se li exige ix, absolutament i com 
a condició, algun d'aquests trà
,nits. En aques ts casos, es ten· 
drem el certificat que se'ns sol
licita, però farem notar la nostra 
disconformitat i formularem el 
prec que s iguin reconsiderades i 
modificades aquestes formes bu
rocràtiq ues, no adaptades i per· 
judicials. 

(De dues no tes impreses sig
nades: . Els sacerdots de Sta. 
Coloma.) 

La llengua de la Litúrgia a la 
ciutat de Lleida: qüestió oberta 

A la Setma na de Renovació pas
tora l de final s de gener va ser 
plantejat, de paraula i per escrit, 
e l problema de la presència de la 
llengua cata lana a les misses de 
la ciuta t de Lleida, que només 
representa un 20 %. Amb motiu 
de la Se tmana Santa , on aquest 
percentatge es veia notablement 
redtüt encara, un grup de quaran· 
ta·cinc laics va enviar una ca rta 
oberta a ls diar is locals, adreçada 
als rectors de les parròquies i a ls 
superiors re li giosos. La carta, da· 
lada e l Dijous Sant, 26 de març, 
va ser reproduïda fragmen tària· 
ment pe l • Diario de Lérida., ci 
divendres Sant, dia 27 . Pos terior
ment ha estat publ icada per . Ser
ra d 'Or. (abril) i pe r . Tele/ Estel. 
(17 d'abril ). 

Aquest fet es si tua en una pro
víncia que ha fet objecte de cu-

r¡oses temptatives per substr~u
re-la, geogràficament o televisiva
ment, de Cata lunya. I en una diò
cesi amb greus problemes pas to
rals, provoca ts pel s imple fet que 
cavalca entre Catalunya i l'Aragó, 
anomalia que no va ésser corre
gida convenientment ( i és curiós) 
quan va tenir lloc el darrer retoc 
general de les circumscripcions 
diocesanes . 

En espe ra de trac tar amb més 
amplitud d 'aques t problema, ens 
limitem avui a reproduir la carta 
en qüest ió: 

Venerables Pastors: 

Hem llegit a la Prem sa local 
que els cultes de Dijous i diven· 
dres sant seran fet s en llengua 
castellana. Solament un 8 % (que 
correspon a tres misses resades 
el Dijous Sant i a la mateixa hora 
i als cultes de la capella dels Pa
res Jesuïtes) seran fets en la llen
gua del poble. Malgrat que la 
Doctrina de l'Església parla ben 
clar sob re els drets dels pobles a 
la seva llengua materna, i que 
Pau VI ha demanat repetidament 
que la doctrina de l'Església si
gui exposada i practicada sense 
cap mutilació, i malgrat que l'Es
glésia sempre Ita es tat presen
tada com a defensora dels dret s 
humans. aci, a la nost ra ciutat, 
els llostres pastors heu oblidat la 
pràctica d',m aspecte tan vital del 
Magisteri de l'Església en l'acció 
pastoral. 

Massa sovint l'ús de la llet/gua 
catalana a la litúrgia ha estat bar
rejat amb interferències no reli-
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gioses. L'ús de la nos I ra llengL/a 
a la litúrgia és sell zillament una 
exigència pastoral d'encarnació 
ell el poble. Hom diu que el cas
lellà lothom l'entén. També, gai
rebé, tol hom enlén el calalà; pe
rò la pregària a Déu no té res a 
veure amb entendre o no, sinó 
amb sentir o no sentir. La pregà
rja litúrgica no és un sún.ple acte 
rutinari o mecànic, sin6 una cosa 
m és profunda, nascuda d 'una in
limita t que solament pOl expres
sar-se en la llengua materna. No
sal tres ens expressem en català 
amb els éssers estimats i en una 
allra llengua ell els afers buro
cràtics. No us adoneu, venerables 
pas/ors, que esteu conver/üu les 
nos tres relacions amb Déu en 
unes relacions merament buro
cràtiques? 

Comprenem l'ús de la llengua 
castellana per als nou vinguts, 
m entre duri el seu període d'in
legració al nostre poble. Però el 
percentatge abans esmentat no 
Iradueix la realitat sociològica ac
IL/al de Lleida. 

No perdem l'esperança d'un 
Iracte més just per a la llostra 
comunitat, i podeu tenir la segu-

retal que durant aquests dies de 
recolliment pregarem pel coratge 
i la lucidesa dels nos tres pastors. 

Tortosa , un bon signe? 

Per primera vegada després de 
la guerra s'lla celebrat la missa 
de l dijous sant en calalà en una 
parròquia de la ciutat de Tortosa. 
Ha es tai , tanmateix, l'única pre
sència del català el1 la littírgia 
d'aquesls dies. I, el1cara, decidida 
a corre-cuita i a darrera hora. Pe
rò val la pena deixar-1te constàn
cia. 

Normalmenl , en lOla la c iutat 
--amb una població massivament 
aw òclol1a, 011 és diflcil sel1/ir a 
varIar en caslelld- només es ce
lebra en català una missa cada 
diumenge i una missa W1 dia fei
ner; s i deixem d e banda, és clar, 
la fidelilal de Mossèn Manyà que, 
malauradament, representa, en
cara avui, una excepció. 

Discriminació? Presència s im
bòlica? Tracte d e museu? Aques
ta se/man.a santa, ¿s'llaurà obe rt 
el camí cap a una normalització? 
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L'obra completa de Schillebeeckx en català 

Dates de pu blica ci ó de ls quatre primers vol ums: 

I. REVelACiÓ I TEOLOGIA Març 

11. DÉU I L'HOME Ma ig 

III. El MÓN I l'ESGLÉSIA Agost 

IV. LA MISSiÓ DE l'ESGLÉSIA Octubre 

UNA APORT AClÒ DE CARÀCTER BÀSIC 

A LA NOSTRA TEOLOGIA 

Cond icio ns especia ls de venda per als qUI es subscri

guin als quatre primers volums. Adreceu - vos a Tama rit 

191 , praL 2 .' 
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* Informac iò bibliogràfica 
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* Butlleti gratu it de " Bibl iografia relig iosa » 

LA HORMIGA DE ORO 

editorial impremta llibreria 

Hi trobareu les obres clàssiques I 

les darreres novetats religioses 

SOL.LlCITEU- NOS CATÀLEGS 
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