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primera plana 

Les condicions del diàleg 

Dels dies 18 al 21 de maig, es van celebrar a El Pinar 
les segones jornades de delega ts del clericat de tot Es
panya, per a preparar la futura assemblea conjunta en
tre bisbes i capellans. Una passivitat i indiferència, que 
va fent-se cos tum, va ser la reacció gairebé general del 
clericat, almenys entre nosaltres, davant les primícies 
periodístiques: una cosa més, planejada des de les al
tures? Veurem ... 

Si prenem peu dels resums que d 'aquesta última reu
nió de delegats ha don at la premsa, convidada a ser-hi 
present, el clericat assistent ha donat proves d'una nc> 
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table llibertat d 'expressió. Ningú no deixarà de consi
derar la franquesa com una condició indispensable del 
diàleg. Per aquest can tó, la tònica d'aquestes segones 
jornades seria un presagi feliç i optimista de cara a la 
rutura assemblea conjunta . 

L'Església, però, no és una acadèm ia on es practiqui 
amb refinat aticisme l'art de bescanviar opinions. El 
dià leg, en l'Església, més que un bescanvi intranscen
dent de parers, és una llei de vida, di ctada per la rea
litat d'una comunió que ve de dalt, i per l'exigència 
consecutiva de rea li tzar visiblement aques ta comunió 
en la intercomunicació, tant espontània com institucio
nalitzada . 

Davant l'anunci i la preparació d'un diàleg a l'interior 
de l'Esglés ia, entre bi sbes i capellans, convoca t per a 
una ocas ió extraordinària, no és possible deLxar-se de 
preguntar sobre quines realitats de diàleg reposa en la 
convivència ordinària. ¿Com va el diàleg bisbes · 
preveres en cada un dels nostres bisbats? El di àleg per
sona l de tu a tu. El diàleg a través dels òrgans que són 
la cúria, e ls arxiprestats, les diverses com issions dio
cesanes, els consells presbi terals, etc. Aquestes diver
ses institucions, ¿són realment organismes que formen 
quadres reals de convivència, o bé constitueixen pro
gressives complicacions burocràtiques d'un engranatge 
que es contempla a si mateix? 

Cal que les coses retornin al seu lloc veritable i real: 
el diàleg amb la jerarquia es realitza cada dia a cada 
bisbat, lractanl·se d'una jerarquia i d'un clericat pas· 
toral s. Només si s'es tableix damunt aquesta base sò
lida pot enlairar-se de mica en mica la piràmide que 
cul.minarà en un acte general. Invertir les coses és con· 
tradir les lle is de lata sanitat social. 

En altres paraules, si als nivells més quotidians i 
ordinaris de la vida eclesial no s'han estab lert encara 
unes formes passables de convivència, la trobada dia
logal entre bisbes i capellans, preparada en un clima 
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d'esdeven iment extraordinari , pot constituir-se en un 
camp de batalla, més o menys incruent i inútil , on les 
tensions no resoltes al nivell que e ls és propi, emergei
xin en forma no disciplinada per la percepció pondera
da i realista de les possibilitats q ue ofereix la convi
vència eclesial quo tidiana. 

Seria veri tablement de doldre que la celebració de 
l'assemblea conjunta de bisbes-capellans, per un exces
siu idea lisme en e l seu plantejament, i per una preci
pitació en fixar les dates de la seva celebració, es con
vertís en realitat en un lloc on, durant uns dics, els uns 
presentin els seus greuges amb un e levat grau de fran
quesa, però sense massa esperances concretes per a 
les comunita ts a què pertanyen, i els alt res puguin es
coltar aquests greuges, sense sentir-sc obliga ts, en rea
litat, a cap canvi decisi u. E l comen tari del cardenal 
Enrique i Tarancon a ls primers resu ltats de l'enquesta 
del clericat, publica ts a . Vida Nueva», dient que els 
capellans estimen tant els bisbes que els demanen im
possibles, seria un model de respos ta jeràrquica ne ta
ment decebedora . 

Un d ià leg extraordinari, sense el precedent d'un dià
leg quotidià, corre així el perill d'arribar a ser un exu
tori inútil de mal s humors per una banda, i per l'altra, 
un à libi de democràcia tolerada p er uns dies, potser 
amb una preterintencional inclinació demagògica, com 
un carnava l de di sbauxes de segu ida encarrilades en les 
arideses d'una quaresma sense els necessaris penedi
ments i sense Pasqua. 

Quant a nosaltres, creiem que avui és condició indis· 
pensable per a lOt diàleg que els bisbes comencin a 
rea litzar signes concrets -no pas espectaculars, si nó 
reals- que siguin ja una resposta en la vida de cada 
dia. Allà on comença a realitzar-sc, es desinfla la psicosi 
del diàleg. Allà on no es dóna, és inútil d'esperar mi
racles de cap assemblea provincial o nacional. 

Només d'aquesta manera an irem trobant un nou es til 
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de relacions bisbes·sacerdots, en què s'enriqueixi l'amor 
de tots per a una Església en via de reforma, on la 
comunió substitueixi els monòlegs crispats i estèrils en· 
tre uns in terlocutors que es van passant la pilota da· 
munt el cap del poble. Perquè el diàleg demana una 
au tèntica conversió de part de tots: una conversió a 
la comunió. 

En aques tes condicions continuem creient en el dià· 
leg i esperant·lo. Un diàleg, que tot volent donar , tam· 
bé, resposta a la problemà tica interna clerica l i jeràr· 
quica, no defugi la que devem, de temps, al món que 
ens envolta i ens interpeHa. Jerarquia, clericat i diàleg 
són en l'Eglésia realitats pastorals. 

F erments cism àtics 

La vinguda del P. Arrupe, general de la Companyia 
de Jesús, ha replanteja t novament el problema del «cis· 
ma. latent a l'interior dels jestütes espanyols. Elements 
de signe conservador, no sentint-se bé en la nova con
figuració que va prenen t la companyia en aque ta etapa 
pos lconciliar, aspiraven a un altre tipus d'organització 
per a ells, bo i «agrupan t·se en determinades residèn· 
cies, per tal de realitzar una experiencia de vida i de 
treball apostòlic ( ... ) -deien- en el veritable esperit 
de Sant Ignasi». Aquesta aspiració es tradtüa, pràc· 
ticament, en la creació d'una . província personal», amb 
e l seu noviciat, les seves ca es d'estudi i els seus supe
riors propis. 
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Aquest projecte, al qual eren favorables molts bisbes 
(si hem de creure les «Informations catholiques inter
nationales», del 15 de maig d'enguany) ha estat objecte, 
per part del P. Arrupe, d'un refús categòric en una en
trevista que publicava el 25 d'abril . Vida Nueva.: . Una 
experiència així ( .. . ) -deia el general dels jesuïtes
produiria una divisió més profunda encara amb unes 
conseqüències molt greus per a la Companyia, i potser 
fin s i tot per a l'Església •. I, referint-se a una conversa 
amb el Papa sobre aquest punt, afegia: «Per a ell, les 
separacions o les protestes com aquesta no són solu
cinns veritables. Ens cal treballar plegats per ser fidels 
a l'essència i a l'esperit de Sant Ignasi». 

E ls problemes que susciten les diferents posicions 
dels jesuïtes no són solament interns de la Companyia. 
Entre nosaltres, sota el nom de dos jesuïtes, un d'ells 
difunt, i en vida predicador d'exercicis, s'han emprès a 
Barcelona dues iniciatives en ordre a la formació de 
futurs sacerdots, sense cap relació amb el seminari de 
la diòcesi respectiva, ni amb cap altre seminari del 
Principat. L'aparició d'aquests sem inari s «personals» 
ve a ajuntar-se, a Barcelona, amb una altra empresa 
simi lar, ja existent d'antuvi, i no vinculada tampoc al 
seminari diocesà. 

El Consell presbitera l de Barcelona, en la seva dar
rera reunió, es va ocupar d'aquesta proliferació que té 
signes d'anarquia. Si el P. Arrupe, a l'interior de la 
Companyia, marca una línia, i no permet la consolida
ció de plans portadors de ferments de divisió, ¿han 
de consentir les diòcesis catalanes que prosperin en el 
seu si empreses similars? ¿Hauran d'emparar inicia
tives que no han pogut incubar·se en el seu propi niu? 

I, concretant, ¿no és indispen sable que els responsa· 
bles del Seminari de Barcelona aclareixin públicament 
i sense ambigüitats aquestes qüestions, que pràctica
ment afecten totes les diòcesis catalanes, amb la ma
teixa claredat amb què el P. Arrupe ha deixat ben pre-
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cisada la seva posició de general, davant un projecte 
de tanta tran scendència per a la Companyia i per a 
l'Esglés ia? 

A propòsit d'l/lla 
. / 

COl1lm.emoraCIO 

La celebració del centenari del naixement del car
denal Gomà -en ella ma teixa normal i raonable- s'ha 
acompanyat, segons hem llegit a la premsa, d'unes cir
cumstàncies que ni ens semblen gaire raonables ni ens 
agrada que siguin normals enlre nosaltres. Volem re
marcar-ho, encara que sigui amb l'inevitable retard que 
ens imposa el ritme bimestral dels nostres quaderns. 

No és fàcil. en commemoracions d'aquestes, assegu
rar un cert distanciament del personatge homenatjat. 
I quan això no s'obté, ni que sigui en un grau m ínim, 
la mateixa figura que hom pretén d'enaltir en resulta 
paradoxalment sacrificada. Aleshores els espectadors 
són temptats de veure en els homenatjadors, tan entu
siastes, una mena d'hereus sense grandesa que s'aprofi
tessin del personatge per a justificar unes posicions, 
bones o dolentes, que, en tot cas, haurien de tenir 
la valentia de defen sar directament, sense referències 
utilitàries als avantpassats. 

Sempre és lamentable que passin aquestes coses. Pe
rò ho trobem encara menys excusable quan, com en el 
cas del cardenal Gomà, no hi ha cap reivindicació a fer, 
ni cap silenci a trencar, ni cap ofensa a reparar. ¿No 
van ser, les seves, unes opcions coronades per la victò
ria? 
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Tot allò que signifiqui consideració matisada de les , 
dificultats que hagué d'afrontar l'iHustre Arquebisbe de 
Toledo, valo ració de les seves qualitats, i comprensió 
de les seves decisions, serà per nosaltres ben acollit. 
Els valors profunds d'un home poden resplendir en
mig dels engatjaments més di scutibles. Voldríem, a 
més, assum i r la nos tra Església i el nostre País integral
ment, tal com són, i no de manera unilateral. 

Però ni sabríem renunciar al rigor crític ni podríem 
acceptar ac tes d'homenatge que mitjançant una sin· 
guIar ambientació, feta de noms, d 'uniformes i de tele· 
grames, vo lguessin fer passar aires de croada definitiva· 
ment bandejats. l això, a desgrat de benignes conces
sions als versos vernacles ... 
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qüestions 

Problemàtica pastoral del Sagrament 

de P enitènc;a 
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El sagrament de Penitència travessa una cri
si: és el menys que es pot dir, pastoralment 
parlant. Amb UIt llenguatge senzill i clar, però 
amb notable finor d'anàlisi, Moss~n Jesús Hu
guet, urgellès ben arrelat a SOISOl1a, preocupat 
per qüestions morals i pastorals, passa revista, 
en una àmplia panoràmica, a les Inoltes causes 
que Iti Itan confluït i conclou que les aspira
cions acl!lals poden ser dirigides cap a l/na va
loració de la Penitència en la línia més tradi
cional. 



Volem començar amb un advertiment: que ningú no s'estranyi 
del caràcter marcadament negatiu de la nostra reflexió. L'exigeix 
el tema que ens hem proposat. No pretenem posar en dubte gens 
del bé que el Sagrament de la Peni tència ha fe t fins ara a l'Esglé
sia, ni que, malgrat to tes les defi ciències, molts cristians no l'hagin 
arribat a viure com allò que rea lment és : el sagrament de la 
reconciliació amb Déu i amb l'Església. Voldríem fe r veure sola
men t com mol ts aspectes necessi ten una renovació profunda , si 
volem superar la crisi que actualment travessa aquest sagrament. 

E n efecte, la disminució de les confess ions és un fet. Potser 
primer va afectar els de confessió no lan freq üent, però després 
fins els cristians més fervorosos . De totes maneres és un fe t: amb 
motiu de les festes ja no veiem les grans cues d'abans i la confes
sió s'ha anat espaiant en tothom, fins sacerdots i religioses . l pot
ser el més significatiu encara són les persones que es confessen: 
en la seva majoria, dones, vell s i criatures. 

Causes de la disminució de les confessions 

Deixant de banda la minva de la pressió social que s'ha 
deL'\':at sentir en l'afebli ment general d'un cristianisme sociològic 
i fixant-nos ara en les causes que més concretament han influït 
cn ]a disminució de les confessions, ens sembla descobrir-ne una 
de capital: l'actitud dels capellans . Abans promovíem un gran des
plegamen t de pred icació i estructures -exercicis, missions, septe
naris ... - orientats primordialment a això: que els fidels passess in 
bugada, fessin una bona confessió. Ni nosaltres no ho acabàvem 
de veure clar: es basava en tants pressupòsits i motivacions dub
tosos! Pensem només en el sen tit migrat i individual de la salva
ció, el poc respecte a la llibertat i a la consciència ... Dc totes ma
neres, la gent ha captat la nostra \'aciHació. 

Però mirem ja, de part de la gent, quines causes els han portat 
a la disminució de les confessions_ Veurem sens dubte que no tot 
era bo el que se'ns ensorra. Que més d'una vegada aquesta menor 
freqüència és deguda a l'impuls d'actituds més autèntiques. 
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l. Desaparició de motivacions anterio rs. Començarem recor
dant cinc motivacions molt corrents, que movien la gent a confes
sar-se i fins confe sar-se sovint: 

a) En primer lloc, una motivació psicològica . Molls trobaven 
en ci confessor un psiquiatre barat. Anaven a confessar-se per 
treure 's un pes de sobre, per all iberar-se dc l'angoixa del pecat. 
La confessió esdevenia un tranquiHilzant exceHcnt. J!s que potser 
mai no sospesarem prou el munt d'angoixa que pesava sobre la 
vida cris tiana; pensem en aquelles predicacions que semblaven 
tenir per objectiu només posar la por al cos. Avui aquesta angoixa 
morbosa (que tant cns ha retret la psicoanàlisi i que mai no es 
podrà confondre amb el veritable penediment), gràcies a Déu, ha 
anat desapareixent. r, molles vegades, quan diem que s'ha perdut 
la consciència del pecat, no ens adonem que és aquesta angoixa 
del pecat el que només hi havia i ci que s'ha perdut. La desaparició 
d'aquesta angoixa tot jus tament ens possi bilita d'enfrontar-nos 
serenament amb el peca t i prendre consciència del que realment 
és, una ofensa personal a Déu i als germans. 

b) D'altres anaven a confessa r-se com aquell que va a la tin
toreria o a una casa de bell esa: s'han fet unes taques que es volen 
treure, o els han so rtit uns grans que volen rer desaparèixer. La 
confessió és el detergent meravellós que els treu les taques dels 
peca ts i els deixa nets i presentables altra vegada. Hi havia moll 
d'aques ta actitud narcissista en els nostres cristians de confessió 
més freqüent. El més important era no tacar-se. Respon a tota 
una concepció de cris tiani.5me d'hivernacle, segons el qual, com 
diria Péguy, la millor manera de no embrutar-se les mans és no 
tenir-nc. 

e) D'altres, sobretot els de confessió no tan freqüent, la mi
raven com un ritu màgic, amb el qual allunyaven les ires de Déu. 
Però avui , i amb raó, ha canvi at la idea d 'un Déu policia empre 
a punt per al càs tig; la gent es mou més per amor que per temor. 
Per altra banda, tcncn el pressent.iment que fer un pecat «mortal », 
trencar amb Déu i merèixer l'infern, no és tan fàcil com potser 
ho havJem pintat abans. l , finalment, amb la desmitificació actual, 
no es creu gaire en ri tus màgics. 

d) Moll sovint, sobretot entre els nens i les dones, es mirava 
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la confessió com un simple requisi t per a poder combregar; com 
aquell que vol pujar al tren i abans ha de prendre bitllet; tots 
hem trobat persones de certa edat que ens demanaven quantes 
vl.!gades podien anar a combregar sense confessar. L'explicació 
la trobaríem en ci context en què apareix el decret de Pius X 
sobre la comunió freqüent. En una època en què, per influències 
encara jansenistes, s'exigia mol t pe r a rebre dignament la comu· 
!lió, el consell del confessor (OS 3383) i la mateixa confessió fre
qüent (cc 125, 594, 1367) assegurarien les disposicions degudes I 

ajudarien al mateix temps a superar la prevenció dels fidels. Ara, 
si bé és cert que la Pcnitència té una íntima i profunda relació 
amb l'Eucaristia, quant a sagrament de la comunió eclesial que 
assoleix la seva pleni tud en l'Eucaristia (aquest és el fonament de 
la prohibició de la comunió als reus de pecat greu) , per altra ban
da no es pot reduir a un pur requi sit. 1 avui es dóna tot justa· 
ment ci contrast que, si bé han dismimüt notablement les confes
sions, la gent ha anat descobrint la comunió com a exigència d'una 
plena participació a la missa. 

e) Se solia també mirar la confessió com una pràctica 
ascètica que servia per a augmentar la gràcia, amb una concepció 
quantita tiva. En aquest supòsit, la confessió no podia deixar de 
caure en cri si, com ho han fet totes les pràctiques ascètiques. Per 
altra banda, aquesta concepció de la confessió porta fàcilment a 
una rutina, a una triviaJització del mal i de l'encontre sacramen· 
tal amb Déu, enfront de la pràctica primitiva, en què el sagrament 
de la penitència implicava un compromís fcrm de lluita contra ci 
mal. 

2. Fenòmens nous que Itm1 influït en la dismiHució de les con· 
fessions. Potser encara persisteixen més o menys aquestes mati· 
vacions; per acabar d'ajudar a la seva purificació, ens hem volgut 
estend re en la seva descripció. Però, demés d'haver·se ensorrat en 
gran part aq ues tes motivacions corcades, s'han afegit noves cau· 
ses que han contribuit a la disminució de les confessions. 

a) A una visió retrospectiva i negativa -més preocupada de 
treure runes que d'edificar, de les ensopegades tingudes que del 
camí a recórrer- , que es reflectia en una moral negativa, d'actes 
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-del que no has de fer- i en una educació sis temàticament re
pressiva, i en la qual la conversió tenia per objecte, més que el 
millorament de la persona, l'eliminació d'actes dolents i la con
fessió servia per a esborrar els actes pecaminosos ... , a aquesta 
visió retrospectiva i negativa. dèiem, ha succeït cn l'home i en el 
cris tià d'avui una visió prospectiva i positiva, en la qual la con
fessió ha de recuperar el seu lloc, potser no tan còmode, però 
segurament més legítim. Ara bé, això demana una presentació 
adient de la moral, el pecat, la conversió, la confessió i l'educació, 
que, si bé la reflexió teològica ens va fornint, no ha arribat a in
formar encara la mentalitat del poble, ni tan sols la dels capellans. 

b) Vivim un procés de personalització i interiorització, que 
dóna més importància a la consciència que a la llei, a les actituds 
profundes més que als actes que en brollen, a l'inlerior de la per
sona més que als signes exlerns, encara que es tracti de signes 
sacramentals. En general podem dir que aquest procés ha donat 
a l'home una major capacitat d 'enfrontar-se amb la pròpia cons
ciència i li ha fet veure que el sagrament no era ben bé necessari 
per estar en pau amb Déu. Cal doncs ajudar-lo a descobrir el valor 
propi de la confessió, com a signe sacramental de la seva conver
sió interior i de la gràcia, com a encarnació eclesial de les seves 
relacions amb Déu. 

c) Hi ha un problema molt concret que afecta els qui menys 
freqüenten aquest sagrament: els joves i els adults. En el nostre 
cristianisme pesa molt encara el sisè manament i no hem sabut 
donar potser una resposta satisfactòria a la puresa del jove i a la 
castedat conjugal. 

d) Per més que, com he dit , no hem de confondre pèrdua 
d 'angoixa del pecat amb pèrdua del sentit del pecat, hem de reco
nèixer que aquesta darrera també hi és. Pensem corn sonaria avui 
en una gran ciutat europea, a Barcelona mateix (imaginem-nos que 
totes les ràdios i la televisió in terrompen de cop els seus pro
grames) el missatge apostòlic: «Us anunciem una gran noticia: 
Déu ha tingut a bé perdonar els nostres pecats i reconciliar-nos 
tots amb Ell, per mitjà del seu Fill Jesucrist» . 

Les causes que han contribuït a aquesta pèrdua del sentit del 
pecat han estat diverses. 
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En primer lloc, l'actual procés de secularització, que obstacu
litza l'obertura cap a Déu; més que més, un Déu que havíem pre
sentat moltes vegades descompromès dels assumptes temporals, 
de les preocupacions terrenes de l'home_ 

Una altra causa seria l'individualisme, que impedeix una ober
tura social. Individualisme que no deixa de coexistir amb l'actual 
procés de socialització i amb una creixent sensibilitat social en ter· 
mes de reivindicació_ Però és en aquest camp de les responsabili
tats socials on, sobretot els cristians, per una formació secular 
que, segons Manuel Useros, es reflectiria en un laïcat-massa carac
teritzat per una alienació monàstica i tina ètica individualista i 
sexual , arrosseguem un gran dèficit; podem dir que aquest camp 
de les responsabilitats socials constitueix una zona en blanc en la 
consciència de molts cristians. A Tarragona, en una enquesta efec
tuada entre els sacerdots, constaten que els pecats més sovint 
acusats són encara els referents al precepte dominical, l'abstinèn
cia del divendres, el sisè manament, les blasfèmies, o els cos
tums cristians (com l'oració del mat{ i el vespre)_ 

I en aquest mateix camp de les responsabilitats socials es d6na 
--quan es dóna- una consciència diluïda i anònima, tant pel que 
fa a qui és responsable com a davant qui s'és responsable_ Això 
porta a una consciència de projecció i generalització: tot es fa 
pagar a les estructw-es, com si el mal estigués fora i per sobre de 
l'home, que té la sensació de lluitar amb fantasmes. Així se li fa 
incomprensible que es pugui arreglar res demanant perdó a Déu 
o a un sacerdot. Per això, al mateix temps d'ajudar-lo a prendre 
consciència de la seva responsabilitat personal, caldrà presentar-li 
la penitència com un servei a la comunitat; caldrà fer-lo aprofun
dir en la visió de tota una comunitat penitent a la qual s'insereix 
i que al mateix temps acull el seu penediment. 

En fi, si abans en la societat tot semblava portar a un reconei
xement del pecat, ara, en una societat secularitzada i pluralista, 
passa tot el contrari. 

3. Freqüència convenient de la confessió. Però sens dubte que 
la nostra pregunta és més radical: es tracta simplement que la 
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gent es confessi més? I la raó d 'aquesta pregun ta és que, com 
dèiem abans, la confessió ha dismimiit fins en els més fervorosos 
i els sacerdots hem deixat d'insistir-hi. 

En efecte, en el curs de la histò ria, hem passat de la penitència 
única, com a segon baptisme, a la confessió freqüen t de consells. 

l , certament, sembla que la confessió hauria de tenir quelcom 
d'extraordinari, hauria de ser com el coronament d'un esforç, 
situada en el ritme de la conversió personal i de la vida litúrgica. 

La conversió de cada dia i la revisió, com diu Mn. Pau Gestí 
a «Circu lar de Pastoral Litúrgica-, és normal en la vida del cristià 
i hauria de saber trobar el seu s igne i el seu es tímu.l en la celebra
ció eucarística. 

Però voldríem que se'ns ent engués bé: més que prejutjar una 
menor freqü ència de la confessió, el que volem és que se li doni el 
seu vertader sen tit. Potser en el ritme intcns de la vida d'un sant 
pot arribar a teni r sentit la confessió diària; però no creiem que 
sigui el normal. 

El fenomen actual de la disminució de les confessions, s i bé no 
deixa d'indicar en molls casos un cert refredament i ctistancia
ment, pot donar lloc també a la desaparició de molta rutina. I el 
refredament mateix , hauríem de considerar fins a quin punt no 
és degut a la pèrdua d'un sentit profund de la confessió, per no 
haver-la s ituat en el context d'una veritable conversió, d'un com
promís seriós en la lluita contra el mal. ¿És que potser la gent 
havia de deixar de creure en el Sagrament de la penitència, per a 
redescobrir-ne el seu sentit veritable? 

Problemes referents al sentit i a la celebració de la confessió 

Després d'analitzar el fet de la disminució de les confessions, 
voldríem presentar d'altres problemes més profunds que afecten 
el sentit ma teix o la celebració del sagrament de la penitència. 

I. Pèrdua del sentit de la confessió. Voldríem referir-nos pri-
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merament a la pèrdua o degradació del sentit de la confessió, la 
qual cosa ens exigirà, endavan t, una bona catequesi. 

Podríem expressa r-ho d 'una manera gràfi ca : la confessió és un 
acte o escena en què intervenen tres protagonistes : el pecador, 
Déu i l'Esglés ia. l tots tres moltes vegades bri llen per la seva ab
sència. M'explico. 

En primer lloc, ci pecador. Perquè molles vegades presentem 
a la confessió, s í, el s nostres pecats; però no ens hi presentem 
nosa ltres com a veritables pecadors, sentint-nos Íntimament afec
tats i compromesos pels pecats petits o grossos que hem fe l. 

En segon lloc, Déu. Mol tes vegades la confessió no és un en
contre joiós de reconciliació amb Déu, perquè tampoc el pecat no 
és viscut com un encontre amb Déu, com una ofensa personal, 
com una infidelitat a la seva amistat i aliança. 

I. finalme nt , l'Església és la gran absent; quan, segons la con
cepció més an tiga, la confe3sió és una reconciliació amb Déu en 
tant que ho és abans amb l'Església , que és sagrament de la Unió 
amb Déu: «pax Ecclesiae dimittit peccata •. Ara bé, en la celebra
ció actual, la comunitat ecles ial no apareix gaire visible, que dj· 
guem. 

Si a això, i per a ixò, hi afegim el que dèiem abans, que la con
fess ió ha deixat de situar-se, com a culminació d'un veritable es
forç de conversió, en la línja d'un compromís ferm de lluita con
tra el mal , no ens hem d'estranyar que als adults més seriosos els 
apa.regui un bon xic irrisòria. ¿Què s 'arregla, es pregunta crua
ment l'home d'avui, dient els pecats a un capellà? ¿De què ser
veix, per tant, la confessió? El que hem de fer, diu , és engatjar
nos seriosament en l'esforç coHectiu per a una reforma social. 

2. La disciplil1a Iridel1lil111. Un a ltre nus de problemes el tro
bem en la d isciplina tridentina (sess. XIV, cap. 5). En ella es 
passa dels t res pecats capitals que, segons sembla, en la disci
plina primitiva s'havien de sotmetre a les claus, a l'obligació de 
confessar tots els pecats greus abans de combregar; i això, amb 
categories escolàstiques de gènere, espècie i nombre. No volem 
dir que aquesta disciplina sigui invenció del Tridentí, puix que 
l'obli gació de confessar tots els pecats la trobem ja en el s. VIII 
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d'una manera molt plena. Ni tampoc que els defectes o inconve
nients que anem a ressenyar se segueixin de la disciplina triden
tina com a tal , però sí que dissortadament els trobem en la 
praxis penitencial que deriva d'aquesta disciplina. 

En aquesta praxis constatem fàcilment un desplaçament de la 
conversió cap a la confessió dels pecats (que no hauria de ser 
sinó expressió de la penitència interior). En aquesta perspectiva, 
confessió ben feta equival a dir tots els pecats. 

Ara bé, això arrossega greus conseqüències. 
En primer lloc, obscureix el valor essencial de la penitència i 

conversió. Pensem en la necessitat que hi havia de recordar als 
penitents que també el dolor i el propòsit eren necessaris. 

La confessió resultava més d'una vegada una font d 'escrúpols. 
Fàcilment es valorava la gravetat dels pecats per la vergonya 

de confessar-los. Això seria una de les raons de la gran importàn
cia atorgada al s.isè manament. Aquesta importància li seria ator
gada tant pel penitent que experimentava la dificultat, com pel 
pastor que volia assegurar la integritat de la confessió. 

Però sobretot portava com a conseqüència una moral d 'actes, 
que s'havien d'especificar i comptar ben bé (pensem en les llar
gues disquisicions dels nos tres manuals sobre la mul tiplicació es
pecífica i numèrica dels pecats). Un atomisme d'actes que eren 
considerats com a objectes, més que no pas com a expressió i rea
ii tzació profunda de la persona. 

Per la seva part, aquest atomisme moral tenia greus deriva
cions. 

Duia, com hem insinuat abans, a una educació repressiva més 
que a una educació ordenada a procurar una veritable maduresa. 

Demés, dificultava una veritable conversió, o almenys un veri
table sentit de la conversió, puix que aquesta suposa unes acti
tuds interiors que subsisteixen més enllà dels actes i que són 
susceptibles de millorament. La conversió implica un canvi pro
fund de la persona, com una recreació de la persona per la grà
cia (Ps 51, 12) i suposa, com diu Semmelroth, una decisió, no 
contra quelcom, sinó contra si mateix. Però, en una moral negati
va d'actes, el més a què es pot aspirar és a una reducció mecà
nica d'actes dolents, sense preocupar-se gaire de les actituds inte-
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riors d'on brollen: com aquell que, em prant un exemple d'Evely 
en el «Parenostre_, es preocupa molt de treure les bombolles re· 
pugnants de la bassa, sense preocupar·se de treure e l camús que 
hi ha dins. 

Encara més: aquest atomisme moral impedeL"( sentir-se peca
dor de debò. Un reia pecats, era, si voleu, un productor de pecats, 
però no era un pecador! Aques t nom (per més que cada dia dèiem 
«Jo pecador em confesso a Déu») es reservava als publicans i a 

les prostitutes (un fenomen semblant ocorria amb l' Església; fin s 
al Concili, s'admetia que a ¡'Església es cometien pecats, fins que 
es tava integrada de pecadors, però no es podia dir pecadora: err. 
K. Rahner, • El pecado en la ¡glesia., a . La ¡ glesia del Vaticano 
¡ I>, Barauna, 433 ss). Així s 'origina una Església, com comenta 
agudament Lorés, on -a diferència de la primitiva en què els 
pecadors arribaven a constituir un cs lament- no hi ha lloc per 
als pecadors ! Una església sacramentalitzada, feta de puri tans, so
bretot en qüestió sexua l, en què només hi tenen lloc aquells que 
poden freqüe ntar amb normalitat e ls sagramen ts. 

Mentre mirem de purificar la praxis penitencial de totes aques
tes desviacions, creiem que seria molt convenient que Ja re flexió 
teològica procurés aprofundir en l'ensenyament del Tridentí. En 
aques t sentit, vol em esmentar només les indicacions que fa R. 
Franco (<<Evo lución de la doctrina y del ri ta de la Penitencia», 
a «Para renovar la peni tencia y la confesi6n», 123 ss) i que volen 

projectar nova llum sobre la discipl ina tridentina a través d'un 
aprofund iment del caràcter judicial, del concepte de pecat i de 
la manera de conèixer o donar a conèixer els pecats . De totes 
maneres, l'ac titud d'autenticitat i sinceritat per a expressar amb 
tOt3 senzillesa i d'una manera més personal i profunda la nostra 
situació real davant Déu ha d'anar reemplaçan t l'angoixa dels de
talls i de l'exactitud, la rutina de les fórmules fetes i la superfi
cialitat de les simples enumeracions. No es tracta pas de pro
porcionar una fórmula més fàcil i barata, sinó una manera més 
sincera, personal i profunda -i al mateix temps menys angoi
xosa- capaç d'alliberar de l'esclerosi i revitalitzar c i sagrament 
de la penitència. 
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3. La celebració de la Penitència. Avui dia ens trnbem amb 
dos fenòmens que semblen oposats. D'una banda és ben clara la 
tendència comun itària de la Penitència, que es manifesta en l'aug
ment de les celebracions comunitàries. D'altra banda, els joves 
especialment, defugen tot caràcter de celebració -sobretot al con
fessionari- i s'estimen més fer consistir la confessió en una xer
rada a nivell persona l. 

Deixant ara de banda el perill de la pèrdua del sentit de cele
bració sacramental que pot entranyar l'última manera de fer, 
aquest doble fenomen ens fa veure la necessitat de conj ugar i cul
tivar aquesta doble dimensió de la penitència i de la confessió: 
la personal i la comunitària. Demés de ser ambdues dimensions 
una exigència teològjca de la Penitència, la impressió que té l'ho
me, avui dia, de lluitar contra un mal que el desborda, contra unes 
estructures impersonals del mal, demana una presen tació forta· 
ment comunitària d'aquest sagrament, de manera que experimenti 
que no és sol, que la seva penitència no és aïllada, sinó que la seva 
penitència i el seu compromís en la lluita contra el mal l'inserei
xen en una comunitat penitent , tota ella engatjada en aquesta 
lluita ; per a ltra part, la prnfunda immersió social que viu l'home 
d 'avui i que prndueix en ell una consciència social diluïda i anò
nima, exigjrà segurament un ritme lent de conversió, un llarg pro
cés en què se l'ajudi a prendre consciència de la seva responsa
bilitat personal. 

Ens sembla bona la solució del P. Sebastian (. Pa ra renovar la 
penitencia y la confesión., 52) quan proposa l'existència paraHela 
de diversos ritus o prncessos. Un de tipus predominan tment per
sonal per als casos en què el penitent necessita una intervenció 
directa i pas toral del sacerdot; un pensa com, més d'una vegada, 
almenys en ci rcumstàncies més propícies, l'acostament d'un peni
tent podria ser l'ocasió d'una inserció prnfunda en l'Església, si no 
es precipités l'absolució. Hi hauria un altre ritu predominantment 
coHecliu per a grans celebracions de tipus comunitari o per a pe
tits grups intensament cultivats, en els quals la intervenció perso
nal i directa del sacerdot no sigui sempre tan necessària. l, final
ment, un de tipus mixt, en què, després d 'una atenció dels peni-
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tents en particular, segons les necessitats de cadascu n, es faria en 
comú el ri tu de la reconciliació. 

No sabríem deixa r d 'esmentar els avanta tges indi scutibles de la 
celebració comunitària, que podríe m resumir en aquests quatre: 
promou una penitència més teològica, com a resposta a la Paraula 
de Déu; l'exam en en comú fa possible la progressiva sensibi li tza
ció de la consciència cristiana; però, sobretot, expressa el sentit 
eclesial de la peni tència i possibili ta l'acció an imadora i interces
sora de l'Església envers els penitents (Consl. de Ecclesia, II b) . 

4. La cO l1fess ió del s infa nl s. E l primer problema es refereix a 
l'edat de la primera confessió. Cre iem que, des del moment que el 
nen , pel desvetllament de la seva consciència moral, esdevé més o 
menys responsable dels seus actes i, en la mateixa mesura, capaç 
de pecat -encara que no de pecat greu-, ha de prendre cons
ciència del peca t , com ta mbé del sagrament de la conversió i del 
perdó. Els possibles inconveni ents s'esvaira n, si, més que infon
dre-li la preocupació per Ics condicions necessàries, se li sap fer 
veure el do que Jesús ens fa. 

Se l'ha d'anar introduint amb un ritme progressiu i amb una 
ca teques i igualmen t progressiva. L'abús d'aquest sagrament en la 
infà ncia i l'adolescència porta fàci lment a una doble reacció: o el 
noi no evoluciona i manté sempre més un infantilisme en les seves 
confessions; o bé evoluciona i, en assolir una major maduresa i 
capacitat d'enca ixar els seus actes morals, abandona la confessió 
com una qüestió psicològica, amb la seva bar reja de complexos, 
frustracions i hipersexualilzaci6. La major justificació que ti ndria 
una confessió freqüent en la infància seria la de possibili tar una 
labor de formació de la consciència del nen; però ja veiem que 
di ssortadament és el que menys es fa, donada la forma massiva 
amb presses i aglomeracions, en què se solen celebrar les confes
sions dels infan ts. 

Això ens porta a dir dues paraules sobre les confess ions en 
grup. Com diu molt bé el Di rectori pastora l sobre la penitència 
de la diòcesi de Vic, el j udici d'aquestes celebracions en grup, més 
que del nomb re d 'infan ts, depèn del bon criteri, la pedagogia i el 
zel dels sacerdo ts. En efecte, no es poden acceptar aquestes con-
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fessions, si els infa nts (generalmen t sota el títol de coHegi, in ter· 
na t o catecisme) són duts, de vegades d'una manera més o menys 
coactiva, al lloc de les confessions, amb escassa preparació, pres· 
ses i rut ina, amb totes les notes deformants que deriven d'aques ta 
manera d'obrar. En canvi no serà aixl, s i les condicions en què 
es reali tzen aq uestes confess ions -solemnitat, calma, preparació 
per mitjà d'un acte penitencial d 'acord amb la seva edat- demos· 
trcn que no solament es mira de donar fac ili tats per al sagrament, 
sinó també d'educar per a un progressiu millorament en la seva 
recepció. S'hauria de procurar la presència d 'a lgu ns adults en 
aquestes celebracions. l , de totes maneres, corn recomana el ma
teix Di rec tori , a mesura que es fan grans, se'ls ha d'anar intro
dui nt en una confessió d'i niciat iva més personal, a l'hora i el lloc 
de ls adults. Així s'adonaran que aquest sagrament no és cosa sola· 
ment de nens i s'evitarà més fàcilment la ruptu ra en acabar el 
període escolar. 

5. Simple enumeració d'a l l res problemes. Creiem que me rei
xerien una refl exió e ls següents problemes: 

- la poca transparència i expressivitat del ritus en la celebra· 
ció actual; 

- el problema de les penitències o la sa tisfacció, a mb la pobra 
solució dels parenos tres; 

- el temps de la celebració. Tothom està d 'acord que hauria 
de ser fora de la missa, però això no deixa de presentar les seves 
dific ultats; 

- la barreja de confess ió i di recció. 
S'imposa, en concl usió, uoa ca tequesi renovada sobre la moral, 

ci pecat , la conversió i la confessió; la mateixa imperfecció del 
signe sacramental fa més necessària la ca tequesi sobre aques1 
sagrament. 

E l pitjor és que els capellans no estem degudament preparats. 
La reflexió teològica ens va donant aquesta visió renovada , però hi 
ha punts que potser no són prou madurs i molts d'altres que no 
hem acabat d'assimilar. 

Jo apuntaria amb esperança que les aspiracions actuals estan 
més en la línia de la tradició primi t iva i poden ser dirigides cap a 

20 



una valo ració més autèntica de la Penitència . En efecte, sols fu
gint d 'una trivialització del mal i del perdó i situant el sagrament 
en un es forç s incer de conversió i en un compromís comunitari 
com cal en Ja lluita cont ra ci mal, aconseguirem que l'home d'avui 
es prengu i seriosament e l Sagrament de la Penitència. 

Jesús Huguet (Solsona) 

Reflexió pastora! sobre el Baptisme d ' infants 

a n ¡velL i ntera rxi presta! 

El fet 

Els sacerdots de d uc arxiprestats es plante
gen junts, des del punt de vista pastoral, el nou 
ritual sobre el baptisme d'infants, prenen uns 
a.cords i adrecen unes peticions al Sr. Bisbe. 
Ens 110 explica Mossèn Jose p M. Aragonès, arxi
prest d'Anoia. 

El dia 4 de març els sacerdots dels arxiprestats d'Anoia, Mar
torell , Montserrat, Piera-Capellades i Vilafranca es reuniren a 
Sant Sadurnr per cercar conjuntament les pistes d 'una pastoral 
del bapti sme d'infants. La reunió va es tar pres idida pel senyor 
bi sbe auxili ar Dr. Capmany. Els assistents, en nombre d'uns qua
ran ta, es trobaren primer en la pregària. Després Mn. Pere Tena 
va presen tar i comentar el nou ritual del baptisme, ajudant a 
descobrir les línies fonamentals de l'acció pastoral de l'Església 
en ordre a una responsab ilització de tota la comunitat i de cada 
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un dels seus membres davant aquest sagrament i les conseqüèn
cies que se'n deriven. La lliçó de Mn. Tena va anar seguida d 'un 
animat coHoqui. 

Acabat el coHoqui es discutí el text de les conclusions de la 
jornada, que amb lleugeres modificacions fou aprovat per tots 
els assistents i ratificat pel senyor bisbe. 

Importància arrels del fet 

A hores d'ara, qui més qui menys, tothom ha reflexionat sobre 
què cal fer davant el nou ritual del baptisme d 'infants. Aques
tes reflexions moltes vegades s'han tingut a nivell arxiprestal o, 
si més no, a nivell interparroquial, allà on el nivell arxiprestal no 
és encara possible. La importància està en el fet que cinc arxi
prestats hagin senti t la necess itat de posar en comú aquesta re
flexió i sobreto t que hagin arribat a uns acords bàsics que mar
quen el camí a seguir per Iols. Algú va fer notar que . allò. era 
realment la reunió d 'una diòcesi de mida humana. Almenys sí 
que es podia tractar molt bé d'una zona pastoral. Els tècnics, cer
tament, hi podran dir la seva paraula iHuminadora. Una vegada 
més, però, la vida s'ha avença t a la planificació, o, si ho voleu més 
exacte, la vida ha planificat. E ls responsables d'una colla de co
munitats cristianes que integren una taca geogràfica determinada 
han sentit la necessitat de pa rtir d 'un punt comú i de traçar una 
línia d'actuació conjunta en una matèria pastoral quan les per
sones concretes que constitueixen l'hàbitat d'aquesta taca geo
gràfica es relacionen entre elles per vincles diversos j per un ta
rannà més O menys comú. 

Això ens porta a una altra constatació: uns pastors refl exionen 
la pas toral en funció d'un poble concret i, davant l'impacte que 
el nou ritual del baptisme d'infants ha de portar com a revulsiu 
d'una praxi viciada temps ha, intenten lligar caps per obtenir el 
millor efecte possible, tot evitant traumes i enfrontaments inne
cessaris en el poble. Aquesta realitat, ja de sí mateixa important , 
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té una altra derivac.ió: motiva la revisió d'idees i principis teo
lògics a la llum de noves exigències pastorals, donant pas a aquella 
formació permanen t dels sacerdots volguda expressament pel Con
cili Vaticà Il. 

Tot plegat, però, no hauria pas estat possible si abans no ha
guessin existi t esforços aplicats a l'estudi d'aquesta problemàtica 
i també dirigits a aglutinar els resultats d 'aquests estudis i d 'ex
periències esparses. En aquest sen tit, cal citar l'estudi d'un dels 
membres de l'equip sacerdotal de l'arxipresta t de Montserrat: 
. Catequesi sobre la celeb ració del baptisme., molt interessant, 
com també l' . informe de la Comiss ió de Litúrgia sobre com cal
dria procedir en la introducció del nou ritu baptismal d 'infants» 
elaborat pel Consell Pastora l de Sant Sadurní d'Anoia. 

Uns acords uns precs al Sr. Bisbe 

A primer cop d'ull els acords presos semblen modestíssims. 
Fa tot l'efecte que per arribar a aquest punt no valia la pena 
moure la gent. Altrament no diuen res més que el que ja està or
dena t en el nou ritual. Tampoc, però, no diuen menys. Es molt 
possible que l'encert radiqui en la seva modèstia. 

Moltes vegades l'ambició ho fa perdre tot. Sobretot calia estar 
molt atent a les necessitats diverses de cada comunitat concreta. 
Si els rectors de cinc arxiprestats on hi ha viles i ciutats i pobles 
i poblets havien de signar un acord, aquest no podia passar d 'un 
acord de base. Calia, això sí, que la base fos prou sòlida i completa 
per permetre edificar-hi al damunt sense por de cap mena. L'ed.i
ficació, però, cada comunitat l'havia d 'endegar a la seva manera, 
si no es volia caure en un centralisme de via estreta, com tots 
els centralismes. No es podia, ni s'ha pretès, matar la iniciativa de 
cada comunita t. Aixi ha estat possible obtenir que els pastors des
cobrissin el nou ordo baptismi parvulorwn com una mena d'in· 
terpeHació a la seva consciència pastoral que de cap manera po
dien ignorar. Aquesta interpeHació els empenyia a treballar d'una 
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manera personal i reflexiva: no hi cabia la temptació d'esperar que 
la pluja caigués del cel; cadascú havia d 'obrir els recs necessaris 
perquè l'aigua arribés allà on havia d 'arribar i amb la pressió su
fici ent. 

El text sotmès a estudi es presentava, doncs, amb aquesta lle
genda: . Acords bàsics en ordre a una pastoral interarxiprestal del 
baptisme d'i nfa nts . _ El camí quedava traçat i obert alhora_ 

El resultat d'aquest punt de vista ha estat que cada arxipres tat 
s'ha posat a la tasca per portar a terme en la pràctica l'esperit 
d 'aquests acords. Cal remarcar, però, que aquesta concreció es 
fa amb un bon esperit de coHaboració i d'intercanvi d'iniciatives 
i de materials. Els acords presos ón els següents: 

I. D'acord amb l'esperit i la lletra del nou Ordo Baptis",i Pa rvu
/orum, ens comprometem, com a pastors, a tractar amb els pa
res dels in fants que siguin presentats al baptisme a nivell de 
fe, i a oferir·los una o unes trobades que els ajudin a refl exionar 
sobre la naturalesa i la importància del baptisme i els com
promisos que contreuen demanant-lo per a l seu fill. (cf. De 
bapt. parv. 3.4.5,1.7,1.8.8,1.25). 

2. Una vegada els pares hagin pogut reflexionar sobre la impor
tància del bap tisme i els comp romisos que con treuen fent ba
tejar els seus fill s (cf. id. 3.5,5.39.47.56.64.70 ... ), poden demanar 
(cL id. 33) que aquests siguin admesos al sagra ment. Això po
drà ser normalment dintre de les primeres se tmanes després 
del naixement de l'infant (cf. id . 8). 

3. Per tal de donar lloc a la preparació dels pares i a la recta 
ordenació de la celebració baptismal, fóra molt convenient 
que en cada parròquia s'es tablissin uns dies per a l'adminis
tració del bapti sme (cf. Praenolanda genera/ia, 6 i De bapl . 
parv. 9 i 32), en els quals tots els infants admesos al sagrament 
fnss in bateja ts en una ma te ixa celebració (eL De init, e/IT. 27 ). 

4 Per norma general els infants seran batejats en la parròquia 
de la qual són feligresos els seus pares (cf. De bapl. parv. 10), 
encara que el nen hagi nascut en una clin ica radicada en una 
altra demarcació parroquial. Cas que, per algun motiu seriós, 
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el nen hagi de ser batejat en un altre lloc, es demanarà sem
pre certificació del rector de ls pares conforme aquests han 
renexionat i acceptat els compromisos que el baptisme del seu 
fi ll suposa. 

En el mateix full on es presentava el text inicial d'es tudi sot
mès a discussió es formulaven uns precs al senyor bisbe: 

I. Que fora del cas d'urgència, les clíniques no facilitin el bap
tisme a ningú (cf. De bapl. parv. lO i 13 ). 

2. Que es donin normes en ordre a evi tar l'abús de petició de cer
tificats de baptisme. Per exemple: en ingressar un nen en una 
escola, en ingressar un estudiant a la Normal. Creiem que el 
certifica l de baptisme és un instrument purament eclesial i 
que sols ha de produir efectes eclesials directes . No és gens 
convenient que es converteixi en un document oficial civil. 

Els compromisos baptismals dels pares 

Un dels punts més difícils de formular eren els comp romisos 
que e ls pares contreuen en demanar el baptisme per als seus 
fill s. La fórmula general : viuran crist ianament i ensenyaran 
els seus fills a viure-hi també, resultava massa diluïda. Calia, 
doncs, cercar una formulació prou clara i entenedora que no es 
prestés a equívocs ni a interpretacions incompletes . La tasca es 
presentava difícil i encara hi resta. 

En la nostra reunió es va formular així: «Ens comprometem 
formalment a ensenyar al nostre fill a conèixer Déu i Jesucrist; 
a ensenyar-li l'observança dels manament s de la llei de Déu, o 
sigu i a ajudar-lo a estimar Déu i els homes; a iniciar-lo en la pre
gària; a conduir-lo a la recepció dels sagraments. També ens com
prometem a inscriure e l nostre fill a la catequesi a partir de l'edat 
vportuna i a vet llar per la seva assistència i el seu aprofitament.» 

Aquesta formulació ha experimentat una evolució, fruit de re-
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flexions posteriors. Aixi en la comunicació que es pensa llegir i 
repartir als fidels, i que es pretén que sigui signada per tots els 
responsables de Ics comunitats cristianes dels cinc arxiprestats, 
s'ha cregut convenient afegir al final: -ço que farà que aquell nen 
inconscient, que hem portat a batejar, adqujreixi de mica en mica 
la consciència necessària per poder acceptar o rerusar personal
ment d'una manera lliure i responsable, allò que li heu comunicat 
en l'ordre de vida cristiana, convençuts que era el millor que 
podíeu donar-li •. 

Revisió 

Novament ens hem reunit. Aquesta vegada hem intentat fer 
una trobada d'un dia de durada. He dit hem inten tat, perquè, de 
fet, la trobada de to t un dia va començar a decaure ràpidament a 
partir de primera hora de la tarda. 

L'objec te d'aquesta segona trobada a nivell interarxiprestal era 
la revisió de la tasca feta en ordre a preparar l'ambient per a la 
renovació de la pastoral del baptisme d'infants. El programa es 
presentava ambiciós d'alcanç: s ituació de la pastoral del baptis
me en el marc de la pastoral ordinària. Per això, després d'una 
revisió del treball realitzat a partir de la primera reunió, s'inten
tava traçar les línies mestres d'una acció catequètica i del que 
anomenàvem un moviment d'infants. 

La sessió del matí l'ocupà la revisió. Cada arxiprestat anà ex
posant el que s'havia fet de cara als sacerdots, de cara als fidels, 
preparació de materials, etc. El balanç no es pot dir que hagi estat 
massa engrescador; tot i el temps passat, es va poder constatar 
que s'estava en l'etapa de mentalització dels sacerdots, fora d'al
gun intent escadusser de sensibilització dels laics més responsa
bles. En general es va veure que, si bé s'avançava, es feia però amb 
molta lentitud. Això ens va portar a establir una data terme per 
a posar en marxa les noves linies pastorals del baptisme d 'infants. 
Es va acordar que a partir del primer d'octubre totes les parrò-

26 



quies es comprometien a tenir a punt to t allò que res falta per 
poder iniciar conjuntament una acció pastoral fonamentada en 
els acords de la primera reunió. 

Es van presentar a lguns instruments de treball nous . L'arxi· 
presta t de Martorell va oferir el projecte d'un fulletó, destinat al 
gran públic i amb l'exposició dels motius de la renovació del ri
tual del baptisme d'infants, com també amb una explicació dels 
seus moments. L'arxipres tat d'Anoia va presen lar un esquema 
complet de . Pre-catequesi baptismal als pares dels infants que 
han de ser balejats • . Entre els malerials de treball cal també des
tacar un model de carta dirigida a tots els fe ligresos dels cinc 
arxiprestats, comunicant-los que a partir del dia primer d'octubre 
toles les parròquies iniciarien una nova lín ia pastoral en el bap
tisme dels infants. 

La sessió de la tarda s'obrí amb l'informe de l'estat de la cate
quesi en les distintes parròquies del que en podríem dir la zona. 
Va ser una llàstima que aquesta sessió de la tarda s'hagués d 'i nter
rompre a mig aire, per la marxa, ara l'un ara l'altre, dels as
sistents a la reunió. En genera l, però, es pot afirmar que la visió 
de conjunt, salvant excepcions, de la pastoral catequètica en els 
nostres pobles, és més aviat pobra. 

Aquesta segona trobada tingué lloc també a Sant Sadurní d'A
noia, el dia 29 de maig. L'assistència fou també nombrosa com la 
primera vegada. 

E I camí queda obert a l treba ll. Aquest treball, però, és llarg 
i exigeix estudi, seny i fermesa, tot iHuminat sempre per les ne
cessitats de les comunitats concretes. Això ha fet que els passos 
es donin amb una certa prudència, cosa que no vol dir calma, i en 
contacte amb la base. Els pastors dels nOSlres pobles, o almenys 
de molls dels nostres pobles, veuen que en aquest camí, com en 
els altres de la tasca pastoral , no es pot negli gir el que volem sig
nificar quan diem «els laics », o dit en altres paraules: cal procedir 
en perfecta comunió amb l'Església total. 

J. M. Aragonès (S t. Sadurní d'Anoia) 
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IndustriaLi tzac ió pastocal a Tarragona 

El desenrotllament industrial de Tarragona 
coneix una forta arrencada de deu m1ys ençà. 
La ciu tat lIlediterràllia pacl[ica i tranquiHa per 
exceflència, de clim.a suau i temperat, recer de 
jubilats i m ilitars, d'una burocràcia provincia
na i U.IT clericat metropolità, està canviant rà
pie/ament de fisOIlOmia. L'adaptació de Ja rasca 
pastoral de l'Església a aquesla llava situació 
és cosa urgent: què s' /IQ [el filiS avui? El P. 
Frlll/ cesc Xammar, jesuïta ens proporciona da
des concretes i Mn. Miqu el Barbarà toca a so
metent" apunta pistes. Qui 110 en farà cas? 

Industrialització població 

Sens dubte, el creixement industrial de Tarragona, en aquests 
últims anys, ha estat un dels més notables del país. Fins a l'any 
1960 Tarragona desconeixia completament el fenomen de la indus
trialització. Abans del present decenni només es podien enumerar 
en la seva demarcació municipal cinc empreses, d'importància des

igual : Tabacalera Espal1ola, Unión Azufrera, Compañía Esparzola 

de Productos Aromdlicos, Hidronitro, i Aliada Qulmica. 

A partir del 1961, aproximadament, el creixement és progressiu 
i ràpid. La ubicació de les empreses ultrapassa actualment el ter
me municipal de la ciutat i comprèn ¡'antic terme del poble de 
La Canonja i el de Vilaseca. 

El recompte de les empreses actuals resultaria massa llarg; 
indiquem Ics m és importants: 

Italcar, Schwart-Hautmont, COl'lstru.cciones Modernas Unión, 
Mi/a/lO i Laminaciol1es BalseUs dedicades a la construcció d'es
tructures metàHiques. 

Sia ta, Acerbi, Finanzauto y Servicios, Reycol1, flerck elbout DalV-
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SOH I bérica, Miasa, Maibsa i Grtllansa, totes elles relacionades amb 
l'automòbi l i accessoris. 

e .M.p., Flúmssa i fn/ asa al servei de la construcció (mosaics 
i aglomerats de ciment). 

En tre les empreses cie diferen t especialització podem indicar: 
Ibérica del Carbión (cartonatges), Alena (contraplacats de fus ta), 
Bols (begudes ), Loste (galetes), totes en període d'ampliació, Sei· 
dens /i ker (camises), Industrias del trio de Tarragona, (cambres 
frigorífiques de conservació), Laforet (bolígrafs Bic) , Bu/allo (plan· 
ta envasadora), Ceratonia (pasta de paper), Oxigeno Linde. 

Sens dubte la gran expansió cal a tribuir-la al ram de la química 
i sobretot a la petroleoquímica i derivats. La majoria han estat 
(l'cades a partir del 1965 i sÓn aquestes: Campsa, Espasa Xaus 
(totes dues en ampliació), fndu strias Químicas de Tarragona 
(adobs, àcid sulfúric i amoníac) amb un total de 180.000 tones de 
producció anual , [ndustrias Químicas Asociadas, amb unes inver
, ions realitzades i previstes que arriben a 5.500 milions de pessetes 
i una producció actual de 300.000 tones de diferents productes, 
Asfaltos Españoles, amb una producció de 700.000 tones, Dow
Unquinesa, amb 300.000 tones (l'ampliació recentment aprovada 
suposarà una nova inversió de 1.500 milions de pessetes), Bas' 
E spatTo/a i Energía e I ndus(r;lIS Aragonesas, totes dues de cons
tnlcció molt recent. La primera, quan estigui totalment acabada, 
suposarà una inversió de 3. 100 milions de pessetes, i la segona, de 
1.250 milions, dedicades a la fabricació de derivats del petroli. 

Les empreses previstes de pròxim funcionament no són po
ques ni petites. Ca/alana Abonos, inversió de 472 milions i 180.000 
lones de producció, Elino QUÉn1Lca, inversió total de 725 milions 
i 200.000 tones de producció, Bayer Hispania Industrial, inversió 
de 800 milions i producció de 5.000 tones, Ciba, inversió de 400 
milions, Electroqllímica de Flix, inversió de 1.100 milions i produc
ció de 200.000 tones . 

Prescindint de futures inversions, les realitzades l'últim decen
ni vénen a ser aproximadamen t uns 2.200 milions. 

E l creixemen t industrial, com és natural, ha anat junt amb un 
creixement fort de població. 
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Tarragona, des de fa pocs anys coneix els típics barris de tota 
ciutat industria l. Els més coneguts pel seu ràpid creixement són 
els de Torreforta i Bonavista, situats a la sortida de la ciutat per 
la carretera de València. El primer, que el 1954 tenia 400 habitants, 
actualment supera els 18.000, i el segon, que fa deu anys no exis
tia, dóna un cens aproximat de 5.000 habitants. A m és a més de 
diferents Immobiliàries particulars, el Minis/erio de la Vivienda 

està urbanitzant una àmplia zona que ajuntarà en un futur prò
xim els dos barris . Tocant a la carretera de Lleida, el Patronato 

MwlicipaI de la Vivienda té en construcció 1.500 habi tatges, que 
en un principi es varen pensar per a treure el «xavolisme», però 
que en realitat el seu preu els ha fets inaccessibles a aquesta clas
se de famílies econòmicament molt dèbils. 

Industrialització pastoral 

De vegades, al moment de plantejar-nos seriosament una evan
gelització hem tingut la impressió d'arribar tard. Actualment, no 
estem a punt. Però aquest retard es pot agreujar. Podem compro
metre fortament la tasca de l'evangelització si a Tarragona no sa
bem mirar de cara al futur. Vulguem o no, estem en uns anys de 
canvi profund. La imatge de les ciutats, Tarragona i Reus, les ro. 
dalies i tota la cos ta no és ni molt menys la d 'anys enrera. D'això 
és més fàcil que ens n'adonem. Ara bé, mirar de cara al futur vol 
dir en aquest cas preveure el canvi que s'acosta, amb les seves 
conseqüències. Es parla de molts milers més d'habitants que tin
drà Tarragona. Naturalment que és difícil , de vegades, preveure el 
futur. En la nostra vida el futur no deixa de ser freqüentment fosc 
i ple d'interrogants . Però almenys, en aquest cas, hi ha força coses 
que es poden, en certa manera, preveure. No és la primera vegada 
que succeeix. Ja s'han fet bastants estudis de situacions semblants. 
No estem totalment a les fosques del que passarà. Ara, cal conèi
xer-ho. Hi haurà molta més industrialització, que comportarà un 
fort augment de la immigració. Heus ací dos fets que ens cal tenir 
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presents: industrialització i immigració. Hi ha uns trets fonamen
tals en la industrialització i en la immigració que podem preveure 
que es donaran. De fe t, ja s'estan donant; però sens dubte que 
augmentaran. 

No és hora, ara i ací, d'exposar tot el que passa en una societat 
en fer el trànsit de societat rura l, pre-industrial, a industrial amb 
una forta immigració i urbanització. 

Tot això comporta una sèrie de con eqüències socials. Les per
sones són posades a una prova intensa i molts hi naufraguen. Les 
pràctiques religioses, les creences religioses, i tots els valors reli
giosos entren en crisi i són sacsejats for tament. I no tanquem els 
ull s als fe ts. Ens agradin o no ens agrad in , els fets són així. En 
circumstàncies com aquesta, sempre hi ha qui es posa nerviós pel 
sol fet de plantejar aquests p roblemes. Hi ha qui davant d'una 
realitat que no li agrada tanca els ulls i es posa a somniar; encara 
és pitjor davant d 'una situació desagradable reaccionar contra 
l'instrument que la detecta; no cal anar gaire lluny: hi ha qui 
s'enfada contra la Sociologia perquè fa adonar de fets molestos; 
com si un malalt s'enfadés contra el metge que li descobreix la 
malaltia i l'acusés que la malaltia la hi ha posat el metge; si hom 
prefereix ignorar. .. En el fons és veritat allò que quan un assenya
la la lluna amb el dit, sempre hi ha algun «curt . que es queda 
mirant el dit. 

Si volem ser realistes, malgrat les foscors del futur, podem 
adonar-nos d'alguns fe ts que segurament passaran. Si no és que 
hom prefereixi ignorar ... 

Hi ha coses que convindria fer-les des d 'ara mateix. Pastoral
ment, tenim una ocasió per a avançar-nos, d'alguna manera, als 
esdeveniments. Quines coses podem començar a fer? Agafem els 
que han estud iat aques ts fenòmens i ens adonarem d'algunes. 
Quan ha passat l'ocasió tot són la mentacions. Comencem d'una 
vegada amb mires més àmplies. 

Una persona que ho ha estudiat molt és el P. Emile Pin. Els 
seus estudis ens parlen d 'algunes coses que pastoralment cal tenir 
en compte. 

Comencem per un punt relativament fàcil: cal no endarrerir-se 
en la creació de llocs de culte. Al començament pot fer la impres-

31 



s ió que es posen capellans en llocs on encara no es necessiten. 
Sap greu deixar altres llocs. Però pensem que seria molt millor 
que es pogués estar amb els immigrats quan arriben. Si no és 
així, arriben, es fan uns enormes conglomera ts amb quasi cap sig
ne religiós; allí hi van fent la seva vida. Si és llavors que hi toca 
terra un capellà, no sap com posar-s'hi, ni què fer, i pot tenir la 
impress ió d'anar perdut. Hauríem de saber acollir els immigrats. 
Un equip faria molt millor aquesta tasca. Això suposa, en una 
diòcesi com la no tra, un replantejament de la distribució del clc
ricat. Actualment hi ha una desproporció cntre el clericat dedicat 
al món rural i a la ciutat. Hi ha capellans en pobles de molt pocs 
habitants; aquests pobles, s'han de deixar sense capellà? Si la 
pregunta s'entén en el sentit que s'han de deixar abandonats, no. 
Però un equip de capellans els podrien atendre força bé; amb un 
nombre més petit de capellans es podria atendre la mateLxa gent. 
Als pobles afectats els sap greu, naturalment. Però si es fa ben 
pensat, també se'ls podria explicar als interessats els mòbils de 
tals decisions; si, de fet , es vegessin ben atesos, ho entendrien mi
llor; la poca atenció i els mòbil s foscos no afavoreixen un bon 
clima en aquests moments delicats. 

Cal buscar la mauera de donar una formació religiosa sòlida. 
Si només apuntem a la pràctica religiosa, tard o d'hora caurà. Es 
trobaran amb el desarrelament de la seva terra, l'haver trencat 
amb uns costUlllS, l'en trada en un món desconegut, amb noves 
maneres de fer i amb uns valors quelcom diferents, i tot això 
posarà en crisi els seus valors religiosos, la seva mentalitat i les 
seves motivacions religioses. En aquest nou ambient, el Déu que 
vivien en el món rural pot anar quedant molt llunyà. Preocupats 
per unes necessi tats bàsiques no cobertes i que se sen ten forta
ment, poden anar perdent l'horitzó religiós. Aquesta formació reli
giosa hauria d'apuntar cap a fer persones responsables. Fora de 
Ics tradicions d'un poble, de la força del costum, molt fcts a estar 
gu.iats per «la tradició» o sigu i «des de fora », només portaran 
una vida religiosa s i arriben a un convenciment personal, si pre
nen unes responsabiUtats; i per això ca l saber guiar-sc _des de 
dins », cal ser més persones . La formació personal ha de donar una 
visió de Déu capaç de donar sentit a una vida en el nou ambient 
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tècnic en què es trobaran. L'es til de treball condici onarà la seva 
mentalitat. I un «déu·infantil» o un «déu·causa·segona» no res isteix 
gaire en ci nou ambient. Cal acos tar- los més al Déu veritable. La 

formació religiosa és bàsica. 
En aquest nou ambien t són contràries a una bona pastoral les 

formes autoritàries. Cal fer-se, com sant Pau, feble amb els feb les. 
En aques tes noves circum stàncies tindrà molt poca eficàcia el 

test.imoniatge individual; és tota la comunitat diocesana que s'ha 
de posar en estat de missió. L'Església de Jesucris t no s'hi pot 
presentar lligada amb els poderosos i els ad inerats. Però no sola
ment no ho ha d'es tar, sinó que ni tan sols ho ha de semblar. 
Només que ho sembl és, de ben poc serviria el testimoniatge d'uns 
quant s. 

A nivell diocesà caldria valorar més i donar més impul. als 
moviments especialitzats i deixar de ser una cosa més o menys 
d'aficionats, per a entrar de pic cn una línia autèntica d'evange
lització. 

Com a Església local cal posa r-nos en fun ció d'evangelitzar. Tot 
això suposa un canvi de mentalitat. E.s més d.ifícil canviar la meno 
talitat que les formes exteriors. No ens serveixen massa per a 
arribar a aquests nous ambients e ls esquemes i la mentalitat prò
pies del mÓn pre-industrial. 

Sabrem posar·nos a to? Arribarem a temps? Sabrem evangelit· 
zar de debò? Aquí ja no hi valen massa les teories; els fets ho 
diran. 

F. Xammar M. Barbarà (Tarragona) 
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El català que es parla al temple 

La si tuació mtorrnal en què ens hem. hagu t 
de desenrotllar durant tants anys ha acabat per 
esmussar-nos el gus t i fin s el sentit lingüístic, 
m ent re que alguns primfilen, primfileu, amb 
aire de Ile/raferit. Escollar el català que es par
la al temple - una gran cà tedra, tawl1ateix!
és cosa desconcertanl ; i no ens poséssim pas 
en el cas tellà. ¿Com trobar el 10 que hi escau, 
no per genul 1nenys popular? Xavier Garcia, 
m ili/ant de primera hora de la HOAC de Vila
nova i la Gelt rú -pàtria d'en Rovirosa- crida 
l'atenció dels nostres clergues sobre W1 punt 
que la reforma litúrgica ¡IQ posat m és de ma· 
nifes t. 

Si Maragall tornava ... ! 
Sí; n'estaria content. .. Estaria conten t de veure que to les aque

lles muralles que va denunciar diverses vegades i, sobretot, en els 
seus patè tics articles arran de la Setmana Tràgica. van caient. 
El celebrant ja no està girat d'esquena. entrem més en el Misteri , 
na resem tant i orem més, cantem i no fem posat de mòmies, pre· 
guem públicament per necessita ts i desigs que es palpen i fem 
l'ingrés en l'aprenentatge d 'aquesta assignatura tan difícil de la 
germanor. 

I l ecordo el poeta: «Jo m'imagino que si es diguessin en alta 
veu i ben comprensibles per tothom els salms fortíss ims del co
mençament, i els fidels en sa llengua natural poguessin a lternar-hi; 
si fossin llegides, cridades, al poble les paraules de foc de les epís
toles de Sant Pau, que es poden ben dir adreçades a tot s els homes 
de tots els temps; si fos anunciat cada dia a la gent l'Evangeli, en 
la divina s implkitat de ls seus passatges .. . » 

N'estaria content. .. , i tots n'estem, però no n'estaria satisfet. 
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Voldria avançar més esglaons en aquest caminar conscient i pro
gressiu de la comuni ta t cristiana. 

Ara, quan l'epístola i l'evangeli i totes les oracions ja són dites 
en la llengua del poble, un d'aquests esglaons a puja r és el de la 
cura lingüística que ci sacerdot ha de tenir en la paraula que co
munica al poble. 

Ja sé que poden sorgir els contraopinants, que diran que tot 
ja es fa d'allò més bé, que aHegaran que al poble se li ha de parlar 
planerament, a fi que ho entengui, car no és una assemblea d'intel
lectuals. I hi estarem d'acord . 

Però ... , parlem-ne. 
La gran majoria dels sacerdots actuals són fills d'uns temps 

-cinc, deu, vint anys enrera- en què el coneixement de l'id ioma 
era cosa descartada, per tants motius fútils -que per això han 
caigut- que feia pensar que el sacerdoci llur devia ésser dedicat 
a un ens abstracte i no a uns homes concrets, d'un lloc fixat, d'una 
men talitat ben es tructurada, d'unes maneres ben paleses. I ara 
aq uests sacerdo ts s'han trobat, amb més evidència que abans, que 
han de parlar al poble, en català. l molts d'ells parlen la llengua 
d'oïda, perquè han llegit els llibres del mercat, sobre litúrgia, apos
tolat, experiències miss ioneres i poca cosa més. I se'ls nota, d'una 
hora lluny, que els manca l'endinsament bàsic i pulcre que l'ús de 
l'idioma requereix. No parlem dels casos, que n'hi ha, i molts, sor· 
tosament, en els qua ls tot a ixò es dóna. Parlem dc la tònica domi
nant. Diem, simplement , que manca avançar per aquell esglaó de 
la perfecció que dèiem. Perquè l'Església se la mereix. 

El sacerdot, sobretot quan predica l'homilia, està exercint una 
fun ció de magis teri , no sols en allò que diu, sinó en com ho diu 
i en les paraules amb Ics quals ho diu. El sacerdot, en la paraula 
que ofereix als oients, exerceix una autèntica càtedra a favor del 
poble. Quan ho feia en llatí no venia d'una de més O de menys. 
Però ara té el deure que ningú no resti escandalitzat d 'un llen
guatge no digne del lloc ni de la intenció del lloc. El sacerdot ha 
de veure clar que en l'expressió que ell empra hi va una cuJturalit
zació d 'un gran nombre de persones, les quals troben en la missa 
dominical l'única ocasió d'un perfeccionament de tota mena. 

Només n 'hi ha un , de llenguatge, quan un home parla a un 
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grup humà: planer i savi, a la vegada. Planer: per ésser un amb 
el poble, perquè ell és del poble. Savi: per aixecar el poble. Aquest 
home té una responsabilitat. La idiomàtica no li és aliena. ~s que, 
per ventura, se'ns dirà que «parlant en català. tot ja és bo? I cons
li que en propugnar aquesta netedat elemental de la parla no ho 
fem partint de conceptes erudits, de refinament de saló, sinó de 
la vivència del poble, més concretament de la classe obrera, que 
també i més que ningú necessita trobar, al costat de la palpitació 
vital, l'eloqüència, l'elegància, la cortesia espiritual que raja d'a
quest do de Déu que és el llenguatge. 

Ningú no ha de sortir del temple amb el regust als llavis . MoltH 
gent no hi sorti rà amb aquest regust, perquè ja comença per no 
conèixer el gust de la bona menja. Però serà mantinguda en el pro
letariat d'aquest gran do. Això ens fa veure que l'Església, podent 
ara parlar amb la llengua del poble l'ha de fer servir per digni
ficar el poble, no per fer que res ti igual, com sempre, sense donar 
un pas avant. Som un poble culte, que ho vol ésser. L'Església és 
un instrument, a part dels seus valors divins, per a aquesta pro
moció coHectiva. Que no és gens desdenyable, sinó que d'ella, de 
l'ús de la llengua , neixen les altres, les que irremissiblement vin
dran, si no per a aquesta generació, per a les que seguiran. 

Dintre la dignitat -que és senzillesa- de la missa, la paraula, 
certament, té un gran valor. Per això, cal que els lectors que aju
den el cele!irant llegeixin també amb tota cura, amb pausa, amb 
tonalitat, amb vocalització, gosaríem dir amb majestat. De fer-ho 
bé o no, hi va llençar la Paraula a la cort i que la gent perdi, m'a
treviria a dir, el fruit més saborós que s'emporta de la missa. Si 
molts lectors no ho fan, no és perquè ja estigui bé, sinó perquè 
com que són primicers i llegeixen en una llengua que ningú no els 
ha ensenyat, ja fa n prou, de moment. Però hem d 'anar a la norma
li tzació. Amb més motiu, el sacerdot, que és responsable de la 
paraula que proclama. 

Darrerament hem anat anotant els mots incorrectes emprats 
que demostren la manca del petit esforç que cal per part dels sa
cerdots per convertir-se en aquests catedràtics del poble, promo
cionadors del poble. 

Heus-ne ací alguns: 
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abogat 
aconteixement 
agravar 
aix.ins 
alcançar 
Alemanja 
alfomb ra 
a lga 
al menos 
alrededor 
al trobar 
àngul 
anyadir 
anúncicn 
arrastr.aT 
arriesgar 
assombrar 
assunto 
bandeja 
bassura 
brillo 
cabecera 
campe6n 
caudal 
celos 
cigüenya 
colmo 
conceja l 
condenar 
cursillo 

dematí 
de de luego 
después 
disort 
donar·se compte 
ejercicis 
enterro 
escritor 
estupidés 
fallo 
garra 
Guillerm 
grupo 
hornacina 
jusgar 
la cos tum 
la senyal 
les dos (hora) 
lograr 
lo que 
llama (foc) 
lIamar l'atenci ó 
lIògica 
maravilla 
mensatge 
nada menos 
ni siquiera 
ojalà 
op res ió 
papelera 

parque 
passi Ilo 
pertenèixer 
pleit 
que Déu ens dongui 
radera 
rama 
rato 
recibidor 
red 
registi r 
renúncien 
retaguardia 
retràs 
saborejar 
sapiguer 
sella 
solsament 
sonido 
tallar per lo sano 
tenir que 
tentació 
tindre 
tragar 
trofeig 
vacacions 
valguer 
ventanat 
vindre 
vranejant 

Que ningú no vegi en aquestes ratlles un desfici de mestre-tites, 
car tots ens equivoquem, tots som millorables. Tots necessitem 
ll içons dels altres, encara que siguin inferiors, com en aquest cas. 
Ningú no ho sap tot. Que hi vegi, sl, un desig vivlssim que es pro
dueixi l'alliçonament que el sacerdot, en nom de l'Església, ha de 
donar a l'Església, en tots sentits, inclòs el de la llengua, sobretot 
ara que reneix, que intenta llevar-se del damunt la llosa de la pos
tergació. 

Sí; Maragall ... Però deixem-lo estar, Maragall ... 
Perquè citant Maragall i Mossèn Cinto i la sardana i els Xiquets 
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de Valls i la mona de Pasqua hem passat pel que hem passat i som 
immergits en la decrepitud. es la nostra gent, tots, principalment 
infants i joves, que han de tastar el gust i el gaudi d'una llengua 
que ara descobreixen, la qual els fa sentir la dignificació de pos
seir-la, de trobar-la bella, de fer-los més persones, d'esdevenir 
membres d'un poble, continuadors d 'una gent, ponts per a una 
altra gent que ja ens estalona , però, sobretot, que els dóna el tast 
de Ja simplicitat divina en el llenguatge de Jesús, dolcesa i brasa, 
espasa i misericòrdia, etern. 

Xavier Garcia (Vilanova i la Geltrú) 
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S etm a na S anta: slg lles 

Una qüestió a replantejar ara que ha 
caigut l'embolcall del lIati: el llenguat
ge simbòlic de la Utúrgla. 

L'home és un ésser mímic, ja 
és sabut. Per a lguna cosa cns de
finim com a dinàmics corporals 
segons l'Antropologia Sexua l de 
Jeanniè re. L'home es passa la vi
da fent signes perquè s'expressa 
en signes. i sense signes no tin
dríem cap camí d'express ió ni 
d'intercomunicació . 

A la litúrgia e ls homes també 
fem s igncs: és clar. En defini tiva 
es tracta d 'ex.pressar-nos i, enca
ra, d 'expressar unes coses d 'ex
press ió tan difícil com són les vi
vències re ligioses que no s'acabe n 
mai de deixar empresonar en un 
llenguatge positiu i racionalitzat. 
Reunits e n assemblea, acceptem 
uns signes que ens facilitin des 
del recollime nt a la percepció 
de ls continguts de fe o a la parti
cipació comunitària. El mateix 
Do de Déu en e ls sagra ments ens 
a rriba embolca lla t e n el ges t i en 
l'acció, entre la matè ria i e ls 
mots, en els quals s 'acre ix la nos
tra fe que e l rep. 

Els dies de Setmana Santa fem 
més litúrgia i molt s més s ignes. 
Molts s ignes: és na tura l. Hi ha 
lota una acumulació de contin
guts. Hi ha com aquella pressa 
de comunicació que trobem ta m
bé en els capítols del Sant Sopar 
de l'Evangeli segons SI. Joan . Cal 

gustar moltes coses alhora i pas
sa que a la tau la de la litúrgia 
s 'acumulen e ls plats, les copes i 
els coberts. 

Raó de més, doncs, pe rquè tot 
s igui molt funcional, perquè les 
coses no des torbin , perquè els 
s ignes s iguin molt clars i gens 
abarrocats. Sobre tot al nostre 
temps en què tots tenim tanta 
tírria a la re tòrica : a tot excés 
de retòrica, s'ent én, perquè sense 
cI mínim de retòrica funcional 
no sabríe m viure, ni podríem. 

Després que hem tradtiit els 
mots, a ra és més clar que mai 
que també cal traduir els gestos. 
Es tem molt lluny de l ritualisme 
pe l qual un hom podia fer suc
cessi va me nt els gests precep
tua ts com un músic que interpre
tés una partitura . Avui es fa ab
solutamen t imprescindible repen
sa r abans cada s igne en funció 
de la gent que l'ha d 'acollir i ree
laborar-lo fin s al punt dolç que 
el pot fer digerible i diàfan a la 
comunita t concreta de l'assem
b lea a la qua l ha de servir. Tam
bé ca l que la connexió d'uns s ig
nes amb a ltres llisqui b en fluida , 
relligant- e e n un tot. Hi ha d'ha
ver a cada litúrgia l'encert d'un 
bon muntat ge, sense qu e ca p sig
ne prengui a ires fe titxh tes d'au
tonomies màgiques. 

¿ No và reu poder percebre 
l'efecte grotesc de la s imple tra
ducció <le la retòrica lla tina a la 
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llengua nos trada, quan el Dijous 
Sant a la Missa Crismal catedra
lícia els preveres s'inclinaven da
vant el gr an se trill i cantaven: Jo 
et saludo, Sant Crisma? El Goya 
dels d ispa rates s'hi hauria diver
tit de valent. Es evident que el 
català no suporta ad reçar-se per
sonalment i . de tu » a una cosa 
inanimada, i molt menys si és un 
gran setrill vestit amb unes faldi
lle tes . 

Avui to t això ha evolucionat 
molt. En molts llocs les celebra
cions es preparen en equips de 
laics i de sacerdots, que discutei
xen i investiguen la sensibilitat 
de la gent i la capacitat expres
siva conc reta de les cerímònies. 
de cada cant, de les idees que ací 
i avui cal ajudar a viure a la gent, 
de fer les pregà ries - fin s quan 
haurem de rosegar la buidor de 
Ics oracions oficials?- que real
ment els fidels necessiten en la 
conjuntura concreta. En surten 

unes celebracions dignes i venta
blement efi caces per nodrir la fe 
compromesa dels fidels. Celebra
cions nítides on pren relleu la 
gran riquesa de la Paraula de 
Déu, sense que res la des torbi , 
ans crea nt-li el clima just que 
és l'adequa t per gustar-la i sen
tir-la ressonar vívidament en les 
pròpies vides. I això s'obté a ni
vell de petites comunitats i d'as
semblees molt nombroses. L 'únic 
problema rau a trobar en cada 
cas e l to adequat; cal encertar 
en el clau: troba r aquell punt 
dolç entre tradició i renovella
ment que ni desorienta ni avor
re ix. 

El que és ben cert és que la 
gent cada vegada sap gustar mi
lia r el culte i sap distingir molt 
bé una bona litúrgia - que no vol 
pas dir la cosa «maca., natural
ment- d'una llauna insuporta
ble. r ho diuen i ho comenten i 
trien. 

Josep Junyent (Manresa) 

P rom oció in teU ectual dels sacerdots 

¿Xuclarà Barcelona els altres bisbats 
catalans, mitjançant una Importació de 
cervells? El problema de la formació 
(nteHectual dels sacerdots de les dlf~ 
rents diòcesis catalanes. 
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Un dels perills que ens amena
cen, sobreto t després de la con
cen tració de semi.naris majors a 
Barcelona, és l'empobriment in-



Aquest resultaria pas toralment 
desas trós, puix sembl a demostrat 
que, quan s'acaben les idees, s'es
gota també l'acció. l seria desen
rocant pre tendre que Barce lona 
(sense negar l'inOux que pot i ha 
de tenir) siguj en aquest com en 
altres aspectes una mena de dida 
de la resta dels bisbats ca talans: 
primerament, perquè no donaria 
l'abast, però segonament i prin
cipalment perquè en cada lloc 
s' imposa una reflexió . 

Aquest és e l problema que ja 
"estiu passat es va proposar el 
consell presbite ral de Solsona. Va 
semblar que en endavant la pro
moció in tel·lectual dels sacerdo ts 
havia de plantejar-se a tres ni
vells. 

El primer nivell seria el dels 
ex traordinàriament dotats inte l
Icctualment: haurien de formar
se en centres d'altura i la seva 
destinació seria primordialment 
regional (ensenyament, investiga
ció, etc.). 

El segon nivell seria e l dels 
ben dotals, es formarien en una 
facultat o centre equivalent i ]a 
seva missió seria primord ialment 
diocesana. Encara que la seva 
aportació no s 'acaba de veure 
clara, puix en l'actual estructura
ció del bi sbat costa de donar-los 
un treball adequat i això fa que 

6 

més d'una vegada em igrin en bus
ca d 'horitzons més amples. Tan
mateix e l seu paper sembla im
prescindible i consistiria a fer 
una mica de cervell del bisbat, 
iHuminar en e ls diferents camps 
de In teologia i de la pastoral. 

El tercer nivell seria el dels 
sacerdots que senten la necessi
tat d'un recycloge, senzillament, 
per a poder fer millor de pas tors. 
Aques ts seria de desitjar que fos
s in tots i sembla que podrien tro
bar un inst rument providencial 
en l'Institut de Pastoral. Aquest 
nive ll és e l que fin s ara e l bisbat 
ha pres més en compte i són nou 
ja cls sacerdots que ha enviat 
a estudiar-hi. 

Aques t plantejament demana 
que el bisbat -a través del Con
sell del Presbiteri- prengui la 
iniciativa dels estudis del s seus 
sacerdots, tot respectant la justa 
lliberta t de les persones. 

l cal no obl idar tampoc la seva 
formació permanent, a través de 
curse ts, jornades, conferències, 
etc. Com també s'hauria de pen
sar en la formació d'una biblio
teca diocesana i de biblioteques 
arx ipres tals, puix amb l'escassa 
dotació econòmica de ls nostres 
sacerdots no es pot demana r que 
cadascun es procuri una biblio
teca decent. 

Jesús Huguet (Solso l1o) 

41 



• • opznzons 

M és sobre la S etmana Pastoral de Lleida 
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AI Quadern n.O 5 publicàvem un llarg article 
de Mn. Màrius Rodrigo sobre la Setmana de 
renovació pastoral del Bisbat de Lleida . En la 
presentació, obríem un interrogant sobre la 
possibilitat d'interpretacions diferents. Moss~n 
Jaume Barallat ens envia ara aques ta altra vi· 
sió: més que no pas de renovació, la setmana 
ha estat de mentalització pastoral, conclou el 
reclor d'A ger, cosa que no té pas un sentit pe
joratiu, ben al contrari. Per aquest cantí, els 
nostres Quaderns prenen tm ceri aire de dià· 
leg -que ens agradaria que continués, sempre 
de manera civilit zada, és clar- tal com Mossèn 
Josep Farràs dialogava en el n .O 5 amb Mn. Jau-



me Cus pille ra, establi'l1 llua comparació ent re 
les "comunitats cristianes" de base parroquial 
i les "comunitats de fe" dels nlOvif1'lents obrers. 
Amb aquest article inaugurem la secció "opi
niol1s": punts de visIa, maneres personals de 
¡la¡ar sobre una qüestió. 

A J número anterior, va aparèb;:er un llarg article titulat . Set
mana de renovació Pastoral a Lleida . i signat pel Delegat diocesà 
de Pastoral, Mossèn Màrius Rodrigo. 

La Direcció de la revista, en la presentació que fa de l'article, 
es planteja una qüestió: hi estaran d'acord . tots els sectors del 
Poble de Déu d'aquest Bisbat tan ple de problemes econòmics, 
geogràfics i lingüí tics? I acaba dient: . Ens plauria que algú ens 
ajudés a respondre aquest interrogant. » 

Realment aquestes últimes paraules indiquen una gran visió i 
responsabilitat periodística enmig de tant confusionisme dirigit 
que no admet en la pràctica altres veus que les confonnistes . 

El present article respon a aquesta invitació. 

P Odem dir, per començar, que l'organització externa de la Set
mana roman més o menys explicada en el citat article. 

També a llí es posa sufi cientment de manifest la voluntat dels 
participants a la Setmana «de no ésser espectadors, sinó de tre
ballar i fer sentir la seva veu », i com d'ací se'n «dedueix que avui 
l'acció pastoral de l'Església ni pot ni ha de plantejar-se sense 
tenir compte de tots els estaments que componen el Poble de Déu, 
si no volem realitzar accions incompletes i, doncs, ineficaces •. 

Com que to t això està clarament exposat, no em detinc més 
en aquest punt -que considero molt important- ; sols vull des
tacar que a aquestes altures (quatre anys després del Vaticà II) 
aquests haurien d'ésser axiomes comunament admesos a l'hora 
no sols de pensar, sinó sobretot d'actuar. 

També és molt cert que durant la Setmana va haver-hi ocasió 
d'escoltar moltes veus que no s'acostumen a sen tir gaire. Va tenir 
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ocasió de mani fes tar-se un autèntic pluralisme, fi ns aleshores ofi
cialment ignorat. 

Però el que em temo - i aques ta és la meva op inió- és que 
aquest pluralisme va quedar tallat i enterrat l'últim dia de la 
Setmana. 

Q ue en què em baso? 
. Al darrer dia --diu l'ar ticle citat- la Comissió de Conclusions 

va presentar als setmanistes un projecte de resolucions o concIu· 
sions. Alguns van impugnar la representativitat dels qui consti· 
tUlcn aq uesta Comissió, aHegant que no hav ien estat vo tats pels 
grups, sinó designats per la direcció de la Setmana_ D'altres as
senyalaven com a inconvenjent seriós el poc temps de què van 
disposar e ls grups per a examinar aquest projecte_o 

I encara s'hi ha d'afegi r que hi va haver una alt ra moció difosa 
per uns quants grups de setmanistes que venia a dir més o menys 
el següent : Vis t el poc temps de què es disposa per a examinar 
les conclus ions abans d 'aprovar-les, i tenint en compte que el que 
més interessa és que després es posin en pràctica, es demana que 
se sotmeti al referèndum de tots els grups la següent moció: 

a ) no fe r avui l'aprovació definiti va de les conclusions; 

b) amplia r l'actual Comissió de Conclusions a base de nous ele
ments vota ts democràticament pels grups que han treballat 
durant to la aques ta Setmana. Aques ta Comissió, una vegada 
ampliada, treba llarà activament durant un mes tractant de 
formular breument el comú pensar d'aquesta Assemblea, ve
ri table Poble de Déu. 

c) a un mes vista, convocar tots els setmanistes per sotmetre les 
conclusions elaborades al judici de la majoria . 

Mons. Boula rd va tractar la ci tada moció més o menys com a 
intromissió de fo rces externes, i va dir que all r no es feia cap s r
node, i que no es pretenia més que traçar unes IInies generals d 'ac
tuació pastoral, i que no s'havien de desorbitar les resolucions o 
concl usions. 
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L'article que comentem, en arribar aquest punt, diu textual
ment: «AixJ van avenir·s'hi la gran majoria dels participants. i, de 
fet, a la sessió de clausura va ser aprovat el text definitiu, una 
vegada examinades les esmenes que els diferents grups havien 
presen tat». 

Sento haver de dir que aquesta afirmació no és prou exacta. 
Tampoc seria exacte de dir que la gran majoria dels participants 
estava disconforme a fer aleshores l'aprovació definitiva de les 
conclusions . Senzillament, no sabem ni una cosa ni l'altra per
què no es va fer la consulta als grups. 

El que sí es dedueix clarament, tan t d 'aquí com de l'exposició 
del temari feta per Mons. BouJard, és que la Setmana - i les con
clusions- no van ésser fruit d'unes demandes dels elements ac
tius del Poble de Déu de Lleida (d'això -malgrat totes les apa· 
rences- al fons se'n va prescindir), sinó que va ésser tota ella 
bastida segons un pla preconcebut. Podríem dir que la Setmana, 
més que de renovaci6 pastoral, era de mentalitzaci6 pastoral. 

Un altre punt clar és que dita Comissió de Conclusions no ha 
tingut cap caràcter executiu, sinó que una vegada acabat el pro
jecte de resolucions -l'últim dia de la Setmana- va acabar la 
seva missió. De fet, no hi ha coneixement que s'hagi tornat a reu
niT. 

T ambé és cert el que diu Mossèn Rodrigo: que «existeix el 
dubte de si quallaran els principis i orientacions de la Setmana, 
el temor que restin redu'its a simples converses erudites o a pro
pòsits formulats amb bona voluntat, però amb poca repercussió de 
cara al futur.. l es pregunta: . Tindran raó els qui dubten i els 
qui temen?_ 

Bé, doncs, jo sóc un de tan ts dels que, havent participat activa· 
ment a la Setmana, dubten i temen de la ineficàcia d'unes conclu
sions formulades prematurament i proclamades pomposament. 

Ara bé, si aquest dubte i aquest temor són fundats, la conclu· 
s ió és òbvia; diguem·la en frase del citat article: això «suposaria 
haver defraudat les esperances i les iHusions de tants cristians, 
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pensem sobretot en els laics ... • ; « ... indicaria que els animadors 
d'aques t Poble de Déu no vole n o no saben exercir dignament el 
seu paper •. 

(Naturalmen t, aquest defec te bàsic no es cura fent un joc de 
paraules i dient que això no és un Sínode; ja que del que es tracta 
no és tant de posar definicions prèvies a les nostres activitats, sinó 
d'emprendre les activitats que es creguin necessàries i després, si 
convé, també els canviarem el nom). 

A tot això s'ha d'afegir una altra cosa: els resultats de l'en
ques ta inicial. Es va prometre repetides vegades que es donarien 
íntegres a to ts els se tmanistes. Doncs bé, les últimes respostes - i 
en especia l la que citava els tres obstacles concrets que s'estan 
oposant al tes timonia tge de la nos tra Església Diocesana- no 
s'han conegut enca ra; (solament es va donar el resultat dels qui 
no havien signat, és a dir, dels qui no calia resumir - no se'ls hi 
havia promès- i en to t cas eren els menys representatius). 

Per tant, es tracta d'una promesa fins al moment incomplerta. 
Quin nom se li dóna, a l'incompliment d'una tal promesa feta a 
tot el poble, és cosa que no m'interessa gaire; però certament 
aquest aspecte de la Setmana és també una altra falla, i greu. 

M 'a lgra t to t això, crec que la Setmana, que podríem dir de 
mentalitzaci6 pastoral, pot haver es tat un petit pas endavant. En 
quin sentit ? En el sentit que per a una cristianHa t tan tradicio
nal i ensopida com la de Lleida, va poder representar una sotra
gada passatgera aquella setmana escandalosa, que en algun sector 
ben sign ifica t es va anomenar «Setmana Tràgica •. 

Jaume Barallat (Ager ) 
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tema 

La presència eucarística 

La renovació teològica d'aquests darrers anys 
ha es tat cons iderable i la seva penetració en 
la nostra geografia, en particular arran del 
Concili, ha produït en molts sectors un veri
table trauma a causa de la formació rebuda, 
de contorns tan precisos i contundents que di
ficulten l'entrada en unes perspectives diverses. 
D'alt ra banda, ¿com posa r-se al dia de manera 
senzilla, sense recòrrer a estudis volwn inosos 
o a articles especialit zats? Ens sembla, doncs, 
que molts lectors trobaran tm bon servei en 
aquesta secció, on ens proposem d'anar pre
sentant diversos lem es teològics de manera 
senzilla i s int~tica, sense pretens ions d'erudició 
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cien tífica, però amb la serietat que correspon 
avui a la catequesi d'adults. Per comença r, Mos. 
sèl1 Joaquim elavé ens ha oferl amablemen t 
aquestes planes sobre la presència eucarística: 
un punt concret, certament, que ni totalit za 
l'eucarist ia lli és, segurament, el més impor· 
tan t. "L'origen d'aquestes notes -ens prevé ja 
l'autor-, extreIes d'una catequesi sobre els sa· 
graments, pot excusar el mètode expositiu em
prat, les reiteracions de conceptes, la manca 
de citacions f, sobretot, la presentació d'aques
ta dada de la fe deslligada d'un context doc
trinal més exhaustiu, a l'estil del que vertebra 
l'esmentada catequesi". 

o e les paraules de Jesús pronunciades en el seu discurs sobre 
el Pa de Vida (Jo 6) tingut a Cafarnaüm després de la multipli
cació dels pans, es dedueix que la seva presència a l'eucaristia és 
real, i no purament simbòlica (entengui's el mot en el sentit que 
se li dóna correntment), com en un recordatori o en una fotogra
fia. 

A 1 marge de l'àmbit eucarístic «ser present realment» en un 
lloc no equival, sense més ni més, a ser-hi «físi cament». La pre
sència «física» és pròpia dels éssers materials en tant que presen
ten una composició molecular, ocupen un espai material , són re· 
sistents al tacte, tenen un color determinat i d'altres propietats 
experimentables. La presència d'un ésser espiritual, posem per 
cas, pot ser ben real, però mai «física », per tal com està mancat 
de corporeïtat. 

Quan es diu d 'alguna cosa que està realment en un lloc només 
es pretén assegurar (negativament) que no lli està d'una manera 
simplement ideal, subjectiva, simbòlica, sinó ... tal com sona: real
ment! 

A plicant el punt anterior al cas de la presència eucarística, 
observem que: afirmar que Jesucrist està realmenl (present) a 
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l'eucarislia no equival a dir que hi es tigui «físicament », material
ment, carnalment: amb els seus ossos , músculs , sang, carn, ... mi
niaturitzats. Si així fos , en trencar l'hòstia o en repartir el líquid 
de la copa el Crist restaria «dividit ». 

E I concili de Trento, lOt referint-se a la presència del Crist a 
l'eucaristia, la descriu amb aquests mots: és vertadera, és real, 
és subs tancial. Noti 's que no diu . física». 

L a presència eucarística no és pas l'única presència real amb 
què el Senyor afavoreix la seva Església_ 

Els sis restants sagramen ts contenen també una presència 
real (però no física) de Jesucrist. La presència a través de la seva 
paraula és també real (si bé no física)_ Tanmateix, Jesús és pre
sent realme/1t (no diem físicament ) en la seva comunitat (l'Esglé
sia), que és cridada a donar un testimoni de fe , d 'esperança i d'a
mor en mig dels altres homes. 

T ot i que hi ha d'altres presències reals de Jesucrist en l 'Es
glésia a més de la seva presència eucarís tica, a aques ta darrera 
l'envolta un realisme to t característic i únic, que no presenten les 
alt res. Es tracta d'una presència (real) del mateix Crist, de la seva 
mateixa persona, i no sols de la seva acció, del seu influx o del 
seu dinamisme, com és el cas de les restants presències ( reals) 
del Senyor ressuscitat suara esmentades. Hi és present el seu Cos 
(presència corporal), s i bé no pas f¡sicament, com de fet corres
pon a un cos material (humà). Aquí rau la peculiaritat de la pre
sència eucarística: és corporal (és el Cos del Crist que es fa pre
sent ). Aqui rau la seva misteriositat: es tracta d'1Jna presència 
corporal , però IlO física (un Cos mancat de les característiques que 
el situarien, a l'estil del nostre cos, en un espai, temps i història, 
i equipat d'una sèrie de propieta ts físico-químico-biològiques grà
cies a les quals esdevindria experimen table). 
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E I fet que, un cop realitzada la consagració, del que era - i 
continua «semblant-ho. - pa se'n pugui dir «Això és ci Cos de 
Crist », i del que era - i continua «semblant·ho»- vi se'n pugui 
dir «Això és la Sang de Crist., fa suposar que, malgrat les «aparen
ces», ni l 'un ni l 'altre no continuen essent el que eren: pa i vi. El 
pa i el vi ]lan deixat de ser·J'lO. 

Aques ta rrasfonnació profunda del pa i del vi no és pas una 
«invenció» capri txosa d'unes persones que s'esforcen a veure mi
racles pertot arreu. l!s, tanmateix, una dada que pertany a la fe 
i q ue l'Església ha cregu t en tot temps amb l'inten t de mantenir 
en el seu sentit cabal allò que ras i curt anuncien els evangeli s: 
!a presència real de Jesucrist en els dons (consagrats) de pa i vi. 
Tanmateix, si el que a l primer cop d'ull (als nostres sen tits) sem
bla PA ho fos realment , Jesús no hauria pogut dir: Això és el MEU 
COS. Semblantment, si el que a primera vista sembla VI ho fos 
realment, J esús no hauria pogut dir: Això és la MEVA SANG. l és 
que una mateixa cosa no pot ser a la vegada pa i el Cos de Crist, 
ni ser a la vegada vi i la Sang de Cri st. Si després de la consagra
ció «Això» -que sembla pa- és e l «Cos de Crist», i «Això» -que 
sembla vi- és la «Sang de Crist», vol dir que el pa ha deixat de 
ser pa, i e l vi ha deixat de ser vi, malgrat que «aparentment » res 
no hagi canviat. 

Què deu haver canviat en aquests dons materials - pa i vi
perquè, arran d'aquesta transfo rmació (que s'esdevé al marge de 
Ics «aparences», les quals romanen idèntiques) hagi n deixat de ser 
e l que eren, pa i vi? On cal situar aquest canvi o transformació? 

E I pa i el vi (consagrats) en llur aspecte fenom ènic (allò que 
els envolta externament) no han canviat si es comparen amb llur 
estat anteceden t (abans de la consagració) : e ls sentits nostres con
tinuen percebent (veient, olorant, gustan!. .. ) les propietats que 
s'escauen a pa i vi . 

Tampoc no han canviat en llur realitat (substància ) fí sica, que 
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es manté idèntica: físicament (en llur estructura molecular i atò
mica) no han canviat; almenys la fe no obliga a pensar contrària
ment : .el dogma catòlic (pertocant a la presència eucarística) no 

implica cap canvi de la realitat 'fis ica' del pa ... El canvi afecta 
unes realitats que ultrapassen Ics realitats fís icament aprehensi
bles ...•. 

To t amb tot, la fe ens dóna certesa q ue, després de la consa
gració, el pa ja no és pa, i e l vi tampoc no és vi .. Llur ésser ha 
canviat. Realment no són pa ni vi, malgrat que «feoomènicament» 
i «físicament» donin a entendre-ho. Llur reali tat ha canviat. Ja no 
Són el que eren : pa i vi. Són el Cos i la Sang del Cris t. 

Arribats ací , de bell nou se'ns [a trobad issa la pregunta 
d 'abans: en què consis teix aquesta realitat profunda del pa i del 
vi -que ultrapassa el fenomènic i e l físic- la qual , un cop des
apareguda, permet de parlar d 'un .canvi en l'ésser ( = ontolò
gic). : ja no és pa, ni és vi? Quina és aquesta realitat del pa i del 
vi que s 'esmuny per donar pas a la realitat del Cos i de la Sang 
del Crist? 

(( A ixò és ... el meu Cos, la meva Sang». Devers quina mena de 
realitat apunta aquest .és.? Altrament dit: què han deixat de ser 
e l pa i e l vi perquè des d'ara siguin el Cos i la Sang de Jesucris t? 

El verb ser (Això .és» ... ) en e l nostre llenguatge expressa e l 
que les coses són en e lles mate ixes, objectivament , materialment; 
així vistes, tanmateix, a partir dels nostres sentits. Es tracta d'una 
realitat «brute», «banale., fís ico-química, material. 

Tot amb to t, Jesús, qu.e e ra jueu, pronuncià aquest mot (Això 
«és» ... ) dins un con text cultural i reli giós ben diferent del nos tre: 
l'hebreu. I per a l'hebreu les coses «són» no pas el que són en 
elles mateixes, sinó e l que Déu vol que siguin per a l'home. Als 
ull s d'una mentalitat hebrea, la realita t d'una cosa no és copsada 
amb tota la seva pregonesa mentre ( la ta l cosa) no és fi cada en 
relació amb el Creador i la cria tura. Altrament: la realita t última 

de les coses -que no és pas llur substància física- rau en el que 
Déu (Creador ) ha disposat que siguin per a l'home (criatura). En 
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darrera anàlisi les coses són el que Déu vol que siguin per a l'ho
me. La realitat més profunda d 'un ésser rau en la intenció divina 
que en ella es realitza. l únicament la fe pot copsar aquesta rea
litat en profunditat, que s'esmuny a l'experimentació humana. 

Per a l'hebreu la realita t més pregona del creat és objectiva
ble mercès a la fe, no pas a una simple anà lisi experimental. El 
jueu copsa la realitat última de les coses en tant que creient, no 
com a científic. La seva fe li fa descobrir en la creació una reali
tat inaccessible a la mi rada profana. A l'entranya de la realitat ob
jectiva el jueu hi reconeix una realitat més substancial, la qual és 
posada en relació amb la voluntat de Déu-Creador. 

En aquest cas, quan Jesús diu : . Això és el meu Cos i la meva 
Sang» -i implícitament: Això no és pa ni v¡- està parlant des 
d'una perspectiva de fe: des d 'una visió de fe, i no amb una mi
rada profana. O si es vol : tot dient . Això és el meu Cos i la meva 
Sang. , Jesús no vol dir que . allò. -que encara sembla pa- sigui 
materialment el seu Cos (cargoladet i com en miniatura), i la seva 
Sang (la mateixa substància líquida vessada a la creu). Semblant
ment, en dir (implícitament) Això ja no és pa ni vi, Jesús no s'està 
referint a un canvi de la realitat material (físico-química) del pa 
i del vi, la qual segueix essent la mateixa, com ho demostra una 
anà lisi experimental realitzada després de la consagració. 

Amb tot, el pa i el vi han deixat de ser-bo en llur realitat més 
profunda abans esmentada. La realitat última de les coses, com 
a dons de la creació, no consisteix en el que són en elles mateixes 
(en llur co mposició molecular), sinó en el que Déu ha disposat que 
fossin per a l'home: un aliment nutritiu del cos humà. Jesús, tan
mateix, altera la funcionalitat creacional d'aquestes realitats -nu
trició biològica- assignant-los una nova fun ció O fina litat: ser 
instruments de la seva presència ( real). Amb la qual cosa resten 
canviats (transsubstancia ts!) en llur realitat més pregona: la des
tinació o finalitat que els era pròpia. 

El que el cos terrestre (carnal) de Jesús era per als seus dei
xebles -el mitjà de la seva presència-, a partir de la seva resur
recció ho seran el pa i el vi. Uns dons de la creació són potenciats 
i enlairats a la categoria de senyal (signe) de la presència de Jesús 
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en mig de la seva Església. I per cerl no es tracta pas d'un senyal 
meramen t inclicatiu, sinó d'un senyal realitzadorl comunicador, 
carregat d'eficacitat. Oil altrament: aixi com el cos terrestre de 
Jesús era un senyal de la seva presència en el sentit que la feia 
realitat, de la maleixa manera c i pa-vi esdevenen per a nosaltres 
un senyal que fa presen t el mateix Crist en persona. 

R esumint: l'anomenada transsubstanciació o canvi de la 
litat (ésser) del pa i del vi, un cop realitzada la consagració : 

rea-

- no implica un canvi en l'ésser (realitat, substància) físic, em-
píric d'aquests; 

- afecta la realitat més pregona d'aquests dons creats, la qual no 
és obra de l'home sinó de Déu; 

- aquesta realitat última consis teix en la finalitat que Déu-Crea
dor els ha assignat per a servei de l'home. En el nostre cas : 
per a la nutrició biològica ; 

- el canvi de realitat que afecta e l pa i el vi , dins el context euca
rístic, consisteix en llur nova funcionalitat que Crist els assigna 
a favor de l'home: ser senyal (realitzador) del seu Cos glori
ficat , de la seva presència; 

- el nou sentit o significat (transsignificació) que obtenen les 
. semblances» (aparences) de pa i vi - senyals de la presència 
de Jesús- es deu a la transformació de la realitat profunda 
d'aquests dons ( transsubstanciació) que hem esmentat; 

la presència real de Jesucrist que s'esdevé en el pa i el vi com 
a resultat d 'aquesta transformació de la realitat última d 'a
ques ts dons no és pas una presència física; 

- per tal com ens trobem enfront d'una realitat que, per no ser 
física , escapa a la percepció dels nostres sentits, ens és impos
sible de comprovar-la en una experimentació de laboratori; 

- arribats en aques t punt de la nostra explicació de la dada bí
blica sobre la presència eucarística, ens cal dir amh Sant To
màs: «el que no encertes a veure ni a comprendre, la fe t'bo 
assegura amb fermesa . , 

Joaquim Clavé i Casellas (Tarragona) 
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terra i poble 

Marginació sociaL a Barcelona 
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Maria-Glòria MarlÍ i Carnicer ha escrit un es
tudi molt interessant, encara il1~d it , sobre la 
marginació i la delinqüència jovenívola a Bar
celona. A ella i a l'eqLlip de l'lns titLlt GerzLls de 
Barcelona agraïm que ens hagin deixat espigolar 
en aquest treball, per a oferir-ue wlo Inostra 
als lectors dels llostres quaderns. D'aquesta 
manera, cridem la seva atenció sobre la pro
blemàtica d'un barri entranyablement baTceTa
ni, conegLl t a tot CatalLlnya i més enllà. La sel1-
s ibilitat d e l'autor ens l'acosta sota una llum 
plena de com prensió i humanitat, que, si ve 
a completar i corregir les versiotls unilaterals 
de la premsa, sLlbratlla encara li/és la tragèdia 
d'una pila de persones víctimes de la nostra 
societat. 



Criminòlegs tan notables com Middendorff i Emer consideren 
que la delinqüència és un mal congènit de la ciutat. Això és degut 
a la impunitat que les grans aglomeracions afavoreixen. La ciutat, 
al meu entendre, no és solament un refugi per als delinqüents, 
sinó que n'és també ci bressol. Es tracta de situacions provocades 
per les necessitats de compensació que deriven d'uns determinats 
factors sociològics. Algunes deficiències en els hàbits individuals 
i familiars determinen trastorns en les mentalitats i provoquen 
crisis sociocultural s que poden ser generadores de delinqüència 
jovenívola o de marginalitat social. 

Generalment aquests fenòmens van units als moviments migra
toris. Deixar una comunitat rural i traslladar-se a una altra d'ur
bana representa, de cop i vol ta, un canvi total d'horitzons i d'cs
quemes. Això pot provocar una frustració individual, latent o 
activa, perquè els nous esquemes anhelats no poden, de moment, 
ser abastats. ~s el cas típic, per exemple, de qui roba un automò' 
bil perquè vol tenir·lo i no pot comprar·lo. 

TOles aq uestes consideracions tenen una c lara aplicació a Bar
celona. El moviment migratori aportà a la província de Barcelona, 
durant la dècada 1950·1960, un augment de 411.985 habitants. El 
1963, l'es tructura de la població de la ciutat comtal, atesa la seva 
procedència, donava aquestes xifres: el 51,5 % dels habitants ha· 
vien nascut fora de Barcelona, és a dir, més de 600.000 barcelonins 
eren immigrants de primera generació; si tenjm en compte els 
índex de natalitat, segons la procedència dels pares, podem asse· 
gurar que els nascuts a Barcelona de pares barcelonins no arri
baven a un 30 %. Això planteja un problema de coexistència de 
comunitats en període de conflicte. 

Sauvy estableix un esquema vàlid per a la primera generació 
d'immigrants, segons el qual es presenten tres possibi1i tats. La 
primera, l'adaptació individual. No cal parlar·ne, perquè, per defi· 
nició, no té caràcter massiu. La segona, l'adaptació de la comunj
tat immigrant. ~s vàlida a la nostra ciutat per a determinats nu
elis en els quals els provinents d'una mateixa regió arriben al 60 % 
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de la pob lació. El resultat d'aquesta adaptació és la coex.istència 
de poblacions, la identificació de les quals és molt lenta i no té lloc 
de forma majoritària durant la primera generació. La tercera al
ternativa que presenta Sauvy és la nO adaptació: té, naturalment, 
un caràcter individuali sta com la primera, però n'és diferent en 
l'essència i en la forma. J:.s curiós observar la solidaritat que neix 
entre els individus no adaptats . Formen una comunitat d'inadap
tats que viu en règim de coex.istència, però la seva dinàmica és de 
conflicte, el qual no sempre es manifesta, malgrat la tensió latent, 
i admet una àmplia gamma de matisos. 

AI meu entendre, aquesta darrera possibilitat té lloc a Barce
lona i és la que determina de manera decisiva l'ex.istència dels 
grups marginats als quals vull referir-me. 

El barri «xino» 

No és l'únic barri on habiten els grups marginats. N'hi ha d'al
tres que compten també amb un cert índex de marginalitat. Però 
és, indubtablement, el més característic. 

Delimitar el barri «xino» resulta una mica difíci l. Si bé el nucli 
important pertany al distric te 5è, té una certa projecció cap al dis
tricte 2.°" (Marquès del Duero, Terra Negra). 

Utilitzant normes sociològiques de determinació d'àrees i apli
cant-les al nostre cas, podem assegurar que el barri «xino» es man
té gràcies a un passat his tòric. El criteri geogràfic o de localitza
ció és encara més important: no oblidem la relació entre la ciutat 
i el seu por t, limítrof del barri «x.ino». També resulta determinant 
el criteri dels serve is : la zona té unes comunicacions perfectes 
amb la resta de la ciutat. Els serve is comercials hi presenten tam
bé una característica diferenciada (per exemple, el carrer del Con
de del Asalto té unes cinquan ta-sis botigues de confecció). Cal 
esmentar, igualment, els serve is recreatius, escenari obligat de la 
majoria d'activitats . Un examen detingut descobreix en aquest 
ba rri 14 locals de ci nema, 110 bars (és curiós observar el funciona-
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I¡ sme en el comerç sexual: 15 tenen tendència a la prostitució 
contra natura , i 11 6 fomenten la prostitució natura l), 33 locals 
nocturns de ball i de varielals. La diversitat i l'abundor de tots 
aques ts servei s i la proximitat de l port facili ten també l'accés de 
moltes persones de fora de la ciutat. Es tracta d'observacions me
rament indicatives. 

Una de les caracter ís tiques més nolables i que sorprèn més 
l'observador és el can vi d'ambient i de tipus humans que té lloc 
en el transcurs del dia. AI matí hi passen els empleats i els comer
ciants que van a la feina a les bot igues, tan abundoses en el sector, 
i als petits tallers. De mica en mica, a mesura que s 'acosta el mig
dia, la circulació esdevé més densa. Sovintegen les dones amb ves
tits cenyits i aires provocatius que surten de Ics perruqueries i 
mengen a la barra dels bars. E ls nens, molt nombrosos, juguen 
pels carrers i les places. No van a l'escola, solen ser fills de pros ti
tutes acollit s a una «mes tressa»: una dona que, teòricament, se 
n'ocupa -cada una en té uns deu o dotze, generalment- a canvi 
de quanti tats desorbitades j que, de vegades, encara els envia a 
captar. (Són aquelles criaturetes de cara tri sta que, al vespre, pa
ren la mà a l'espera d'una moneda). Havent dinat, la calma toma 
als ca rrers. Només els bars es van omplint, de mica en mica , de 
dones que esperen el capvespre jugan t a cartes, fumant i xerrant 
amb les companyes. A entrada de fosc, les boti gues tanquen i el 
trànsit augmenla. Són els treballadors que pleguen i un munt de 
gen t nova que va amunt i avall. A mesura que es va fent tard, 
canvien els tipus, abunden els actors de teatre, de revi sta i de caba
ret, les cambreres i les prostitutes, els pinxos i els trilL'"(erajres. 
Tots es fan conèixer amb la manera de vestir, amb els aires, amb 
els pentinats. Cap a mitja nit, ja trobem persones que dormen a 
les voreres, so ta la mirada indiferent dels transeünts. bohemis i 
dones velles i enfonsades que ningú no ha volgut. Un passa par
lant tot sol, un altre crida o canta a ple pulmó. En un carreró, uns 
quants nois fumen silenciosament. Només els habituals saben que 
fu men grifa. A les dues de la nit, els bars tanquen, el personal de 
servei fa una mica de gresca pel carrer, se senten riallades soro
lloses, crit s o discussions. El 091 passa, de tant en tant, i s'em
pa rla les dones que encara deambulen. Els dimecres, en un local 
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de les Rambles, hi ha una sessió especial de cinema per a to t 
aquest públic. La musa popular en diu «La Gol fa •. Sovint hi ha 
alda rulls i ba ralles durant la projecció. Xiulen, criden, tiren ampo· 
lles contra la pantalla .. . Com que la gatzara de . La Golfa. ja és 
proverbia l, sol haver·hi una pare lla de guàrdies a l'ent rada i un 
altre número a dins . La sort ida coincideix amb l 'anada dels treba
lladors al Born i amb els camions de fl ors que arriben a les Ram
bles: tot un espectacle, gratuït i pi ntoresc. 

El barri . xino> té un ambien t càlid i acollidor. Malgrat la mi· 
s ria i el vici -característiq ues consta.nt d'aque ll sector- el 
con tacte ent re la gent resulta humà i ga irebé fam il iar. No sabem 
ben bé per què, el barri és una m ica com una família. Els deshere· 
ta ts, els dèbils mentals, els alcohòlics crònics, els tolits i els cecs 
són conegu ts de to thom i accep ta ts tal com són. La gent s'hi aj uda 
instintivament. Es gasten junts e ls diners i comparteixen l'estre
tor. No hi ha cap noció de l'estalvi. El criteri general és que cal 
gas tar tot seguit els diners que hom té. Es menja bé, es fuma i es 
beu fins que s 'acaben. Sembla com si els diners piquessin i ningú 
no pogués queda r tranquil fin s a alliberar·se'n. He di t que es conei· 
xen, però molt per defora. Els venedors ambulants de tabac, els 
repartidors de diaris, les prostitu tes i els trinxes passen la major 
part del dia al carrer o als porta ls i a ls balcons, i aviat se saben 
les cares. El fe t de viure en un indret on el delicte i e l vic.i són 
normals elimina els prejudicis morals d 'a ltres llocs puri tans. Les 
persones són judicades segons la bondat del seu caràcter i no 
segons la seva profess ió dubtosa. Conec pros ti tutes que quan 
veuen un jove que es fa malbé fumant gri fa l'avisen i l'aconsellen 
amb una gran d.iscrcció. 

Exis te ixen, doncs, en aquest barri, uncs relacions humanes ex
ceUents. Molts delinqüents han confessa t que experimenten un 
veritable sent i.men t de protecció quan es troben en e ls seus carrers 
volta ts de ca res amigues. S'hi troben .a casa., amb llibertat per a 
moure's a la seva manera, sense que ningú no es tombi a mirar la 
eva manera de vestir o la cabellera que porten. S'hi poden diver· 

tir sense mi raments. Hi poden jugar, i riu re, ba lrc's amb xicots 
de la mateixa talla. ~s l'únic lloc on se senten còmodes. El grup 
social d'aquest barri tan estrany i marginal, els ha accep tat , els 
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ha acollit, i ells hi han penetrat i s 'han identificat amb tothom. 
Fora d'aquest ambien t, se senten profundament desorientats: no 
troben cares amigues, la gent els és amable només quan porten 
diners, no són «reconegut s». Per més que ho volguessin, mai no 
serien acceptats, amb la seva manera cridanera i es trafolària de 
vestir, per la gent normal. No passarien de fer·los riure. 

La gent d'aquest barri és primitiva i no està acostumada a com
plicacions: viu al dia i no s'afanya per coses transcendentals. La 
seva preocupació bàsica , en llevar-se, és assegurar-se la subsistèn
c ia. Les altres coses són secundàries. La cu ltura, l'art, la religió 
són com si no existiss in 0 , almenys, reben molt poca atenció. 

aturalment, l'hàbitat en què té lloc la vida familiar condi
ciona el grau de moralitat 0, més pròpiament, la rectitud de les 
activitats i de les actituds que adoptarà la població. Un 13,9 % 
dels residents al barri «xino., és a dir, 6.872 persones, són afec
tades pel problcma del re lloguer. Això sense comptar e l capítol de 
les pensions, sobre el qual esmentaré simplement dos exemples. 

Algunes pensions lloguen cambrcs de 2 x 4 metres. En aquest 
espai hem tro bat, de vegades, famílies amb cinc fills, pagant 50 
pessetes dià ries. Hi va inclòs e l drct a cuinar amb un fogó de pe
troli i a estendre la roba en alguna sortida exterior. També hem 
troba t llocs en e ls quals dormir cos ta 8 pessetes cada nit. (Es trac
ta d 'alguna casa antiga, les sa les grans de la qual han estat con
vertides en dormitoris comuns, amb 25 o 30 lliteres). 

Cal observar, encara, una alt ra característica de les esmenta
des pensions: c i contracte d'algunes cambres és només per a 
dormir. Aques tes són llogades quan la nit ja és avançada, i la seva 
oferta és regulada pel fet que no hagi estat demanada més d'hora 
per a usos reprobab les. Totcs aquestes situacions contrasten amb 
la cons trucció d'algun hotel de luxe a ls mateixos límits del barri 
«xino». 

Ja he indicat abans que cal distingir el barri «x ino » geogràfic 
estricte del que és anomenat aixi en un sentit més genèric. Com 
és lògic, no tota la població resident en aquest indret té les carac
terístiques descrites. l , per contra, Jcs tenen molts altres que no 
hi resideixen. El barri té una especial projecció sobre les zones 
veïnes. tS curiós observar que quan, fa uns quants anys, van co-
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mcnçar a córrer rumors que el carrer de l'Arc del Teatre seria 
convertit en una gran avinguda, el carrer d 'Escud i llers i unes 
quantes de les seves travessies van començar a poblar-se de bars 
de gent del mateix es til que la del barri «xino. _ Una a ltra perllon
ga ió, aquesta en el d istricte 2.on, ha esta t la de la . Terra Negra._ 
Es tracta d 'un sector situat entre el moll , la carre tera de Can 
Tunis i e l castell de MontjUic_ Hi ha moltes coves i barraques_ 
D'una de les coves se'n diu de . Alí-Babà •. Es una galeria subter
rània que segurament en altres temps donava al castell. També és 
famosa la cova del . Perill ., d'accés di ffci l. Les comunita ts que es 
formen en aques ts indrets són, generalment , de caràcter transitori 
i molt degenerades. 

Segons dades recollides molt diffcilment verificables i mirant 
d 'assenyalar xifres mínimes, la p oblació que en e l barri exino. 
estri cte parti cipa en activit ats irregulars és la següent: 

pros titució na tural ........ . 
prostitució contra natura .. . 
al servei de la prostitució .. . 
inqualificables .. . .. . .. . ... 
alcoholitzats 
consumidors de drogues 

Tres monografies 

3.000 
1.200 
1.050 

600 
450 
300 

Tenia disset anys, alIava brut i to t el seu aspecte era el del clàs
sic trinxeraire de barriada ... Havia nascut a Sevilla i era el més 
petit d'Wla fa mília de nou germans. Encara era un nen quan els 
seus pares es van separar. La seva mare se'n va anar amb un altre 
home a viure a Madrid, en una barraca de Vallecas i va tenir dos 
f ills més. El pa re va coNocar els pe/ its a la Pro tecció de M enors i 
se'n vingué a Barcelona on, després de viure una temporada al 
barri «xino», s'ajuntà també amb una altra dona. Treballa al ram 
de la com/mcció i viu amb la seva companya en una pensió. L'ha-
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bitació que lenen és pelita, i hal1 de cuil1ar a terra amb un togó de 
petroli. Tots dos pateixen alcollOlisme crònic i la dona, a més, és 
Ilistèrica. 

Q¡W/1 va complir tret ze a/1ys, el seu pare el va ter venir a viure 
i a Ireballar amb ell. Va començar a ter d'aprenent en una lel1da 
de c01nestibles, però guanyava m.assa poc. Va anar a una fu steria, 
després a una fàbrica de vidre, més tard va ter de polidor ... La 
vida 110 era com se l'havia imaginada des de l'asil. Rebia reganys ¡ 
cops d el pare i de la «Iia » quan aquests tornaven embriacs, és a 
dir, gairebé cada dissabte. Va comel1 çar a sortir de casa cada 
vegada més sovint. S'al1ava acostumant a la vida de vagabund. Va 
passar !IIt qual1t temps a la cova d'AIí-Babà amb un home que el 
va pervertir. El seu pare, en no tenir noticies del fill , el denuncià 
a la policia, que el trobà i l'ingressà a l'Asil Duran. Allà el casti
gaven sovint a causa del seu carde/er manefla i busca-raons. Se 

n'escapà quatre vegades. Alesllores passava l'estona vaganl pel 
barri i dormia a ta cova. Finalment , el seu pare va deixar de preo

cupar-se'n. 

Va anar a raure per primera vegada a la presó als disset anys. 
A llores d'ara ja lli ha entra t quatre vegades per diferent s molius: 
roba/ori, emb riaguesa, indocuntentació ... Ha estat dues vegades 
en ceHes de càstig i l'han pelat al zero pel seu comportament. Ha 
passa I per OFORS (Obra de formació i orientació religiosa i sc>
cial) cinc vegades, i sempre s'hi ha distingit per la poca durada en 
un mateix treball. Ja n'ha provats divuil. Això és deguI a la seva 
inestabilitat i a la rara tendència que lé a provocar esvalols a tol 
arreu, és barallós i la seva companyia es ta insuportble. 

No coneix la seva mare, però sap qui és i on viu. Alguna vegada 
ha parlat d'anar-la a veure, sobretot quan les coses li han anat més 
malament. Quan parla amb el seu pare i amb la seva «tia » ho ta 
amb agressivitat, emprant paraules crues, am.b insults i retrets . 
Tanmateix, els va a veure de tant en tant. 

Darrerament s'embriaga molt. Diu que per a oblidar les pe
nes. Té W'la gran tendència a l'extravagància, a cridar l'atenció. 
Sovil/t es baralla només per això, vol que li'n facin cas. No fa gaire 
va arribar una mica begut a OFORS. Va veure que uns quants 
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l'esperaven i es va tirar expressament contra els vidres, trencanl
los tots i quedant amb la cara plena de sang. Un moment, va ser 
el cenlre de l'atellció de tothol11. 

En l'es fera emotiva de la seva persoHalilat hi ha lma emoti
vitat deficient, insensibilitat, duresa envers els altres, egoisme, 
agressivitat ... EIt l'esfera volitiva, inestabilitat en tots els aspes
les. Meltteix, no lé selttit de responsabilitat, però en algulta cosa 
que li interessa especialment és responsable fins a l'extrem. Es 
deixa portar per l'impuls, 110 sap preveure ni adquirir experiència. 

Tot i que durant algunes temporades va actuar d'acord amb 
l'ordre i la disciplina, després s'ha anat veient que era una actitud 
que obeïa interessos persollals, 110 fe ia només perquè li cOltvenia. 
En el fon s, la seva positura davOl!l qualsevol autoritat és d'iltso
lència. 

Sentiments afectius: senl que 110 és objecte de cap softicitud. 
Mecanismes psicològics més utilitzats: l'agressivitat . Passa de 

Ili pressió a l'acció immediata. Suggestibilitat . 
MOlivació dels esforços: tel/dència narcissis/a, desig de ser ad

lI1irat. Tendència receptiva: paràsit. 
La clau del dèficit psíquic d'aquesta persoltalital COllsisleix, 

probablemenl, en l'absència de seltlit de culpabilitat. ¡;s conscier!l 
de tots els seus actes, però no s'adona de si obra bé o malament. 
Està totalment mancat de remord;'nents. Una mena d 'amoralitat. 
Per sislema, dóna la culpa de tol el que li passa als altres, encara 
que la lingui ell. 

Et vaig conèixer qlUl1l ell tenia disset anys. Tenia l'as pecte sim
pàtic i l/na mica nerviós. No ha conegut els seus pares, però té 
una germana que ve sovint a veure'l. Tots dos van néixer a Bar
celona i van pujar amb uns oncles. Internat a l'Asil Durall - desco
Hec la causa concreta- se'n va escapar quatre vegades. Va anar 
a la presó dues vegades per furI. Passà dues llargues Iem porades 
li OFORS treballarll Itormalmeltl eI1 el seu ofici de polidor. Ales
hores era considerat un bon element, que influïa en els altres a 
favor d'una bona convivència . Però un dia va fu gir, amb el jornal 
de la selmalta. Ulta de les seves obsessions, i potser el mòbil dels 
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seus robatoris, són les dones. S'lla dedicat am b afmlY a conquerir 
dones públiques. 

Al cap de sis mesos, durant els quals ningú no va telli,·ne cap 
Ilotícia, tornà de França , on. havia anal sense documentació, tra· 
vessant la ¡roulera per la muntanya. Havia passa t gQl1Q, por i mi· 
sèria a Paris, a Marsella i a Bordeus i, sellse saber ben bé com, 
ha via anal a raure al partit comuH;sla espanyol de Tolosa. Com 
que el mantenien, va anar seguint les seves reunions i activitats. 
Més endavant van voler enviar·lo a Espanya, amb una missió sub
versiva, però lla ho va veure clar, i els fugí de les mans per lliu
ra r-se a la policia espanyola de la fro ntera . Va es tar empresonat a 
Bilbao un qumtt temps. 

Darreramelll vivia en una pensió de Barcelona i treballava amb 
nor/l1alitat. Però una rlit, després d 'haver-se divert it i fet tabola 
amb un amic, van agafar un taxi, dis posats a robar el taxis ta . 
Aques t va res is tir i aleshores l'amic el va ferir greument amb una 
navalla. Ara torna a ser a la presó, amb una condemna llarga. 

Trobem en la seva personalitat grans dosis d'inestabilitat. Tam
bé és impuls iu, actua sense cap control i té molt poc sentit d e res
ponsabilitat . Quant a l'esfera volitiva, té Ulla voluntat molt dèbil , 
va Se l'1'lpre on pot treure m és bon profit. Els seus mecanismes ps i
cològics més freqüents són la suggestibilitat, l'agressivitat i la set 
d'aventures. La seva actitud davant l'autoritat és ambivalent. Pre
dominen en ell els sentiment de no haver es tat es tinzat, d'inquie
tud i d'ans ietat. Acollidor envers els altres, malgrat una descon
fiança inicial. 

Als divuit anys, oferia un aspecte agradable i tenia una gran 
vivacitat. Va néixer a València. Era el m és petit d 'una fan'lÍlia de 
s is germat1s . No va conèixer la seva mare. Des dels tres anys va 
viure com a intern en un orfenat de Linares. Hi passà vuit o nou 
anys. Era un noi en tremaliat que es barallava amb tothom. El seu 
pare el va alla r a buscar i se l'em po rtà a Catarroja (València), on 
s'havia traslladat amb la família. 

Recorda molt bé la i/'/usió que va fer-li portar a casa el primer 
jonwl, fruit del seu treba ll com aprenent en una botiga, i la decep-
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ció quan el seu pare, embriac, el va renyar i el va pegar perquè 
trobava que era poc i creia que se n'havia quedat una part per a 
ell. Aviat el va .. anar decebent els altres membres de la familia. 
Les dues germanes grans es barallaven cada dia amb els seus ma
rits. Un altre germà no fenia cap treball fix i mai no era a casa. 

De mica e'1 l'niea l'ambien t familiar el va allar guanyant i quan 
li apujaren la setmanada començà a quedar·se'n una part , que 
guardava dins una llaw1a de conserves sota la teulada. Així va per 
der comprar-se, ai cap d'un quant temps, UllS panSa/onso El seu 
pare els hi va prendre i se'ls vengué. 

Una acumulació de detalls d'aquest tipus, juntament amb els 
crits i els cops que havia d'aguantar quan el seu pare s'embriagava 
-cosa ben freqüent-, el van decidir a marxar de casa seva. De 
primer va col/ocar-se en un bar de Va lència. Passà gana. Canvià de 
feina moltes vegades. Freqüen tà ambients dubtosos, va a,7ar amb 
dones públiques ;, amb dos companys més, cometeren el primer 
robatori, de no gaire importància. E/s vall detenir, i al cap d'uns 
quants dies els enviaren als respectius domicilis, perquè eren me
nors. En arribar a València es va unir a un grup d'experimentats 
ert el vici i pogueren donar un «bon cop » que li penrleté d'arribar 
a casa seva ben arregla t i amb força diners . S'inventà una histò
ria, més o menys fantàstica, sobre l'origen d'aquella forttlna. No 
sap si el seu pare s'ho va creure, però el va rebre molt bé. Quall 
s'acabaren els diners, tornà el mal humor i l'ambient insuportable. 

La por que el descobrissin i la mala maror de casa seva l'inci· 
taren a venir a Barcelona. Hi arribà sense cap cèntim, en tm tren 
de mercaderies. Va anar a parar al barri «xino., on passà una tem· 
porada sense treballar perquè acol1seguí de ser el macarró d'una 
prostituta. També s'acostumà a fumar grifa, tot i que les primeres 
vegades na va agradar-li gaire. Va prestar-se a diferents baixeses i 
perversions sexuals tant amb dones com amb homes, que li 
procuressin mitjans de subs istència. Una nit, barallant-se en un 
bar per una dona, va quedar ferit d'un braç. La policia va dete
llir-lo perquè no tenia documentació i aleshores va sortir l'assll1n~ 
te de València. Passà una bona temporada a la presó. Després hi 
ha tornat un parell de vegades. Una de les vegades que en sortí, 
vingué a OFORS i s'hi quedà, treballant normalment. Després va 
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marxar, perquè deia que volia més llibertat . Durant el temps que 
ha estat fora sabem que ha continuat treballant. Ara fa el servei 
m ilitar. 

Ell la seva personalitat, l'es fera afectiva acusa una bona dosi 
de sensibilitat en tot allò que no l'afecta. Ell el fons, és molt egois
ta, tot i que ho dissimula amb la seva simpatia. Alguna vegada ha 
mostrat indicis de remordiment i ganes de millorar, ofegats ben 
aviat per la convicció que ha nascut tal com és i que porta a la 
sang la seva manera de viure. Menteix a tort i a dret, inventa situa· 
cians que el fa cin quedar bé. Se sent responsable quan li'n donen 
ocasió. Es molt actiu, potser per això és capaç de passar tempo
rades treballant, ja que, d'altra banda, és inestable. Quant a la 
motivació dels seus esforços, presenta una tendència narcissista. 
Davant l'autoritat , mostra una confança en si mateix, però amb 
agressivitat. 

Fragment d 'un diari 

Barcelona, febrer del 1964, a les 2 de la matinada. 

Acabo de tornar del barri. Avui he anat amb el Joan, que m'ha 
demanat si volia acompanyar·lo a buscar el seu germà. Més que 
buscar l'A'Tdreu, era el Joan que es buscava a si mateix des del 
fOl1 s de la seva embriaguesa. 

He tornat a passar per aquells carrerons fo scos, cada dissabte 
més plens de gent: homes que s'en-zpenyen, vacil-len, van i vénen, 
buscant adelerats el plaer, la felicitat d'aquesta sola nit. 

M'he trobat altra vegada submergida en aquella multitud de 
cares, totes tan diverses, però semblants: rostres embrutits pel 
vici, marcats pel so frim ent. I aquells altres, encesos per la passió, 
iHusionats o decebuts, rost res esgotat s dels qui dormen damunt 
les pedres del carrer. Quin cansament tan gran refl ectia la cara 
d'aquell home que dormia al carrer de Sant Bartomeu! 

Hem anat al moll a acomiadar els tres que marxaven cap a Ma· 
llorca, per a situar·se abans de la temporada turística: el Toni, 
amb la seva veu de baix, que es reconeix com el pitjor del barri; 
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el periodista que l'acompanyava; l'italià Mauro, que ens J-ra salu· 
dal des del ponI amb la cara Irisla. Els comials, en aquesla geni, 
no deixen cap sen timent : és com si s'haguessin de tornar a veure 
l'endelllà: una encaüada i ulla sa lulació des del ponI. I ja 110 cal 

pensar-hi més ... 
Passanl pel ca rrer d 'Escudil/ers, el Joan m'lla volgw preselllar 

W7 amic seu, invertit , que ha fet molta sort casant-se amb la filla 
de l'amo d 'aquell bar. M elllre ells dos eslaven parlmll , observava 
que les noies rosses del taulell em miraven com una intrusa. 

El Joan ha valgui enlrar a la seva lavenla Iwbitual. Hi I,. co

negut el Paco. Són n10lt amics i feia temps que 170 es veien. Ho han 
celebrat amb grans exclamacions i amb una cervesa per cap. Men
tre estàvem bevent, el Paco m.'ha llegit uns versos seus que tenia 
apuntats en un bloc molt suat : hi predominaven els d esigs d'eva
sió, s'hi veiell unes ganes molt grans d 'alliberar-se de tol allò que 
aclualmenl l'envolta. També sap dibuixar. Ha visi que m'agradava 
III! arlequ í molt IriSi tel amb bolígraf i, sense peltsar-s'hi gens, 

l'ha firma I i m e l'ha oferl. Ell agrair-li-ho, li /te pregulttat per què 
dibuixava totes les figures amb una cara tan trista, i m'ha dit que 
polser perquè la seva vida ho és, de trista. 

De cop i volta, un embriac que jurava, blasfemava i maleïa la 
seva dona i els seus fil/s, s'ha inlerposal entre nosaltres i m'ha 

girat l'esquena tot dient que les dalt es li tan tàstic. Jo em pregun
lava: quina dignitat em cal respectar en aquesta «cosa »? Però 
aviat he pensat en les grans decepcions que devien amagar-se rera 
aquell c01nportament tan estrany ... Qu~ sé jo del mis teri d'aquella 
vida? S'ha posat a ballar dalt d'una cadira i n/Gn tet baixar. S'Iw 
posa t a cantar, per cridar l'atenció, Lma cançó obscena. Ha fet W1 

senyal al Paco i aquest, no sense una expressió de recança, 1'110 
seguit dòc ilment , ens ha deixat i s'han perdut per aquells carre
rons. 

El Joan, tot i que ja estava lIlarejat, na m'ha tel cas i s'ha pres 
una altra cervesa. Després hem seguit la nostra recerca pels car
rers plens d'homes que esperaven, triaven. Les prostitut es van i 
vénen o s'esperen assegudes: algunes ca res reflecteixen ansietat , 
d'altres indiferència. Per passar l'estona i evadir-se una mica, algu
nes cante11 la mateixa ca11çó dels tocadiscs del bar, que funciona 
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CI tota marxa. El soroll, el moviment continu de pujar i baixar 
escales, la iHuminació vermella dels establiments, tenyeixen l'aire 
d'una agitació constant que atueix i obssessiona. La gent va anumt 
i avall, es baralla, es burla d'una dona poc atractiva .. 

El Joan no s'aguantava i encara s'ha pres un «carajillo» de 
C0I1)'11C. Des prés, amb els ulls embotit s, m'ha dit: Bé, i ara, què 
vols que faci? Creus que eucara puc tornar a c01nellçllr? Demà 
prelldré de llau les pas /illes per a lla beure. Però jo sé que d'aqllL 
a una setmana, o un mes, em tornaré a ernborratxar C0111 avui, 
sense remei, perquè l'lO puc.. Vull canviar, però no puc. He vi,1-
gut amb taxi per gastar-me els diners amb alguna cosa que no fo s 
beure. Ara ja no em queda ni cinc i estic més tranquil. 

El Joan està c011Vençut que tots els mals li vénen de beure, que 
IOta la vida serà Uf1 desgraciat a CllLtSa d'això, ho veu clar, però 110 

és lliure ... Jo l'he vis t tremolar i petar de dents, l'he vist com es 
tornava morat per aguantar-se i no beure, però el deliri és més 
fort que ell i difícilmerll l'arribarà a superar. 

Veient tants es forços humans que resten inútils, hom diria 
que aquesta gent, com uns perso l1 atges redivius de tragèdia grega, 
ja porte" dins seu el propi desti. .. 

Però jo sé que Déu acollirà amb bOlldat les seves cria/ures que 
ara s6n unes despulles i les recrearà de nou. Sé que al final dels 
temps farà justícia amb aquests cossos trossejats dels invertits, 
dels borratxos i de les prostitut es. Perquè el seu sofriment ha 
estat gran. 

Maria - Glòria Martí i Carnieer (Barcelona) 
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lectura 

E/llibret de sis metges barcelonins 

sobre la «Humanae Vitae» 

Reflexions científiques a propòsit de 
la . Humanae Vltae-, - Sis metges I 
l'Enciclita. - Jordi Gol , Lleonard Mar· 
quès. Joaquim Ramis, Joan Ripoll, Jo
sep Toro I Enric Vilardell. 

En aquest petit opuscle no hi 
trobareu pas un comenta ri a la 
«Humanae vitae ». Hi trobareu, 
en canvi, una resposta a la carta 
encíclica de l Papa i, al mateix 
temps, un inici de diàleg. 

AI marge de l'es tructura epis· 
tola r i dia logal - dues coordena· 
des que ajuden a fu<ar el gènere 
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literari de l'opuscle-, el llibre 
manté certament una plena con· 
sis tència; la intencionalitat, pe· 
rò , ca l interpretar·la des de la 
circumstància «Humanae vitae». 

Una resposta 

L'opuscle és, en primer lloc, 
una resposta a la carta del Papa . 
Els autors del treball - així ho 
mani fes ten expressament- se 
senten des tinataris de ]a «Ruma-



nae vitae»: «En primer lloc, ens 
confessem membres de la comu· 
nitat cris tiana, i en l'Església Ca
tòlica hi reconeixem i hi vene· 
rcm la nostra mare en l'amor i 
en el coneixement de Jesús, fora 
del qual no sabríem on trobar 
paraules de vida_ Segonament , 
volem tenir la bona voluntat de 
posar les nostres facultats al ser
vei dels homes en la recerca co
munitària de la veritat i de l'a· 
mOr com a béns suprems_ En 
tercer lloc, som esposos i pares: 
coneixem l'am o r humà perquè 
hem pogut parlar el llenguatge 
de la donació conjugal i engen
drar així, a vegades, altres ho
mes . I , finalment, som metges i 
cient ífics. aHudits explícitament 
a la carta, professionalment ca. 
neixedors de l'home i sobretot de 
l'home que sofreix, i ben cons
cients del nostre deure d'es tu· 
diar-lo, de comprendre'l i d 'aju
dar-lo ( ... ). es especialment en 
funció d 'aquest quart títol , que 
ens fa especialment qualificats, 
que ens hem decidit a escriure 
les presents reflexions. 

- Des tinataris qualifica ts, doncs, 
hem rebut la carta papal s ince
rament i lleialment , i l'hem feta 
objecte d 'una madura reflexió 
en la qual , però, no pOdíeU: 
menystenir els diversos elements 
que com a científics i com a 
membres d'una determinada cul. 
tura i societat estem obliga ts a 
considerar. 

.Creiem --continuen dient
que e l nostre deure d 'obediència 
adulta a la carta del Papa no 

s 'acomp leix amb la sola reflexió, 
s inó que ens obliga també a una 
resposta ... » 

L'opuscle és, també, com ho 
hem dit abans, un inici de diàleg. 
E l diàleg al qual convida la 
mateixa encfclica. Per això, els 
autors afirmen: _Posats en el ter· 
reny de l diàleg ( ... ) creiem que 
la missió del c ientífic inclou la 
informació que puguí donar dels 
e lements de la natura humana 
sobre e ls quals s 'hauran de basar 
e ls judicis morals . "!ls en aquest 
sentit positiu que creiem poder 
aportar consta tacions, fets, expe· 
riències i reflexions. En definiti· 
va , volem coHaborar a la recerca 
en comú de la veritat» . 

Aques t doble aspecte, que dó
na a l'opuscle un sentit epistolar 
i dialogal, deixa entendre per què 
Ics conclusions, deduí·des d'una 
anàlisi i d 'una reflexió fetes pels 
autors, són ben llunyanes de les 
exposades a l'encfclica _ Huma· 
nac vitae •. 

Diàleg i Magisteri 

¿ I l'autoritat de l'Església, com 
queda? L'autenticitat de l diàleg 
recolza en la possi bilitat de dis
posar d'una zona autònoma des 
de la qual hom pot actuar com 
interlocutor de la paraula del 
Magis teri. En aquest sentit són 
s ignificatives les parauJes dels 
autors a l'epíleg del llibre: 
.... aniria errat e l qui veiés en 
nosaltres la intenció de discutir 
l'autoritat del Magisteri. Com a 
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ca tò lics, reconeixem ci Magisteri 
quan ens condueix al coneixe
ment del de igni de Déu i quan 
¡Humina els creients en les situa
cions concretes en què ens toca 
viure des de la fe. Però com a 
científics, ens pertoca de discer
nir el que és iHuminació de la fe 
i el que és interpretació de la 
ciència en els casos en què el 
Magisteri intervé, no interpre
tant la paraula revelada, sinó Ics 
dades de la realitat temporal , va
riable tant en ella mateixa com 
pel coneixement que en tenim :t. 

No mancarà probablement l'ob
jector del llibre, pel que fa a 
aquestes dues dimensions for
mals, epistolar i dialogal, que di· 
rà que en tot cas ca ldria reser
var les reflexions en una espècie 
de secret o de correspondència 
secreta amb el Papa. 

La imatge que els autors tenen 
de la comunitat eclesial , imatge 
d 'altra banda molt coherent amb 
l'est il encetat pel Concili, no els 
permetia aquesta mena de 
procedime nts secrets . «Pensem 
- diuen- ajudar a l'es tabUmen! 
del diàleg i a la formació de l'o
pinió pública dins la comunitat 
cristiana, aportant-hi elements 
positius. com la mateixa carta 
demana i com molts episcopats 
soHiciten :t _ 

Valors del llibre 

I, a part de la intenció episto
lar i dialogal, com és el llibre? 

He indica t al començament 
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que al marge de la ~eva est ruc
tura ci llibre mante nia certament 
una plena consistència. Amb això 
volia dir fonamentalment dues 
coses. 

La primera. El llibre dels sis 
metges barcelonins . autors del 
treball, exposa, en primer lloc, 
una visió de la na tura humana 
que vol ser fidel a la metodologia 
cientf.fica i que, per aquesta cau
a, defuig les exp ressions que 

serien tributàries d'una concep
ció aristotèlico-tomista de l'ho
me. La na tura de l'home ve pre
sentada amb la seva historicitat , 
amb la tendència a la complexi
ficació i a la independització, al 
domini i a la tecnologia, a la 
autoconslrucci6 i a la percepció 
de la pròpia responsabilitat fin s 
a traduir-se en intuïcions de va
lors èt ics. Segueix després una 
vi ió de la natura humana en re
lació amb la funci ó sexual, amb 
algunes consideracion de la mi
tificació que en aquest terreny ha 
introduït la histò¡-ia. Parla de 
¡'amor de la parella humana amb 
la seva expressió sexua l, la qual 
ha d 'ésser sempre fecunda, que 
no vol dir pas sempre fèrtil. Con
sidera la reproducció com W1a de 
Ics fecunditats de l'amor i fina l
ment, la necessit a t de la planifi
cació de la natalita t i l'ambigüi
lat que presenten els diversos 
mètodes de limitació. 

La segona. El que signa aquest 
comentari considera que el tre
ball que han dUl a terme els 
sis me tges aulors del llibre cons
tit ueix al mateix temps una apor-



tació molt interessant a la tas
ca actual d 'hermenèutica moral 
cri stiana. En el tema concret 
de la sexualitat i de la plani· 
fi cació de la natalitat , hom h i 
troba la necessitat de donar ci 
degut relleu a l'autonomia de la 
na tura humana. El plantejament 
d'una ètica autònoma, que ha de 
cercar les seves relacion s amb la 
fe, avui j a no és un fet descone
gut. 

E l llibre que aquí comentem, a 
part dels seus mèrits intrínsecs, 
po t tenir per als especialis tes de 
Ja ciència moral el valor d'un 
assaig per a configurar el diàleg 
entre l'autonom.ia de l 'home i la 
fe. Aques t diàleg pot contribuir a 
trobar la lici escrita en el cor de 
['home i a preparar l'home a 
l 'Eva ngeli per ta l que pugui des· 
prés comprendre la Paraula i la 
vol unta t salvifica de Déu. 

J. Bigordà (Barcelona) 
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contes i paràboles 

Sobre la natura dels b/ans 
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Divendres, 5 de juny, ens sobtava la notícia 
inesperada de la mo rt de Josep Carner, la vigí
lia, lot just arribat a BrusseHes després de la 
seva estada a Catalunya. Tenia 86 anys. Com a 
homenatge al poeta cristià que va ser tota la 
vida, i que va esclatar esponerosament en l'ex· 
Iraordinari poema . Nabí. ( 1941), inscrim ara 
aquest cont e, inclòs a «Tres estels i un ròssec» 
( 1927), recull d'articles periodís tics publicats 
l'a ny 1925 en plena Dictadura, veritable fili gra
na d'cngi ny i domini del Ilenguatgc. 



El meu amic Jordi es tà de mal humor. I el que el mallwmora, 
més que no pas cap greuge, és pensar que estant malhumoral no 
pOL ésser feliç, deslinació a la qual tot l'encaminava: la seva bona 
jeia, el seu amor de la bona menja, la seva vocació casolana, el 
geni treballador i el viu re en lm país ple de color, de benestança, 
de call túries i de deliciosos olors de sofreg it. 

Naturalmel1l, jo li demano què cosa és que li la ler aquella 
mica de cara de prunes agres. 

- Oh , veuràs, els em bolics de les nostres terres. Ja sa ps com 
és el nostre mas. Pius, blat s, feixes de primers, un horl, per dar· 
rera un fis tó de serres i per davant una cinta de mar. Un mas que 
la goig, ell bOlla retè. ¿No te'" recordes, del prat? Tot, tal1mateix, 
Ilo devem a haver pogut tenir el prat, que ens va dar un bell 
començament de riquesa i de ben ésser; i això va fer que 110 

haguéssim d'abaixar la ca ra com els del mas de Planell erm. Al cos
tal del prat va dar ric espie I el camp bo; i el puig eliS feia albi
radors des de llunyanes con lrades . 

Però tot jus t havíem començat de refer·nos del mal temps que 
abans ens havia atuït , els parell ts de Planellerm van començar 
de dir que. en el nos tre ntas, bé devíem tenir·hi una vinya. Van 
venir amb aquell urc, taln-lent, noi, com s i nosaltres no fóssim a 
la casa pairal. Massa blans que hem estat nosaltres: vell s-ho aquí 
el que el1s ha perdut. Això d'ésser bla és ,,"a mala pega. De primer 
de les coses peti tes, 110 te'n sents. Des prés, de les coses que ja et 
comencen d'empipar, fa s com si no te'n sentissis. Després, de les 
que ja t'empipell bas/an/, en fas només que mig cabal, pensal1/ 
que quan una cosa t'empipa, si tu no l'empipes, acabarà per empi· 
par·se d'empipar·te. Després, quan ja es tàs fin s al capdamunt, 
l'adOlles que ja és tard per a ler lli' plllll d'home, perquè si el 
feies to thom_ se n'es tranyaria; i f;'ls seria una cosa lletja, perquè 
els altres, quan t'empipaven, feien els seus càlculs sobre el teu 
bon natural, i no pots pas arriscar·te a fer una cosa que els sobti. 
Ara veig que, per a assegurar bé el tre t, el que convé és estar ama
Ien/ a les primeres burxades i fer el punt d'home /0/ seguit. Ales
llOres, els blans són els altres, perquè /u ja l'has queda/ el bon 
paper. 

Aques/es reflexions d'en Jordi m'han sembla/ un curiós doCl<-
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ment de la natura humana, i per això em prenc la pena de trans· 
criure·les. 

-Altrament -va dir·me-, del que em puc refiar, i no pas de 
cap altra cosa, és del ma/eix laramIà de la geni de Planel/erm. Mai 
110 saben prou de què va; i, encara que realment 1'10 veus que mai 
hagin arreplega t cap pebrot - i Déll me'" guard de pel/sar e/1 
aquestes cosoles-, sempre 1011 aquella cara de venir de 1'110rt. 

Josep Carner 

Catorze resultats 

Vaig barrejam, barrejant .. . Dades i incòg,lites. El dau quiniel
laire rodola damunt la taula del meu despatx ... 2, x, 2, l , l, x ... 1 
jo em diverteixo, solet, d'una manera honesta i inofensiva. 

Voleu saber, bon home, {es meves incògnites d'avui i els seus 
catorze resultats? 

Llegiu·me amb atenció i amb calma. 

Primer resultat. + bona tècnica, + línia fina d'apostolat, X individualisme. 
elevat tot a la zero potència en compromls = EMISSiÓ RELIGIOSA RADIO. 
TELEVISIVA NORMAL I CORRENT. 

Altre. + persuassiu, + pastoral , - curial a la n potència jurfdlca; comú 
denominador: estimat i acceptat pel poble de Déu = BISBE CONCILIAR. 

Nota bene: la santetat no és computabl e aquf en les nostres matemàti· 
ques euclidianes . 

Altre. Un cargol . + 2 grillons. + 1 candau, + n benediccions = HOAC 
A CASA NOSTRA. 

Allre. Sacerdot, + treball = SACERDOT EN EL TREBALL. 

Altre resultat. Poble que interpeHa des de baix. + bàcul que no respon 
des de dalt = SACERDOT CONTESTATARI DES DEL MIG. 
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I un altre. Maria Verge, + Maria Reina, + Maria Mitjancera de totes les 
gràcies = ABADESSA TRANOUIL.LA. 

Altre, Maria Mare de l'Església , + Esperit Sant vivificador, + Poble de 
Déu que camina = ABADESSA INCÒMODA. 

Altre resultat, Evangeli pur I net. + Teresa de Jesús , - triomfalisme, + 
Sant Joan de la Creu = CREU DE JOAN. 

Altre. Zero multiplicat per poder, O X diner, - influència , + porteria 
conventual o jornal base = POBRESA D'ESPERIT. 

Altre. Una ca ixeta metàHica, + un foradet petit, + un bon senyor que 
la fa ci rcular = CONFER~NCIES DE SANT VICENÇ DE PAüL. 

Altre. Creu a la tercera potència, + treball , + amor = SANT DE 
SEMPRE. 

Altre. Creu d'avui, + treball d'avui , + amor d'avui ;:::; SANT D'AVUI. 

Altre. Riquesa escandalosa d'uns pocs , dividida per misèria espantosa de 
mol ts = PROBLEMA SOCIAL RESOLT, 

I un altre resultat, Rel quadrada de la guerra del Vietnam ;:::; EL DOl.LAR. 

«Compleu si són catorze ... } i ja està fet ». Amén. AHeluia!! 

A. F. 
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quatre vents 

Diòcesi de V ic: Escola de T eologia 

6 sessions setmanals. 4 programes 
distints. 3 poblacions. 180 assistents 
regulars J 20 professors . 

El curs 1967·68 començà a la 
diòces i, a la ciutat episcopal, 
aquest intent de catequesi o d'il· 
luminació de la fe que s 'anome· 
nà . Escola de Teologia». L'any 
següent s'inicià a les ciutats d'I· 
gualada i de Manresa, si bé a 
Manresa semblà més oportú evi· 
tar el nom d 'Escola de Teologia 
i se substilLÚ pel de Cursets d'Es· 
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tudis Bíblics: «La Bíblia a l'a· 
bas t de tothom •. 

Aquest any ha continuat l'ex· 
periència en els tres cen tres es~ 

mentats : Vic , Manresa i Iguala
da. A cadascun, per facilitar ho
rari s, es tenien les sessions per 
dup lica t: a Vic, una el dijous al 
vespre a les 10 amb una mitjana 
d'assistència en tre 25·30 perso
nes, i el di ssabte a les 4 de la 
tarda amb una assistència que os
eiliava entre 30 i 40. A Manresa, 
una sessió el dissabte a les 5 de 



la tarda amb un nombre d'assis
tents enlorn a les 30-35 per sones, 
i una al tra el dijous al vespre a 
les 10 amb nombre d 'assistents 
enl re IS i 20. A tots dos centres 
les dues sessions eren simple re
petició. A Igualada, en canvi , 
s'ha donat una sessió única a 
Sta. Maria, la tarda del di ssabte, 
amb una ass is tència que voreja
va els 45 assistents. i una allra 
sessió a la Sgda. FamJlia, ci ves
pre del dissabte a les 10, a la 
qual assisteixen unes 15 perso
nes, ga irebé tot matrimonis. A 
Igualada, però, les dues sessions 
segueixen programes indepen
dents . També cadascun dels cen
tres confecciona autònomament 
el programa dels temes. 

El programa de l'Escola Dioce
sana de Teologia , Secció de Vic, 
invoca a la contracoberta el De
cret sobre els la ics, 29: . A més 
de la formació espiritual , es ne
cessita una sòlida instrucció doc
trina\, tant teològica, com ètica i 
filosòfica, segons les diversitats 
d 'edat i condició .... . El programa 
ofereix cinc temes monogràfics: 
Història de l'Església (Mn. A. 
Pladevall ); Sagrada Escriptura : 
el poble d'Israel i l'Església (Mn. 
R. Torrents); L'Església santa i 
pecadora (Mn. R. Pou); L'Esglé
sia, comuni ta t de fe, d 'esperan
ça i de carita t (Mn. R. Sala); Pri
mera par t de la constitució Cau
ditm, el Spes (Mn. A. M. Oriol). 

També el programa d 'Igualada 
ofereix temes monogràfics a Sta. 
Maria: Ecumenisme, el proble
ma jueu (A. M. Tetemalle, reli-

giosa); Moral (Mn. J. Junyent); 
Dogmàtica (Mns. R. Pou i R. Sa
Ia); Hi stòria de l'Església : edat 
mitjana (Mn. A. Pladevall ). 

També a Igualada s'ha tingut, 
a la Sgda. Fam ília, un programa 
t itula t «Curs sobre la religió en 
e l moment actual», amb aquests 
temes: Histò ria de la salvació 
dels homes, Nou Testament, Les 
primeres comunitats cristianes, 
La revelació de Déu avui, La fe, 
Bapti sme i confirmació, Bondat i 
justícia divines , La Missa i l'Eu
cari stia, Joventut, Doctrina so
cia l de l'Església, El Concili Va
t icà, Breu història de l'Església. 
Hi han participat Mn. LI. M. Xi
rinachs, Mn. R. Torrents, P. M. 
Estradé, Mn. R. Pou, Mn. R. Sa
Ia , Mn. J . Campalans, Mn. J. Ba
ra t , Mn. A. M. Oriol , Mn. J. Cu
ni ll , Mn. J. Junyent. S'ha clos amb 
una últ ima sessió lliu re per a 
coHoqui i suggeriments de vies 
d'actuació. 

E l programa de Manresa es ti
tula aquest any . Crist-Església, 
sagrament entre Déu i els ho
mes» i està confeccionat damunt 
una línia contínua desenvolupa
da en apartats: L'home s'interro
ga sobre l'home, L'home s' inter
roga sobre Déu, Crist , Sagra
ments, Església. Hi han intervin
gu t Mn. J . Junyent, Mn. F. Guàr
dia, Mn. F. Cos ta, Mn. J . Fran
quesa, Mn. C. Rodergas, Mn. J. 
Massana, Mn. J . Cam prodon. Mn. 
S. Bardulet i Mn. R. Ribé. 

Sempre s'observa aproximada
ment la distribució de temps en 
una hora per a la exposició del 
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tema i un a altra hora per a col
loqui, enca ra que ben sovint els 
dos temps s'excedeixen. Els as
sistents, normalment persones 
d'una certa cuJlura, engatjats en 
algun moviment d'Església o 
cri stians forma ls, endemés d'uns 
grupets de re ligioses, segueixen 
amb interès i participen viva
ment. Afirmen que e ls situa i que 
els ajuda a renovar la seva men
talitat. 'ts una tasca minoritària, 
però que no sembla gens menys
preable. A I g u n s voldrien que 
tingués més sortides pràctiques, 
però d'alt res, majorment els en
gatja ts, troben que compleix la 
funció que ha de complir. 

Consta d'algun cas que les gra
vacions magnetofòniques circu
len i són escoltades i discutides 
entre grups de persones i àdhuc 
entre joves que no assisteixen 
als cursos i que no són prac
ticants ni potser creients. També 
Ics religioses assistents solen gra
var cintes que, després, són apro
fitades per tota la comunit at i 
fins i tot per aUres comunitats 
o per altres cases de la Congrega-
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ció escampades. Així mateix 
aconsegueixen una major difusió 
i ut il itat algunes de les còpies 
ciclostilades dels temes que s'o
fereixen als assisten ts; a voltes 
se n'ha difós més d'un centenar i 
ha ca lgut fer-ne noves ed icions. 
Se sap de professors de religió 
que, en escoles i instituts, se'n 
serveixen , de consiliaris que les 
han utili tzades per a ca tequesis 
de moviments. A Manresa, abans 
de les ses ions esmentades dedi
cades als laics, s'ha tingut sem
pre una sessió coHectiva amb un 
bon nombre de sacerdots que es 
reuneixen els dilluns per a dis
cutir el tema i acabar-lo de per
filar en equip. l fa que hagi estat 
úti l per tal d 'ajudar a situar 
amb plan tejaments més hodierns 
certs temes t:n les homilies, en 
nules i en converses. Potser poc, 
però un xic precís. Certamen t 
que sense Ics escoles de teologia 
mol ts dels que ara ho han fet no 
haurien preparat acuradament 
els temes o almenys no haurien 
trobat aquesta plataforma de 
llançament. 

Josep Junyent (Manresa) 



EL C Oll seLL Pastoral de Manresa 

11 d'octubre de 1968, primera reunió: 
19 laics. 5 capellans, 2 religioses I 1 
religiós. 

Tres comissions: pastoral obrera. 
catequesi I ensenyament rellgl6s en 
centres d'ensenyament mitjà. 

6, 7 I 8 d'abril de 1970, assemblea 
de cristians: 170 assistents accepten, 
per unanimitat, 18 propostes: «camins 
de participació en la vida d. l'Esglé
sia •. 

«Una vegada posa t en marxa el 
Consell Pastora l no vol pas dir 
que s 'hag i arribat a la pas tora l 
de conjunt. Es trac ta, només, 
d'un intenl molt previ i molt an
terior a aques ta. A partir d'aquí 
es pot anar trobant la línia pas
toral que pugui respondre al que 
avui necessita la nostra realit a t 
ciutadana ,., 

L'onze d'oc tubre de 1968 es 
feia la prime ra reunió. El parà· 
graf que hem transcrit és tre t de 
la també primera convocatòria 
que va ser e nviada a to ts els 
components . Un toc d'ate nc ió 
molt oportú; ca lia evitar de fer 
malbé una expressió, «pastoral 
de conjunt» (son tantes ja les 
que hem fet malbé! ), i calia tam
bé llançar-se a la nova experièn
cia amb Ulla bona dosi de por, 
por de fer néixer un cadàve r. Di
nou membres representa nt el laï
cat, cinc, e l presbiteri, dues reli
gioses i un religiós van (ormar 
el Consell Pas toral. 

Unes altres 
«jornades de mentalització .. 

No és pas per reial decre t que 
es va posar e n marxa el Consell 
Pas tora l. AI nos tre bisbat, en e l 
temps immediatament poslcon
ciliar, es van realitzar, principal
ment dc cara al clericat, una suc
cess ió dc jornades de mentalitza
ció. En un sector d 'aq uest es va 
notar av ia t un bon xic de nervio
sisme, que es traduïa en aques ts 
interrogan ts: «Voleu dir que cn
cara no estem prou mentalit
zats? I si comencéss im a cami
na r ?». A l'acabament de l'ú ltima 
d'aquestes jornades celebrada a 
Manresa es va procedir a la vota
c ió de cin c capellans que, ser
vint-se de ls resums acumula ts 
(dc «carles a ls re is» se n'havien 
fetes ja qui-sap·les), in ten tessin 
conc retar algun camí pràctic. 
Veus per on , després d'algunes 
deliberacions, aques t grup va 
convertir-se en la «Comissió ges
tora del Consell Pas toral de la 
ciutat de Manresa_ ( pc r noms 
ressonan ts no ens pe rdíem pas). 

Treballs i Comissions 

El Consell Pas toral té, doncs, 
uns dos a nys d 'existència. Ordi
nàriament es rCWleix cada mes . 
S'ho val de des tacar, com a més 
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importants, tres treball s-ponèn
cies, cadascun dels quals ha tin
gut un capítol d'aplicacions pràc
tiques a nivell ciutadà: .Esglé
sia i món treballador., del qual 
n'ha sortit, amb caire permanent, 
una comissió de pastoral obrera; 
. Projecte del pla interparroquial 
de cateques i per a infants», pre
sentat per la comi ss ió ja exi s
len t; «In forme sob re l'ensenya
ment religiós en centres de niveJ1 
mitjà., a parti r del qual ex isteix 
també una comi ssió amb caire 
permanent. Aquestes diferents 
comissions (formades per mem
bres la majoria dels quals no són 
pas del Consell Pastoral) s'obli
guen a donar compte al ple dels 
passos anteriorment marcals. 

Com es pot suposar són molles 
més le qüestions debatudes. Tot 
allò que de lluny o de prop toca 
la pastoral a nivell ciutadà, hi és 
tractal. I és curiós constatar com 
la notícia de l'existència del Con
sell Pastoral ha arribat als am
bients c iutadans en un sentit am
pli. No ha pas es tat arran d'a
ques ts treballs més importants. 
Sinó pel ret d'haver posat da
munt la taula la qüestió de la 
processó del divendres sant. Se'n 
va rer ressò el . periódico MAN
RESA. (q ui dubtarà de la trans
cendència pastoral d 'aquest as
sumpte!): «El Consejo Pastoral 
tratara .. . El Consejo Pastoral ha 
decidida ... » Cartes al Director, 
etc ._. Senties a més d 'un que co
mentava: .r qui són aquests del 
Consell Pas toral que s'atreveixen 
a ficar-se amb la processó?» ... 
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Tensions i desesperances 

Els petit s passos que es van 
donan t no es fan pas sense dis
cussions i polèmiques més o 
menys acalorades_ Hi ha també 
qui ha fe t creu al Consell Pasto
ral : «Per aq ues t camí no arriba
rem enlloc •. Altres també hi han 
fet creu, però per motius radical
ment oposats: «Està dominat 
per una colla d'exa ltats que no 
saben on van ». Continuo pensant 
que ccs tracta d'un intent previ 
i moll anterior a la pastoral de 
conjunt • . Encara vàlid, però. I!s 
opinió personal. 

L'assemblea de cristians 

Fruit d'una revisió, un equip 
de militants proposa a l Consell 
la preparació d 'unes jornades de 
cristians a nivell c iutadà per a 
es tudiar possibles camins de par
ticipació en la vida de l'Església_ 
Tres dies consecutius al vespre, 
6, 7 i 8 d'abril -cI primer, d'o
r¡entació doctrinal sobre e l lak 
cri stià, la comunj(at, l'Església; 
els altres dos, treball per grups 
d'un qüestionari-, 170 cristians, 
laics, religiosos, capellans, s'hi 
ran present s. Com és de supo
sa r, en sm-ten uns resums vo
luminosos, mentalitats diferents. 
contràries en algunes qüestions. 
A la sortida es nota entre els 
a sistents una eufòria esperan
çadora. Malgrat lot es constata 
l'enriquiment que ha suposat. 
Això, però, no pot acabar aixL 



Es veu la necessitat dc con vocar 
una assemblea i posar-nos d'a
cord en algunes Unies a seguir. 

A l 'assemblea s'accentuen breu
ment els trets més importants 
ael resum de cada un dels temes 
es tudiats. Es reparteixen entre 
els assistents 18 propostes a pre
sentar, si són aprovades per 
l'assemblea, a l Consell Pas toral i 
al CoBegi de Rec tors per tal que 
vegin el pensar d'un bon sec tor 
de cri stians i tinguin cura de 
com posar-ho en pràctica, S'obre 
un debat sobre cada una de les 
propostes. Es procedeix a la vo
tació i són aprovades majorità
riament. 

Per unanimitat 

L'ú ltima proposta, pràctica
ment és aprovada per unanimi
tat. I diu: "Celebrar, almenys un 
cop cada any, una assemblea de 
cristian s a nivell loca l per a estu
diar, revisar i prendre posicions 
per a l'activitat pastoral». 

Pensant en una assemblea més 
àmplia - per tant , més pluralis
ta- amb temes més concrets a 

Rectors 4 

Altres mossèns I I 

Jesuïta 1 

Germà S. J . Déu 1 

Religioses 18 

/I 

discutir, hom preveu -és opi nió 
personal- un camí vàlid per al 
futur de l'església ciutadana. Cal 
accep tar el ri sc de Ja discussió 
lliure i oben a. La unitat en la fe 
~s més valuosa i més real quan 
l 'assolim malgrat Ics mentalitats 
i concepcions diferents, «H em de 
guardar gelosament i defensar 
- així ho deia el Vi cari Episco
pa l a la Ce lebració de la Paraula 
tinguda en la mateixa assem
blea- la un itat en el pluralisme 
i el pluralisme en la unitat. L'Es
glésia de Jesucrist no és ni un i
fOl'mitat ni sectarisme». 

El que potser cos ta més, en 
aquest moment, és no caure en 
la temptació de llançar-nos mú
tuament anatemes cI 'uniformi s
tes o de sectaris . 

Estadística dels assistents 

Encara que una vintena de per
sones no van omplir butlletí 
d'inscripció, crec út il , tanmateix 
de proporcionar aquestes dades 
que corresponen als 160 que van 
omplir-lo. 

2'5 % 

6'9 % 

0'7 % 

0'7 % 

11 '3 % 35 22 % 
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JOC 5 
Escoltisme li 
HOAC 11 
Mov. es tudiants 4 
Cursets-homes 15 
Curse ts·dones 4 
Assoc. Dirigents 4 
Equips matrimoni s 5 
Catequ istes 5 

Parr. Mercè 6 
Valldaura 7 
Crist Rei 13 

Seu 10 
Carme 7 
Sgda. Famíli a 3 
SL Pere 2 
SL Josep 3 
Mión 2 
Sl. Pau 1 
Torrue l1a S. J . 5 
Callús 2 

Propostes aprovades 

Duen per títol . Camins de par
ticipació en la vida de l'Església ». 
Són aquestes : 

I . Que a través de les homilies, 
publicacions, etc., es procuri 
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3'1 % 
6'9 % 
6'9 % 
2'5 % 
9'3 % 
2'5 % 
2'5 % 
3' 1 % 
3'1 % 64 40 % 

3'7 % 
4'4 % 
8'1 % 

6'2 % 
4'4 % 
1'9 % 
1'2 % 
1'9 % 
1'2 % 
0'7 % 
3'1 % 
1'2 % 61 38 % 

160 100 % 

Salvador Bardulel (Manresa) 

des per lar la r esponsabilitat 
dels cris tians en la cons truc
ció del nos tre món, ara i ací, 
i que s'ajudi a madurar en la 
fe i a descobrir les motiva-



cians cristianes dels que ja 
es tan compromesos en tas
ques temporals. 

2. Que es creïn consells pas to
rals parroquials, procurant 
que hi siguin representats 
tots els grups, comunitats o 
equips, tenint com a missió 
principal orientar i coordinar 
la pastoral, tant de cara als 
creients com de cara als allu
nyats. 

3. Que es procuri que els sacer
dots des tinats a les barriades 
estiguin vocacionats, per a 
integrar-se millor en la vida 
dels seus feligresos. 

4. Que es facin trobades de sa
cerdots, religiosos i laics que 
treballin en barriades, per es
tudiar els cam ins adequats 
de pastoral. 

5. Que tot s els béns (locals, ter
renys, etc.) que posseeixen 
les ins titucions d'Esglés ia, 
tinguin una funció social, es
pecialmellt de cara a barria
des. 

6. Que s'es fudti la manera pràc· 
tica de centralit z.a r en un sol 
lloc tOls els serveis (d'a rxiu i 
tramitació de documents) 
dels despatxos parroquials. 

7. Que s'es fudtin i experimentin 
uns plans de catequesi d'a
dults, que ajudi a una plena 
maduració en la fe i a una 
acceptació dels compromisos 
que cO'l'lporta. Per aconse
guir això, que s'instauri una 

escola de catequis tes, per a 
la ca tequesi d'adult s, amb 
participació de seglars i es 
revis in els cursets de teolo
gia. 

8. Que es fOl'l/entin les petites 
comunitats de fe (grups, 
equips...) i que participin 
plenament en la marxa de 
l'Església a Manresa. 

9. Que per part de la parròquia 
i de les comunitats es fac iliti 
l'anada al treball dels sacer
dots que ara s'Ili senten vo
cacionats, i que no poden per 
motius diversos. 

l a. Que l'¡ hagi un plantejament 
a nivell de cada comunitat , o 
de tot Manresa, de les feines 
específiques del sacerdot, de 
la participació dels laics en 
aquest treball, i d e la possi
bilitat d'alliberar unes hores 
els sacerdots per a un treball 
retribuït. 

11 . Que a l'hora d'escollir el ti
pus de treball dels sacerdots, 
es tinguin en compte els se
güents elements: 
a) La inclinació lIatural de 

cada individu. 
b) Que /70 es menysvalori el 

treball m017tiGl enfront del 
docent. 

c) Que no es vagi a treballar 
amb esperit de lucre. 

d) Que es faciliti als sacer
do ts els mitjans per a pre
parar-se per a una profes
sió civil. 
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12. Que es plantegi a nivell de 
bisbat, o de ciutat, la pasto
ral d e les vocacions sacerdo
tals pe r a adu/ls, sobretol en 
els ambients ob rers i es tu
diantils , tenint en compte d e 
proporcim1Qr un tipus de f or
mació que il1tegri el valor del 
treball i la seva contil'll-iÏtal . 

13. Que els grups cristians es 
plantegin com participen en 
la proclamació de la Paraula 
de Déu i que procurin assa 
jar noves experiències en 
aquest terreny, com: prepa
ració de les homilies, litúrgia 
de la Paraula, celebracions 
penitencials , e tc. 

14 . Que l'economia de les canut
ni/ats sigui porlada per una 
junta amb intervenció d e laics 
elegits i rel10vats periòdica
ment, que faci el seu pressu
pos t m1yal, ; que quan es 

t rac ti d 'Lm pressupos t extra
ordinari es dema11i l'aprova
ció de tota l'assemblea. 

15. Que es continuï i s'inc re m en
ti tant corn calgui, la comuni
cació il1l erparroquial d e bé ns. 

16. Que es fom el1ti la responsabi
liwl de lOts els fidel s en el 
sosteniment econòmic de les 
connmitats, cont ri.buint amb 
això que els sacerdots pu
guin p rescind ir d e la paga d e 
l'Estat. 

17. Que s'urgeixi la publicació del 
f ull manresà d'informació 
eclesial. 

18. Celebrar almel1ys un cop cada 
any una assemblea de cris
titm s a nivell local per a es
tL/diar, revisar i prendre pos i
cions per a l'ac tivita t pasto
ral. 

Cell tres catequètics: /lli projecte e ll marxa 

Cap a una ambientació realment cc>
munitària de la catequesi dels infants: 
11 comunitats catequètIques previstes 
per l'octubre vinent. Dues coordena
des: la responsabilitat dels pares I la 
vida cristiana comunitària. 
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Un dossier de 26 planes mul
ticopiades dóna compte dels tre
balls de constitució i organitza
c ió, fin s a l 19 de març, de ls . Cen
tres catequètics» del Sector Pas-



to ral San t Gervasi que, si to t 
marxa com fins ara, començaran 
a runcionar a partir de l'octubre 
vinent. Així ho anuncia també, 
pos terio rment, un prospecte, que 
indica locals i horaris, i serve ix 
a lhora de full d 'adhesió dels pa
res i d 'inscripció dels seus fill s. 

«El Centre ca tequètic és un 
grup de cris tians format per 
unes SO ramílies més un nombre 
proporcional d'altres adults in· 
teressats en la tasca de la cate· 
quesi, centrat pel servei pas toral 
d'un prevere i que es preocupa 
comunitàriament de la catequit
zació dels seus fill s. Aquests al
tres cristians adults poden ser 
matrimoni s ja grans i sense fill s, 
solters, i re ligiosos. » 

. Tots e ls m embres dels cen
tres catequè tics són corresponsa
bles . To ts s'esforcen, segons 
les possibilitats de cadascú , per 
crear un ambient de vida cristia
na donant als infants i adoles· 
cents el testimoniatge de fe que 
és la basc necessària per a tota 
cateques i». 

El caràcter de moviment de fa
mílies és, doncs, inherent a tot 
aquest projecte, i es situa també 
en la línia de trobament de noves 
rormes de vida cri sti ana comu
nitària. 

Els qui hi han treballat estan 
convençuts que «la catequesi 
d'inrants i ado lescents no ha d'in
teressar solament els pares res
pectius , s inó que és responsabili· 
ta t i tasca de to ta la comunita t : 
som to ts e ls cri sti ans adults e ls 
qu i ens hem de responsabilitzar 

de la ca teques i de les noves gene
racions». 

Així, si bé " la fe dels pares és 
e l punt concre t de l'Església-co
muni6-de-re on aques ts infants 
són reconeguts com a ftll s de Déu 
en Jesucrist . (perquè «en la fe 
de la fa mília c ristiana l'infant es
devé, en la mesura en què ho pot 
ésser un nadó, un membre de 
l'Església .), «la tasca catequètica 
en relació amb els in fant s i els 
ado lescents és pròpia de tota la 
comu nitat cristiana, centrada per 
aquell que té la missió d 'alimen
tar i sos tenir la fe de la comuni· 
ta t : e l bisbe • . 

«Ara bé, la comunitat que ha 
de sostenir i alimentar la fe dels 
infants, encara que sigui radical· 
ment tota l'Església, s'ha de rea
litzar de manera concreta en un 
grup de cristians grans, que cons
titue ixin per a l'infant i per a 
l'adolescent una experiència de 
comunitat cristiana», 

«En la nostra situació ciutada
na és difícil que les parròquies 
puguin constitui r (per les seves 
d.imensions i la seva diversitat) 
aques tes comunitats que oferei
xin un marc catequètic suficient· 
ment pròxim als infants. e s per 
això que creiem que per a pro
moure una més autèntica cate
quització és molt convenient de 
crear cI que anomenem cen tres 
catequètics, formats per un nom
bre de famílies i de cristians 
adu lts que ofereixin un marc và
lid a la catequesi infant il». 

o es parteix de zero: de fe t, 
al sec tor existeixen ja, actual-
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ment, 7 cen tres de ca tequesi; d 'a· 
quests, 4 es consideren prou sò
lids per promocionar i animar 
l'octubre vinent 12 centres ca· 
teq uètics, aportant a cada un 
un equip de pares responsables, 
un equip de catequistes i un nom· 
bre suficient de famílies per 
constituir·nc inicialment la base. 

El projecte és força elaborat i 
parla de centres catequètics. 
equips responsables, equip de ca· 
tequi stes, cursos (aquest primer 
any cada centre constarà de 4 
graus corresponents als 4 cursos 
de primària escolar: 7, 8, 9 i 10 
anys), economia, objectius, ca· 
mi ns, operació de llançament i 
servei catequètic de Sector. 

Val la pe na de notar que . l'ob· 
jectiu de tota aquesta acció és 
promoure un movimen t de reno
vació catequètica a tots els ni· 
vells, dintre una línia de promo
ció i vitalització de comunitats 
cristianes ( ... ). La catequesi in· 
fantil és un començamen t per 
ava nçar flOs una catequesi de 
prc-adolescència, adolescència i 
joven tut ( . .. ). A partir de l'inte· 
rès per la catequesi infantil i 
adolescent es va creant un inte
rès per la catequesi adulta ( ... ). 
El treball dels equips de cate· 
qui stes i el trebaU per suscitar 
i manten ir l'interès i la partici
pació activa dels pares en la ca· 
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teq uesi dels fill s, po t ser un camí 
vàlid, . 

Un darrer punt : «volem treba
llar a nivell de sector perquè el 
nivell parroquial ens sembla que 
no respon a la rcali tat en la qual 
de fet es viu ( ... ) Si la parròquia 
no arriba a crear una base unifi
cadora, ens sembla que la zona 
pastoral o sector, que inclou di· 
verses parròquies, pot servir de 
basc per crear una organització 
on Ics famflies cri stianes trobin 
un servei eficaç per la tasca de 
la catequesi dels seus fill s •. 

El comitè executiu està inte
gra t per tres sacerdots (Frederic 
Bassó, Jacint Matas, Lluís Sau· 
mell ), tres matrimonis (Josep 
Serra i Teresa Majem, Ricart Tu
sell i Neus Arboix, Lluis Castells 
i Paqu i Fuster ) i un pedagog. La 
secretaria del servei catequètic 
del Sector és a Torras i Pujal t 69 , 
Barcelona· 6. 

A més a més, es preveuen ja 
qua tre altres centres per a noies 
i nois de 14, 15 i 16 anys «on po
den dialogar en comú sobre le
mes de fe» per grups de 8 a 10 
un dia la setmana entre dos 
quarts de se t i dos quarts de nou, 
orientats per un catequista, Cada 
centre d'aquests preveu de 5 a 8 
grups que fara n, també, activitats 
conjuntes i celebracions comuni
tàries. 

Josep M . T%saLls (Barcelona) 



Bisba t d'UrgeLL: reeye/age per a sacerdots 

Cristologia, Escriptura, Pastoral. El 
prevere avui : 4 cursets per a capellans 
de 4 dies de durada cada un en aquest 
primer semestre a Artesa de Segre. 

Es tracta de respondre a la pe
tició que molts capellans del bis
bat han fet a través de la Comis
s ió de vida i ministeri: tots avui 
més que mai, experimentem la 
necess itat de refer els nostres 
coneixements de Teologia, Es
criptura, Pastoral i Vida i missió. 

La proposta va ser fela per una 
ci rcular i un qüest ionari enviats 
a to ts els capellans diocesan s; 
les aportacions i e ls suggeri
ments obtinguts han estat punt 
de partença per confeccionar el 
programa definitiu _ 

tS així com aquest primer se
mestre d'enguany tenen lloc qua
tre cursets. 

El primer, ha estat explicat pel 
P. Josep 1. Gonzàlez Faus, pro
fessor de Cristologia de la Facul
tat de Sl. Francesc de Borja, els 
d ies II al 13 de febrer, amb una 
assistència que anava de 55 a 60. 
Versava sobre qües tions cris tolò
giques (h is toricitat: procés his
tòric; dogmàtica: les fórmules 
cristològiques; redescobriment i 
recuperació de la noció de r e
surrecció de Crist). 

El segon ( 10-13 de març) ha 
versat sobre qüestions bíbliques 
( inspiració, veritat i gèneres lite· 
raris; les profess ions de fe de la 

Bíblia i l'origen dels evangelis; 
el discurs escatològic i la fe en la 
resurrecció de Crist; la pregària 
bíblica). L'han dirigit els PP. Mà
rius Sala (de Sl. Cugat) i Guiu 
Camps (de Montserrat), i hi han 
participat entre 35 i 40 capellans. 

E l tercer ( 19-22 de maig) ha 
aborda t qüestions de pastoral 
(d'una pastoral individualis ta a 
una pas toral comunitària; d 'una 
pastoral acramen tali s ta, a una 
pastoral de la fe; d'una pas
toral de crisOandat a una pasto
ral missionera; el pastor en 
aquestes perspectives). Ha esta t 
a càrrec de Mn. Joan Batlles i 
Mn. Josep M. Totosaus, del Cen
tre d'estudis pastorals de Barce
lona. La mitjana d'ass is tents era 
de 65. I s'ha arribat a la formu
lació d'unes conclusions. 

I el quart, serà dirigit per D. 
Fernando Urbina, professor de 
l'In stitut de Pastoral de Madrid 
i per D. Xavier M.ll Echenique, 
secretari de les Obres missionals 
pontifícies. Serà del 30 de juny 
al 3 de juliol i aprofundirà en la 
fi gura del prevere, partin t del 
Concili Vaticà II i atesa la nostra 
època secular; tractarà també de 
teologia de la missió_ 

Per donar una idea dcl terreny 
en què es mouen les explicacions, 
sigu i'ns permesa una breu expia· 
nació, a manera d'exemple, sobre 
el tema de la resurrecció (2.°0 
curset ). I C 15 ens mostra la ma-
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nera com St. Pau i la primiti va 
comunitat enfocaven la resurrec· 
ció de Crist: objecte de la fe 

constatada experimentalment 
pels deixebles de Jesús per mit
jà de les aparicions, està relacio
nada amb la vida dels fide ls_ Per 
a SL Pau més importa nt que la 
mateixa resurrecció de Crist és 
la seva vid a en mig de la comuni
tat de creients: en l'experiència 
de la vida nova de la comunitat 
és on la vida de Cri st ressuscitat 
se'ns fa accessible. Cal que la vi
da de la comunitat esdevingui un 
testimoniatge viu de la resurrec
ció de Cri st, perquè els homes 
puguin arribar a conèixer-la i 
fruir dels seus efectes salvífics: 
la comunitat cristiana ha de pro
clamar la resurrecció de Crist en 
el sagrament de la seva vida no
va. 

Aquests cursets compten amb 
el treball actiu dels seus partici
pants: així cada tarda funcionen 
grups de treball sobre la matèria 
explicada el matí; s'acaba sem
pre amb un coHoqui en comú per 
poder demanar aclariments. L'ho· 
rari és de les 10 del matí a dos 
quarts de 7 del vespre i el lloc 
la sala de la Biblioteca Cultural 
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d'Artesa de Segre. Els preveres 
inscrits reben, amb anterioritat. 
el programa amb la relació con· 
creta del s temes i una indicació 
bibliogràfica. En començar el 
curset. se'ls dóna, ajxí mateix, 
els esquemes de les lliçons, com 
un fi l conductor de les expli ca
cions. 

Uns punts d'atenció 

Les darreres jornades celebra
des van donar lloc a la redacció 
d'uns «punts d'a tenció» sobre la 
nos tra realitat pastoral diocesa· 
na: són el resultat de la refosa 
de ls resums presentats pels se· 
cretaris o relators dels grups de 
treball. Abans de fer-ne la redac
ció definitiva i presentar-la al Sr. 
Bisbe A. A., tots els jornadistes 
han rebut el text provisional per
què presentin esmenes i facin 
aclariments. Ens ha semblat, tan· 
mateix, que valia la pena de re
collir·lo com a testimoni del que 
pensava la seixan te na de sacer· 
dots assis tent s, per bé que, en al
gun cas, les opinions siguin di s· 
semblants. 

Joan Mas (SeLl d 'Urgell ) 



Conclusions provisionals 

I. Sob re el caràcter comunitari 
de la Pas/oral. 

Veiem que són molts els s ig
nes d 'una pas toral individu,ali s ta , 
tant a nivell de pe rsones (1-4 ) 
com a nivell d ' institucio ns (5-6) : 

1. Massa poca presèn cia del Bis
be en e ls afers pastorals i es
cassa co njunció amb els altres 
estaments - preveres i la ics
per a planeja r conjuntament. 

2. Co nsta tem, una vegada més, 
que pun ts-clau de l bisbat es
[an porla ls pe r persones que 
no s'engatgen en una pas tora l 
comunità ria ni l'accepten, s inó 
que són forta ment indi vidua
lis tes i autoritaris. 

3. Veiem que hi ha mo lts di rec
to rs i de legats, pe rò que la 
gent va pe r un a ltre camí. 

4. Lamentem la no pa rt ici pació 
a aques tes i altres jornades de 
refl exió pas toral d 'algunes per
sones que tenc n una forta in
flu ència e n "ac tua l pastoral 
de l bisbat. 

5. La cúria diocesana no apareix 
com a cúria pas toral. 

6. Les zones i els a rxipres tats no 
són una unitat pas toral (molt 
menys de pastoral comunità
ria), perquè la unitat pas toral 
continua essent la parròquja 
autàrquica i suficient. 

12 

De cara a cncamin a r·nos cap 
a una pas toral comunità ria, veiem 
uns camins: 

I. Creiem q ue és indispe nsable 
una presa de consciència (al· 
guns d iuen : una conversió 
persona l a actitud s comunità
r ies) que som i integrem una 
comunita t. 

2. No és en una línia de «poder» 
i d'«autorilat » com es camina
rà vers una pastora l renovada, 
s inó en e l diàleg seriós de l 
comp rom ís concre t i comuni
ta ri . 

3. Ve iem que són indi spensables 
els grups de refl ex ió a nive ll 
de corresponsabilita t de tre
ball , i c reie m que l'acció pas
to ra l comu nità ri a ha de sorgir 
de la base . 
Si volem parròquj es comuni
tà r ies hem d 'aconseguir equips 
de sacerdots comunita ris; pe
rò no e ls veiem possibles me 
tre continuï l'es ta t de recto 
inSLa Ha ts que no es poden t 
car de lloc. Això depassa e l 
pas elementa l de corresponsa
bililat pa rroquia l entre rector 
i vi cari , que no veiem encara 
aconsegui t. 

4. Creiem important que els de
legats de zona i els arxiprests 
acullin i impuls in les decisions 
preses per la base. 
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l/ . Sobre la pas/oral de la {e 
personal. 

I. La nostra pastoral es d irigeix 
més a fer coses que no pas a 
rormar i educar persones. 
Creiem q ue ca l que sigui a l'in
revés: promou.re persones lliu
res i responsables de la seva 
fe. 

2. Constatem e ls factors de des
personalització a què està sot
mès l 'home modern i en con
cret l'home rura l. Per a ixò 
creiem que l'educació de la fe 
ha d'anar lli gada a l context de 
l'educació o promoció humana 
total. 

3. Ca l de ixar lot autoritarisme i 
traduir en ac tes concrets pa
raules tan boniques com són 
diàleg, lliber ta t , responsabili
tat, e tc . 

4. E l respecte a la persona, a la 
seva llibertat i o rigina lita t, a l 
seu nivell de fe i de madura
ció cris tiana, demana dels pas
to rs una act itud d'acolliment, 
de diàleg i de despu llamen t de 
tot a llò que pugu i rer la sensa-

{ ció q ue el capellà és un «per
sonatge» dominador i autorita
ri. i que decideix i actua tot 
sol. 

5. L'apropamen t rea l a les perso
nes concretes del nostre bis
bat i a llur nivell de fe origi
narà un pluralisme en la ma
nera concre ta de viure i de fe r 
dels pastors, que cal accepta¡
I respectar. 
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6. Aques t respecte a la persona 
ha de portar a revisar urgent· 
menI la pastora l sacramentà· 
r ia . 

7. El fu ncionament del Consell 
parroqu ia l serà una manera de 
promoure i integrar e ls laics a 
la tasca de la pròpia responsa
bili tzació de la fe. 

8. Un grup es pregunta per l'o
portun itat d'aquestes jornades 
pastorals, solament en la línia 
de la mentali tzació. Cal quel
com més pràct ic; i a ixò ha de 
venir d'a lgun grup que es com
prometi des de ba ix, com a 
ún ica forma possible i amb la 
radicali tat de ls fets consu
mats. 

III . Sobre la pas/oral mis ione
ra. 

1. Conside rem com a molt greu , 
i conseqüència d'una pas toral 
de cris tiandat, la manca de mi
litants seglars i de moviments 
especialitzats de cara a l'evan
ge lització, 

2. Un breu anà li si de les activi
tats de les nostres parròquies 
d uran t l'a ny ens mostra la 
manca a larmant de mitjans 
d'evangel ització i d'accions 
concretes destinades a fe r néi
xer i educa r la fe, i una exces
siva sacramentalització i pre
dicació dogmàti co-mora l, des
coneixedora dels nivells de fe , 

3. Són greus obstacles a l'evan
ge lització: 



a) la fama de tenir mo lts d i
ne rs_ La gent no ha tingut 
ma i no tícia clara de ls nos
t res d iners i ens pressupo
sa al ia ts amb el pode r de l 
cap ita l. Cal cla rifica r-ho 
amb comptes clars; 

b) la fama de bona vida, sense 
se treba ll , i separats de l po
ble pe r un es til de vida di
fe rent cic la genl. Sembla 
và lida l'encarnació segons 
e l ll oc i les ci rcumstà ncies: 
ensenyament, treba ll a l po
ble, tre ba ll ci vil , e tc.; 

e) l'obligatorie ta t de la re li
gió. La poss ibilitat d'a na r 
a l'escola no exigeix q ue la 
re ligió hagi de se,- obl igatò
ria. 

4. Creie m que l'educació de la fe 
ca l fer-la a pa rti r del compro
m ís humà que vagi prenent ca
da pe rsona. 
Ca ldrà a l ma te ix tem ps un 
compromís se riós en la lluita 
per la ju s tícia pe r pa rt de l 
cler ica t , recone ixent també e ls 
valors autè ntics que en "as
pecte humà i socia l tenen els 
a llunyats. 

5. Cre iem q ue e ls preàmbuls de 
la fe i la seva progressiva ma
du ració e n e ls a llunyats ca ldrà 
cercar-los en actituds vita ls, 
no en teor ies dogmà tiques, i 
e n aquest tri ple nivell : 

a) ni vell de des tf : fer via 
junts, compart int el ma
te ix des tí ; 

prob lemes humans, promo
cionant la persona, a ju
dan t-la a personalitzar-sc; 

c) nivell ins tituciona l: com
prome tre's j unts en la pro
b le mà tica estruc tura l. 

I V. Sobre el pastor /lomés va 
I reballar Lln gru p. 

1. Cre iem q ue el pastor ha de ser 
pro re la de la paraula i dona r 
tes timoni a tge de vida; ha de 
viu re a l sen /ci del poble, COITI 

promès sc.:!nsc cont empora nit
za r ; nosa ltres som més mes
t res q ue pas to rs; necessita t de 
coHcgialita t en tre ci b isbe i els 
cape ll a ns. 

2. El pas tor necessita una capa
ci tació: ha de prendre 's serio
samen t la seva mi ssió; li ca l 
esperit de se rve i i de ca r ita t , 
segu retat en la doctrina, tenir 
u na jera rquia de va lors i evi
ta r e l dogma ti sme, ésser més 
bíblic que mo ra lis ta. 

3. El pas tor s 'h a d 'encarna r fi ns 
a pa rla r-sc com un home qua
lifica t. ; s i no compromet la sc
va missió, s'ha d 'encarna r en 
tOl. 

V. Un segon grup assenyala UllS 

altres camins cOHvellçu t que cal 
cOllcreta r: què cal fer doncs a 
partir de l que he,.n v is t i refie
:cionat. 

I. ';s poss ib le t reu re les denom i
nac ions - i el fct- rector-viea-

b) ni vell d'aprofit a ment dels ri? 
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2. Creiem que hi ha alguns as
pectes de la pastoral en els 
quals es pot començar ja una 
responsabilitat en equip ; per 
exemple, el camp dels adoles
cents i els joves : és possible 
u_n petit grup vocacional a la 
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comarca que sc'n respon abi· 
litzi pastoralment del tot; per 
què no fem un intent en 
aquest sentit? 

3. El compromís personal de ca
dascú és l 'elemen t vi ta I en 
aquesta qüestió. 



Alt P allars: grl/ps rurals de matrim onis 

150 poblets amb una mitjana de 80 
persones. 

3 viles: La Pobla de Segur, Sort, 
Tremp. 

Un tema de reflexIó: revIsió de les 
pròpies comunitats parroquials. 

Una preocupació: ¿com Integrar els 
cristians en comunitats vives? 

la catequesi d'adults , un carni? 

A la diòces i d 'Urgell vam viure 
unes Jornades de reflexió pasto
ral del 7 alIO de juliol de l'any 
passat, amb participació de ca
pe ll ans, religiosos, religioses i 
laics. Hi descobrírem la proble· 
màtica dels diversos estamen ts 
de cara a d irigir l'acció ve rs una 
pastoral de conjunt. Però cali a 
rencxionar sobre les conclusions 
a nivell de zona pastoral. 

:e.s e l que vam intentar de fe r 
una vintena de persones, entre ca· 
pe ll ans, reli giosos, re ligioses i 
la ics, en un parell de taules ro
dones a La Pobla de Segur. Cal 
advertir que la nostra zona pas
loral comprèn de Tremp a Esterri 
d'Àneu. Partint de la nostra rea
litat, fixàrem l'atenció sobre un 
fe t socia l: l'emigració de la nos
tra gent i la seva problemà tica i 
el replanlejament de les nostres 
pseudocomunitats o parròquies. 

Els grups de matrimonis vam 
escollir com a objectiu de refle
xi6-acció del curs 69-70 la revis ió 
de les pròpies comunitats parro
quials. 

Estem [enl , doncs, un treball 
p rogressiu de reflexió, amb qua
tre enquestes. 

Quatre enquestes 

1. Sentit de comunital: 
- què entenem per comunitat? 
- com diferenciaríem una comu-
nitat d 'una societa t? 
- quins elements des true ixen o 
formen una comunitat? 
- per què ens sembla que, mo
dernamen t, ha es ta t valorada 
aquesta paraula? 
- què diu la Paraula de Déu i la 
de l'Església quant a l sentit de 
comunitat? 

2. Diverses comunitats i carac
terístiques de la comunitat cris
tiana: 
- fem una llis ta de comunitats; 
- anali tzem-ne a lgunes: com rea-
litzen e l concepte de comunitat 
que vam veure a l'enquesta ante
rior; 
- quines d'aquestes comunitats 
ens semblen bàsiques? per què? 
- què caracteritza pròpiament 
la comunitat cris tiana; 
- quines re lacions han d'es ta· 
blir-se entre aques tes comunitats 
bàsiques i la comunitat cristiana; 
- consultar la Paraula de Déu i 
el Concili. 

3. Anàlis i de la pròpia comuni
tat cristiana: 
- com realitza la pròpia comu-
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nital els elements analitzats en 
les enques tes anteriors: positius 
(amis tat, fratern itat, ajuda mú
lua, unitat dins el pluralisme, col· 
laboració a mb vista als object ius 
comu.ns, etc.) i negatius ( indivi· 
dualisme, egoisme, od i, enveja , 
etc); 
- com vivim els clements de la 
comunitat cristiana de cara en· 
dintre: celebracions de la Parau· 
la i ca teques i; celebració de l'eu· 
ca ristia: és el centre de la nostra 
comunitat cristiana ?; v¡vi_m algu· 
na comunitat de vida i de comu
nicació de béns? 
- relacions efect ives de la nos
tra comunitat cristiana amb les 
comunitat bàsiques: fam iliar, 
laboral , cultural, política, etc_; o 
vivim al marge d'aquestes reali
tats? 
- motivacions i valors autènti
cament comunHaris presents en 
el nostre ambient i contravalors 
o negacions; 
- consultar la Paraula de Déu i 
el Concil i. 

4. Pistes CO l1 cretes per al rel'lai· 
;cement d'autèntiques comunitats 
crist ianes. 

Reflexions 

Fins aquí el ma terial de què 
cns servim en el nostre treball de 
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reOex ió en a lgun s grups de la 
Zona; es preveu molta dificultat, 
puix no tenim cap experiència de 
renaixemen t d'autèntiques comu· 
nitats cristianes en el nos tre món 
rural·rural ni en sabem d'altres 
indrets. 

Conjuntament amb aquesta re
Ocxió dels grups de matrimonis, 
hem lingut una experiència molt 
inicial d'una catequesi d'adults 
sobre la fe, i ens hem adonat que 
una catequesi així podria ser un 
punt de partida de cara al renai
xement d'autèntiques comunitats. 
El des muntatge de m olt s concep
tes de la fe i de moltes actituds 
vivencials que ha provocat ens 
porta a un replantejament nou de 
la vida personal i comunitària. 

Veiem certa poss ibilitat en els 
llocs més grans de la zona; però 
tenim uns 150 poblets amb una 
mitjana aprox imada de 80 perso
nes: com integrar-los en comu· 
nitats més o menys vives? Si en 
a lgun indret de Catalunya hi ha
gués experiències en aquesta di· 
I-ecció, ens enriquiria molt de sa
ber-Ics; potser a través de QUA
DER S DE PASTORAL. Dema
naríem, armenys, que un pastora
Iista que conegui e l món rural 
ens iHumini i ens indiqui pistes 
d'acció, ni que siguin teòriques. 

Josep Mora (Sort) 



Ull 11 0 1/ senl/narl «persona L»? 

Casal d'espiritualitat, CoHegi major, 
CoHegi de segon ensenyament: tot se
guint un pla travat I coherent. 

Ha arribat a les nostres mans 
una carta multi copiada, s ignada 
P. José M.' Alba, S . J., que és una 
mena de carta circular i que dó
na compte d 'un projecte prou 
interessant i significatiu perquè 
en proporcionem ex tractes als 
nostres lectors. 

... me reliera a la CO tlSI;lllCión 

del Casal o Cen l ro de Espir ilLlali
dad del P. PiLllacl!s, call S /l Co/e
gia Mayor para la f ormación de 
l1 11 eVDS sacerdo tes, fi eles a Sll es

píritLl aposrólico ... 
Lo mds ¡m portante ha d e ser 

para 110sol ros la formación de 
los j óvenes. Jóvenes de sólida f or
mación ;nte[ectual. Jóvenes for
mados para el sacerdocio, cuya 
ún ica i!us;ón sea ésa: ser sacer
do tes y llevar las al1nas a Dios. 
Sacerdot es que aspiren ser;am en
re a la perfección propia de S /l 

estado, en 'lledio d e W1 Inundo 
de ruinas espirituales y mo rales. 
Sacerdo tes s irz cesiones, s in aeo· 
modaciones oportunistas, que en 
Ull ambiente de tanta confusión 
y desconcierlo como vivim os. ten· 
ga ll bien clara la b níjula de su 
sacerdocio, de su apostolado, a 
imitaci6" de los sa ntos que llOS 
Ilan precedida, a imitación del 
P. Piulachs. 

Pues bien; como no podíamos 

esperar mlÍS en esa tarea, la de 
mas trascendencia, 1te ,nos com en· 
zado ya, pOlliendo nues / ra con· 
fianza eu Dios. Así, desde el m es 
de Octubre. en la m is m a Resi· 
lI encia Gonzaga para j6venes tra· 
bajadores donde res i<lió el P. PiLl
lachs los zílt imos años de su vida, 
/z an eomenzado su elapa de for· 
mació" ocho j6venes completa· 
mente identificados con nueSlros 
ideal es, y que son las prim icias 
de los que lum de seguiries a no 
tardar, pIles lenemos a la espera 
bas/aules l'nas. a los que de ma· 
meHto tengo que re/ rasa r la iu
corporaci61l. Es /os muchacl70s vi
VCIl e ll comunidad bajo obedien· 
cia. Reciben sólida f ormación as
cética y espiritual, es tudian y se 
en/regan al aposto lado. Sirve l1 a 
los demas en el comedor y se 
ejercitart así en la abnegación. 
Viven ¿ma v ida de e jempfaridad, 
esplri tu de caridad e i!usión sa· 
cerdoral. 

Clara es /a que el lligar no reú
ne cond iciones idóneas, sobre /0-

do para su f onnación ordenada 
y para la vida in terior. Pera, pe
se a lodo, la formació l1 se ha in i· 
ciada ya cm1 la vida ell común y 
experimen tatl desde el principio 
una grm1 pob reza de m edios, con 
10 que viven desde den tro el na· 
c im iento, vicis itudes y desarrollo 
de la Obra del P. Piulacl1s, y se 
identifican así vitalmente con 
ella. 

Sus fo r madores son absolula-

95 



mente seguros. Tres muchachos 
estudian ya Filosofía y se ded ican 
preferentemente al estudio de 
S ta. Tomds. El resto ha de ob
tener el tUulo de Bachillerato Su
perior antes de comenzar la Filo
sofía, condición que hoy exige la 
Jglesia para todos los aspiralltes 
al sacerdocio. Procuraremos que 
esla elapa se reduzca al l1uí.ximo

l 

ya que trat(mdose de muchachos 
mayores se pueden adelan/ar al
gunos cursos. Unos y otros es tu
dian ya desde allara y can toda 
seriedad el origen de las herejías 
y de los desviacionismos moder
nos, para estar, humanamente ha
blando, inmunes de Sll contagio y 
capacilados para su refutación 
completa. 

Como V des. ven, el cam ino in i
ciada es el n1lis decisiva, la for
mación de los sacerdot es. Y ten
gan la seguridad de que con la 
gracia de Dios no nos desviare
mos del camino emprendido, sin 
permitir contagios deforma/ivos 
de ninguna especie. 

... como fruto de la Asociaciólt 
de sacerdotes y religiosos de Salt 
Antonio María Clarel .. nació en 
la concentración de la Me rced del 
26 de ¡unia la "Unión seglar" del 
mismo nombre ( ... ) La colabora
ción económica de la "Unión" CO/1. 

las cuotas de sus asociados, se 
destina a la manu fenc ión, es tu
dios y formación de nuestros fu
turos sacerdotes .. . 

... nos llan o/recido W 10S terre
nos en Horta, en la montaña, en 
el límite con Sardanyola... Allí 
se cons truird, Dios mediante, el 
colegio de segunda ense ,i anza, 
que serd garantía para todas 
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nuestras familias de una segura 
formación católica y tambiéll se
mil/era de las l'ocaciones prime. 
ras. 

Nos hemos decidida, pues, a 
situar el Colegio Mayor dentro 
de la eiudatl ( ... ) en las próximas 
semanas se tamara ya la decisión 
final ( ... ) Por eso, si las gestio
nes en curso nos forzaran a di
ferir alga mas la decisión defin i
tiva, con la compra o edificación 
de Lm edificio para Colegio Ma
yo r, buscaremos de imnediato y 
como vÍa temporal una casa am
plia, cltale/, etc., etc., que nas sir
va entre/anta de centro de for
mación. Sin duda que no nos 
sera difícil ... 

Este ha sida el motivo por el 
que no quise formalizar a las ¡n
mediatas el crédito de 3 mil/ones 
que tene1'1'lOS solicilado en la Ca
ja de Ahorros ... 

Aquesta carta està concebuda 
en uns termes que sembla que 
es tract i de la formació de sacer
dots d'una congregació rel igiosa. 
Però, és aquest e l cas? O es trac
ta, més aviat, de formar sacer
dots per a ls d istints bi sbats a l 
servei d'una ideologia determ ina
da i d'un s grups concrets? Sem
bla que les coses tiren per aqu.í. 
Però desconeixem de quins bis
bats es tracta. l el P. Ri fà, quant 
a ell , provincial dels Jesuïtes ca
talans, ha di t que no sabia res 
de tot aquest p rojecte i que cer
tament no compta amb la seva 
aprovació, tot i que un membre 
de la Companyia sembl i jugar-hi 
un paper tan important. 



E l cardenal de Ta rrago na, co ndecorat 

El clia 31 de març, ci capità ge
neral de la IV Regió militar, ti
nent general D_ Alfonso Pérez Vi
ñcta, va imposar a l'Eminentís
sim Sr. D. Benjamín de Arriba y 
Castro, Cardenal Arquebisbe de 
Tarragona, la gran crcu del mèri t 
militar, amb d is tintiu blanc, que 
li havia estat concecl ida per de
cret clel 5 de gener. 

Abans de condecorar-lo, el ca
pità general va pronunciar aques
tes paraules, que copiem de la 
premsa diària (<<E l Correo Cata
lan >, I cI'abri l, pI. 6): 

«Eminencia; excelentís imos e 
ilustrisimos se /lOres: se;1ores; ¡e
fes y oficiales: 

Creo interpretar e l sen tir de 
los se,;ores generales, jefes y ofi
ciales de la IV Regió/! Militar, al 
deciros que es para 110501 r05 hoy 
LlI1 día de alegría , porque luciréis 
ell Vllestro pec/lO la Gran Cruz 
del Mérito Militar con distintiva 
blallco. 

Todos los militares ql-le presta
mos servicios a E spaita en Cala
IwÏa conocemos las reiteradas 
pmehas de afecto que Su Emi
nencia tiene dadas al Ejércilo 
Espmlol . No podemos olvidar 
que en la primavera del aiio 1968, 
en el soleml'lís imo ac/o de la Ju
ra d e la Bandera en Tor/osa d e 
la Promoció l'l «Ebro» de la Cuar
dia Civil, Su Eminencia definió 
COll gran jusleza nuestra Cruza-

13 

da de Liberacióll Naciollal. 1.05 

que (anlas veces hemos visto ca
mo wles /ros soldados morían en 
los frentes de combate besando 
el Crucilijo, y como los Tercios 
de Requetés se IIoHraban con te
l1er los nombres de Cristo Rey, 
de la Virgen de los Reyes, de 
Nuestra Señora de Bego,;a, de la 
Virge ll d el Camino O de Nu es /ra 
Se1Ïora de Mon/ serra t, y como 
las IIIadres, las esposas y las /t er
li/atlas de nuestros muertos pa
ní(l1l e '1 las esquelas de sus deu
dos, qlle habial1 "caido por Oios 
y por Espaiia", estimamos muy 
acer/ada vues t ro aser/o de que 
llucs /ra guerra fuese una cnlza
da que lla permitido durante 
I reinla y un aiios de Pa z, que los 
l1011lbres de Es paña puedan ma
niles/ar de una manera pública 
SI/S sen t;m;entos religiosos. 

El senar cardenal arzobis po de 
Tarragona nos ha dada también 
tan/as pruebas de es tima.ción y 
de afecto al Ejército y a los 501-
dados de Espaiia, que no CUCL/e n
tro palabras sulicientes para ex
presarle nues /ra mas profuPlda 
gra titud. 

Con la mayor asiduidad 'lOS 

preside la Jura de Bandera de 
los mozos de Espaiia. Nosa/ros 
/cnemos muy presente sus mag
nil icas y aleccionadoras consig
nas y consejos, en la Despedida 
de soldados, o el1 la ellt r ega del 
Despac/lO a los universitarios 
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que se forma n militarnzente en 
el campam ento de la l.P.S. de 
"Los Castil/ejos". También, nos 
sentimos honradis inlOs cuando 
viene a acompañarllos a los actos 
que celebramos a nuestros San
tos Patronos, en todos los cua les 
escuchmnos sus paternales pala
bras que enseñan el rec/o cami
no que deben seguir nuestras ju
ven tudes para ser virtuosos y 
buenos cris tianos. 

Creo no equivocarme al decir 
en es le tan sei7zalado día, que no 
s610 es gratitud, sina muy acen
drada cariño lo que tenemos el 
Ejército Espaitol a nueslro muy 
querido cardellal. 

Por ella, es para mi Ul1 alto ho· 
nar el imponer en nombre de S. 
E . el Jefe del Estada Español y 
Gel1eralísimo de los Ejércitos, la 
Grall Cruz del Mérito Militar con 
dis t int ivo b/anco a Su Eminencia 
Reverendísima el cardenal arlO
bispo de Tarragona, don Bel1 ja
mil1 de Arriba y Castro .• 

Acabada la imposició i després 
d'haver rebut, també, un perga· 
mí, s igna t pel Sr. Ministre de l'E
xèrcit, amb el text del decret de 
concessió de la Medalla, el Sr. 
Cardenal va pronunciar unes pa
raules, el text de les quals no ha 
estat donat per la premsa. Per 
això hem de limitar-nos a repro
duir e l resum que en dóna . Dia
ria español. de Tarragona del 
dia l d'abril : 

Agradeci6 S. E. el Dr. de Arri
ba y Castro la bondad del Gene
ralísimo Franco, del Capitan Ge· 
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I/eral y de todos sus colaborado
res. Es un acta que me emocio
na profundamente, que me llega 
Inuy Izolldo del coraz6n parque 
tiene relación íntima can el amar 
a la pat ria. Y el E jército es el 
servidor por exce/el1cia de ella. 
Nosa/ros VJVl1nas íntimamen/e 
esta convicción. 

Reiter6 el s"'or Ca rdel1al su 
grat itud a S. E. el Jefe del Es
tada, nuest ro querida Geueralísi
ma Franco, con el que he tenida 
acasión de charlar recientemente 
-siempre tan bondadaso--, a 
nuestro q!lerido Capitdll General, 
dall Alfonso Pérez Vil,eta, Jefes 
y Oficiales, a estos queridos sa
cerdotes. Las gracias mds rendi
das para todos por la bondad 
que tienell cOI1lHigo. Me emociana 
pensar que esta es Ull reconoci
miemo a lo que llevo del1tro del 
a/ma: mi amor a Espalia . Y, al 
efecto, recordó Su Eminencia su 
trayectoria pastoral a través de 
las distintas Di6cesis que ha ser
vida, la ternura de su Caficia na
tal a través de bel/os versos de 
Lm insigne poeta, Nor iega Valera, 
y c6mo le brotaba del coraz6n su 
amor acendrada II Cataluita. Y 
nos recordó emotivas )' aleccio
nadoras anécdotas y, también, la 
re/ación cardialísima que maneu
va con diversos POIl/ífices, para 
revelar, a través de ellos, el amor 
de Roma por España. Cómo, por 
ejemplo, con testando a los gritos 
e/lfervorizados de ¡Espo/'Q por el 
Papa!, Pablo VI le IIabia dicho: 

- Digales que el Papa, par Es
paiïa. 



Referencias de ese amo r por 
España en frases inolvidables de 
Pia X [, Pia X [[, Juan XX[[[ y 
Pablo V[. 

Y puso es pecial acento el doc
tor de Arriba y Castro en el ra
diomensaje de Pablo V [ en la 
clausura de l Año Jubilar: 

"¡Salve, España católica! Tu fe 
en Cristo, !tija de Dios viva, es 
tu mejor gloria. Es el eje de oro 
de tu cultura y es para ti fuent e 
de virtudes." 

"¡Salve , generosa pueblo espa
ñol, paciente y laboriosa!" 

"Si la Div ina Providencia no 
nos ha deparada la oportunidad 
de visi tar vuestra noble tierra, 
sí que hemos captada en las pà
ginas de su his toria, a veces ator-

li/entada y siempre gloriosa, su 
trad ici011a1 fis0110mia cris tiana; 
hemos admirada sus gestas de 
martirio, de santidad, de servida 
a la [glesia de Cristo y hemos vis
ta en elias palpitar su afl11a de 
a/tos destinos, de aquel, sobre to
da, que marca un jaló n irremovi
ble en la historia humana: el de 
completar el planeta y barrar los 
antiguos linderos del mundo". 

El Dr. de Arriba y Castro ter
minó sus palabras con un ¡Viva 
Espai1a!, que tue entusidstica
mente contestada, recibiendo se
guidamente las respetuosas y cor
diales felic itaciones d e autorida
des y representaciones que reno
varan el testimonio d e su filial 
devoción. 
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D 'ací d'allà 

la vinguda del P. Arrupe. Un progr. 
ma mott dens: 18 ciutats en 17 dies; 
4 I 5 reunions diàries. La seva eflcAcl. 
real , ha correspost al desplegament 
informatiu? 

Del 2 al 19 de maig, el P. Arru
pe ha visitat les set províncies 
jesuítiques espanyoles, dins del 
programa de contactes directes 
del Gel7eral dels jesuïtes amb els 
seus corn panys, que l'última Con· 
gregació o Capítol general de 
l'Orde va recomanar com a mèto
de de goverl1. La visita a Espanya 
havia. estat sotmesa a deliberació 
repetida deTs organismes centrals 
de l'Orde, car llom preveia les 
implicacions socio-politiques pos
sibles del viatge, en l'actual si
/uació del país, de l'Església es
panyola i del paper Ilis/òric de 
la Compaltyia. 

Dos dies (el 4 i 5 de maig) del 
viatge van ser dedicats a la "Pro
vincia tarraconense" (Catalunya) . 
Exceptllatll una brell escapada 
a Manresa i Mont serrat, llocs es
sencials de l'itinerari ignasià, el 
P. Arrupe va dedicar les seves 
jornades al con/acte amb els je
Stliles catalans. Les reunim1S ha
vien es tat organitzades per sec
tors pastorals, seguint l'es tatut 
jesuitic: germans jesuïtes, estu
diants, sectors universitari, d'en
senyament secundari, pas toral ge
neral i social, així com professors 
de la secció "SUI" Cuga/" de la 
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Facultat e/e Teologia. El P. Arru
pe va celebrar una Eucaristia 
a/llb les famllies dels jesuïtes i 
va tenir també una retmió amb 
la premsa local. 

El programa, molt e/ellS, difi
cul tà, segons sembla, un inter
callvi sl/ficien! entre el General i 
els jesuïtes, reduïts per manca 
de temps a e coltar orientacions 
genera ls del P. Arrupe i a expo
sar fragm entàriame nt algunes 
preocupacions més vives. 

Un grup de jesuïtes (tms 45, ell 
total), perta/1yents a la missió 
obrera, al sector universitari i al 
ciatis/re e/e professor s e/e la Fa
cl/lltlt de Teologia, vall ae/reçar 
l/ria carta al General, justificant 
la seva absèlTcia deliberada elT 
aquells cOIT/actes, per raó de l'e
quívoc que l'anunci d'una audièn
cia e/el P. Arrl/pe amb la més alta 
jerarquia. de l'Estat 1za via. pro
duït en U/I sector de l'opinió ecle
sial del país. Fragments d'aques
tes ca rtes van ésser re produïts a 
"Le M0/1de" (17-18 maig 1970) . 
La mateixa actitud va ser adop
tada per jesuïtes d'altres provín
cies espanyoles. 

Dins de la seva actitlld general 
de franquesa, el P. Arrupe no va 
defugir aquesta qüestió, quan li 
fou p/all/ejada obertament en di
vl!.rses reunions, justificmzt el seu 
gest com una decisió presa des
prés de r eflexió ilT/ellsa i d'acord 



amb els seus coHaboradors i COll

sellers m és di rec tes. 
Com a impress ió general, sem

bla que els contactes el1tre el P. 
Arrupe i els seus companys i súb
d it s es van efectuar ell lm clima 
de d iscreta c uriosita t, am b la 
constatació realista per part de 
m olt s que l/na vis ita d'aquest es
til limitava la proful1di tat de la 
comunicació des it jable. Alguns 
lum manifestat l'opinió que l'a
vortada escisió d 'ul1 grup de je
suïtes "de tendència conservado
ra" - ben relacio,.zats amb algu
nes Jerarquies, tant espanyoles 
com vat icanes- havia pesat so
bre l'o rientació general del viat
ge. En aques t sentit, la crida a 
la unió va ser Lm leit-motiv en 
les intervencions d el P. Arrupe, 
jWlIament amb l'exhortació a des
bordar la problemàtica "localis
ta" i excessivament politit zada 
que li semblava detectar en els 
seus dies de viatge ràpid a Es
panya (18 ciutat s vis itades en 17 
d ies, amb una mitjana de 4 i 5 
reunions diàY"Íes). - V. C. 

El sacerdot avuI, treball en equip I 
Església local : converses sacerdotals 
a Mallorca (4 I 5 d. maig). 

Els dies 4 i 5 de maig, tma vin
tena l/e sacerdd ts de la nostra 
diòcesi ens reunírem a la resi
dència de la Colònia de Sant Pere 
d'Artà. La finalitat d'aquesta tro
bada era passar dos dies d e co,.,-

vivèllcia diaJogwll sob re el mi/ tis
teri sacerdo tal avui: la seva cris i, 
la seva respos ta al nos tre món,' 
la seva situació dins l'Església, 
els seus elements cons titutius a 
partir de la Paraula de Déu, les 
seves perspectives dins l'Església 
diocesQl1Q ... Fou m oderador d'a
questes converses Mn. Joan Bat
lles, vicari episcopal per als sa· 
cerdot s de Barcelona. 

El primer col/oqui volgué des
c'obrir els s ignes i les causes d el 
malestar que tantes vegades el 
sacerdo t d'avui ex perimenta en el 
com pliment de la seva missió 
dills l'Esglesia. El ca pvespre del 
primer dia, unes no tes sobre la 
maduresa volgueren donar Ul1 to 
de realism e i serenor a unes cons
tatacions, que moltes vegades 
porten a la decepció, Im, fr e
qüent avui dia en no pocs sectors 
d e la Has / ra vida. Va ser molt 
int eressant l'exposició que féu 
Mn. Batlles del minis teri sacerdo
tal segons el Nou Testam ent . Una 
vegada més el retorn a les font s 
sembla una solució per a ['enca
minam ent recte d e la nostra tas
ca dins Tes comllnitats cris tianes 
i din s el món. Encara que sem
pre hem de fer L/n es forç perquè 
la nos tra missió s igui una verta
dera resposta evangelit zadora al 
llostre món. 

Hi hagué, així mateix, una 
presa d e consciència d el nos
Ire treball, perquè lot tingL/és 
un to pràc tic i pogués donar Lm 
resultat efectiu . Els dos tem es 
que van centrar la con versa, ell 
aquesl l'L/n t, foren el del treball 
en equip i el de l'Església local. 
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Realment, enfront d'un ¡ndivi
llualisme en el sacerdoci, enfront 
d'unes situacions de poder i be
"efici, que s'han fet talT pesades 
ten1ps enrera, hem de reconèixer 
que l'aspecte comunitari és COn 

subs tancial a la mateixa inst itu
ció de l'Església. No lli pot haver 
res dil1S l'Església que defu gi 
aques ta caracterfs tica: de ser una 
comunitat de creients, on els ser
veis, els carismes, la mateixa au
torita t - mai de poder, segolTs 
['Evangeli, sin6 de servei- lW'l 
de ser compartits i posats a l'a
juda de tots els m embres de l'as
semblea. La "comuni6" en el seu 
sentit més aut~ntic i més amp1r 
configura tota la vida de l'Esglé
sia . A pos ta es va fer sentir, una 
vegada m és, el desig de la forma
ció d'Lms equips de treball, que 
avui sembla un primer pas per a 
soluciona r la crisi que entre no
saltres es deixa sentir, ben entès, 
però, que el treball sacerdotal Ita 
d'anar dirigit a animar i a for
mar unes comunitat s cris tianes, 
on els seglars l talT d'obtenir ple
nament la seva majoria d'edat. 

Per acabar, ens adonàrem de 
la necessitat ben urgent d'anar 
cons truint una autèntica Esglés ia 
local, mai aïllada, però ben cons
cient que es tà formada per ma
llorquins, per tots els qui aquí 
viuen i es confessen cris tians, 
amb uns problemes, unes poss i
bilitats i unes limitacions, be'1 
concretes, ben nostres, i que de 
vegades IIem ignorat en el mo
ment de plane jar la nostra acci6 
pas toral. 
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Es feren vots, finalment, per 
una informaci6 i coordinació més 
de tots els qu i voldríem treballar 
conjuntament, encara que for
mem un mateix equip de t reball. 
També es ferelT projectes per a 
la promoció inteNectuai nos tra, 
tenint com a base uns cursets o 
taules rodones de reflexió sobre 
punts d'interès comú. 

Va ser una trobada que obri 
perspectives cap a una unió d'es
forços i de mentalitats. Tal volta 
no fou l'assolimen t d'uns objec
tius immediats, però sens dub te 
possibilità que aquests resultats 
es comencin a concretar entre 
nosaltres. Els qui hi vàrem parti
cipar volem donar, des d 'aquí, 
Lma vegada més, les gràcies a Mn. 
Joan Batlles, que amb el seny 
ca racterístic del nostre poble va 
tenir l'amabilita t de dirigir aques
tes cOlTverses. - P. LI . M . 

Jornado. de dologal. del clorl""l • 
Madrid (18-21 do maig): ¿oasi enmig 
d'un desert? 

Del 18 al 21 de maig proppas· 
sat es celebraren a la casa . EI Pi
nar», a Madrid , les [J Jornades 
NaciolTals de Delega ts del Cleri
ca t de cada Diòcesi, per a tractar 
de la projectada Assemblea Con
junta de Bisbes i Preveres de 101 

Espanya. No cal pas fer ara cap 
recensió de tipus purament infor
matiu, ja que els diferents òrga ns 



de Premsa la vorell fer més o 
menys complela a la seva hora, i 
els 88.00. 110 faran, em penso, 
també. Més aviat voldria comuni
car una impressió ben personal 
d'aquests quatre dies de COP1V;

vència. 
Algú, des del primer momen t, 

preveia les jornades com una me
na d'oas; enmig d'un ample de
serl: les relacions enlre els 115 
preveres i entre aquests i els es
cassos bisbes assistent s segura
ment serien de signe molt posi
tiu, els objec tius i proiectes pren
drien Ull cOp/ torn més realista i 
precís, etc.; però ... el "món" 
-clerical i no clerical- seguiria 
rodanl per fora exactament igual 
duraplI aques ts dies i després. 
Val a dir, al meu entendre, que 
fou una previsió del tot encer
tada. AI filia l dels quatre dies 
regnava entre tots -bisbes de la 
comissió nacional del clericat, de
lega ts diocesa ns i altres preveres 
assistent s, alguns molt engatia ts 
en experiències de punta- HPt 

clima molt bo, degut seguramen t 
a la sinceritat i a la senzillesa 
am b què es desenrotllà sempre el 
bescanvi d'idees, de crítiques i de 
suggeriments, sobre tot a l'int e
rior dels dotze grl/ps ZO/ lals de 
treball. Molt s recels del primer 
dia, en conèi..xer des prés la ma
fl era exacta com les coses es pla
nejaverz de fet -obiectius i pro
cedimeplts- es resolgueren en 
WJa actitud de viu interès, arn'
bant algul1 grup a plal1ejar es
pontàniament algunes activitats 
ja immediates, a fi de posar eu 
marxa tot el procés. 

Sembla que el desconeixement 
del que en realila t es pensava 
fer era quasi total en el clericat 
de les d iverses zones. L'enquesta
consulta ens ha sensibilitzat in
dividualment als qui l'hem feta, 
però cal, a partir de les seves da
des totals, i diocesar1es, empren
dre el treball seriós de treure'n 
totes les conseqüències. O si Pla, 
per què l'hauríem feta? 

Em penso que en tot s els as
sis tents fou aquest Lm convenci
ment determinant, que obrí la 
porta a moltes esperances i a 
molts riscs també, és clar. Tots 
els "temo rs" inicials 110 s'esvaï
ren pas. Nom és comptant amb la 
"bona fe" -encarQ- de moltis
sima gent del cler-icat -joves i 
l'ells i de totes les tendències
sembla possible realitzar entre 
Iols W'lQ acció seriosa de reflexió 
doctrinal, de revisió d'estructures 
i de conversió personal, que si bé 
110 resoldrà automàticament la
tes les tensions, almenys ajudarà 
a prendre'n una consciè p'lcia més 
exacta i a assumir-ne positiva
mel1t llur funció eclesial. ¿J!s tot 
això lma pura uto pia o és una 
extraordinària oportunitat d'en
degar tm xic nlillor les "nostres" 
coses i les del Poble de Déu? Per 
inspiració o per ins tint de super
vivència ens decantàrem per la 
segona opció. 

Resumillt , em sembla que el 
més important de les jornades 
fou: 

I . have r exorcitzat unànimernent 
el fanta sma d'una Asamblea 
Nacional prefabricada, espec-
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tacular i immediata, situant· 
la en tina etapa més o menys 
reculada, que caldrà detem,;
nar entre tots al seu temps. 

2. L'accent absolutament fona· 
mental amb què s'ha valorat 
el Ireball a nivell diocesà -dit 
d'Assemblea Àmplia- i dintre 
d'ell la importància reconegu· 
da a les més diverses aporta· 
cians, ja siguin de grups es· 
triclament formals-oficials o 
de qualsevol altre grup infor
mal: d'amistat , etc. 

3. L'inici d'una comunicació in
terdiocesana més àmplia i 
efectiva, que ens doni sLlport , 
i esperoni mútuament. 

Total, que jo diria que les jor
nades for e n efectivament un 
oasi, però no de pures divaga
cions iHusioHistes (caldrà, però, 
verificar-ho!), sinó de signe re
confortant, com d'una parada a 
l'ombra -era l'octava de Pen/e· 
cDsla- per a reemprendre enco· 
ratjadament la rula "en el de
sert", la bona ruta. 

M. d'Ur 

L'evangelització, avui: 200 militants 
de la HOAC a Manresa (7 de juny). 

Més de 200 militants i algulls 
consiliaris de l'HOAC de Catah,-
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nya van celebrar el dia 7 de jUHy, 
a la Cova de Sant I g.1Qsi de Man
resa, la tradicional Jornada Ca· 
tala na. Hi havia representants 
dels bisbats de Barcelona, Giro
lla, Lleida, Solso"a i Vic. Hi va 
ser present el President d'Es
pGl1ya, Paco Mera. Com a tetna 
d'estudi: l'evangelilzació, aV/.li. El 
P. Garcia Nieto, de Cornellà, va 
fer la ponència. 

Curset de formació sacerdotal a Vic 
(18 I 19 d. juny) 

Del 18 al 19 de juny s'ha cele
brai al seminari de Vic la pri
li/era tanda del "C/.Irset de for
mació sacerdotal". Després d'ha
ver esta t demanat insistent n'len l 
per alg/.lns sectors del clericat 
d'aq/.les t bisbat, el Consell del 
presbiteri, a través d'una comis
sió votada expressament per a 
aquest afer, ha posat ell marxa 
aquest tipus de curset que vol 
ser W1a ajuda als sacerdots per a 
posar-se al dia en les qüestions 
teològiques més fonameutals. En 
aquesta tanda de jLmy lli han do
nat lliça liS els professors: R. Sa
la, R. Pou, J. Mas Antó, R. Tor
rents, P. Tella, A. M. Oriol i J. M. 
Rovira. Pel setembre es repetirà 
el curset. 
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