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primera plana 

Ulla certa expectativa 

L'Assemblea Plenà ria de l'Epi scopa t espanyol va fer 
públic el 12 de juliol, un comunicat sobre /'Esglèsia i 
els pobres, com resultat de Ics reunions celebrades els 
primers dies de juliol. Tractar aquest tema en la doble 
direcció de la pobresa. com a tes timoni de fe en els 
cristians i en l'Església, i de la solidaritat i ajuda en 
relació a l món dels qui en pateixen (en l'aspecte cultu
ral i educa tiu, en l'aspec te dels béns materials i en la 
d imens ió social i cívica) és tocar certamen t un tema de 
fons, viu, importantíssim. un tema evangèlic en e l sen
til més fort de la parau la. I intentar de tractar-lo «no 
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en abstracte, sinó de cara a la nostra ex is tència quo
tidiana i a les c ircumstàncies socials i re ligioses d'a· 
ques ta Espa nya i d 'aq uesta Església de l 1970., com 
diuen els mateixos bisbes, és proposar·se, agafar el 
"toro per les banyes". 

El document consta d 'un esquema i d 'unes divisions 
en punts, encertades i il·luminadores. El llengualge 
c lar i planer, que empren e ls bisbes en aquesta oca ió, 
acosta e l document a una gran majoria de lectors. Co
bren molt valor mora l una sèrie d'afirmacions en ordre 
a reconèixer hones tament les defi ciències, les greus im
perfeccions i els pecats en l'Església i en la societat, 
juntament amb alguns desigs expressats, com a canse· 
qüència d'aquestes co nstatacions. l sobretot la mani
fes lació d'uns propòs its que afeclen a llur vida perso
na l, com a cris tians i com a pastors de l'Església. infon 
un to humil i frat ernal a l document, a la vegada q ue 
compromet fortament els seus autors. 

De moment ha quedat molt clar que e l document 
no ha agrada t a aquells q ue defugen tota explicació 
quc tendeix a ser objectiva i realis ta de Ics si tuacions 
de pecat i defic iència en l'Església i en la societat, i 
que, pe r tant, exigeix Ull canvi de mentalitat i d'actua
cions. 

Per tot això, aquest comunicat pastoral ci ls bisbes 
crea una certa expectativa en els a ltres membres de 
l'Església. Si tols aquests trets esmentals representen 
quelcom viscut i assimilat pels bisbes en aquest mo
ment, es pot csperar una gran renovació en l'Església, 
en ci paper i la figura de ls bisbes de les nostres diò
cesis, i en la relació de l'Església i la societat civil. 

Però aqu í neix un greu interrogant. El document 
explica bé que és un deure dels cristians i de l'Església 
això de ser pobre i d'estar amb e ls pobres, al ma teix 
temps, que, amb paraules veri tablement apostòli ques, 
ens exhorta i desitja que ho fem. En canvi, en els pas· 
sos on e l document no vol quedar-sc en això sol, si nó 
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que a la vegada vol començar a cons tituir-sc ell mateix, 
pràcticament , en un fe t de pobresa i d'cst a r am b cls 
pobres, esdevé vague, perplex, poruc, tal vegada poc 
convençut. En aques t moment, no es pot dir que la 
paraula dels bi sbes, explicant-se, realitza ella mateixa 
allò que explica: és més aviat discursiva que no pas 
reveladora . 

¿No ve preci sament d'aquí l'ala rma i e l temor quc , 
per part de ¡'episcopa t i dels bi sbes en particular, no 
s 'anirà més enllà d'un document, no execu tat després 
i àdhuc desmentit potse r per Ics obres? ¿No ve d'aqui 
que costi de prendre 's seriosament allò que hi ha de 
positiu en e l comunicat, pe rquè hom sap massa per 
l'experiència d 'aquests anys, que en desper ta r del som
ni, el desencís és molt amarg? Pcr això, és norma l, u 
almenys en certa maner~ comprensib le , que e l docu
ment causi poc entusiasme, o àdhuc irriti , a aquell s 
sectors de c ristians que en aques ts moments tenen una 
gran desconfiança en relació amb els bisbes. 

De tota manera, és ben cert que si el tema, objecte 
del comunicat dels bi sbes, ens convé a tots, a tots ens 
va malament. Començant pels mat e ixos bisbes i pas
sant per tots e ls c ri s tians, laics i preveres, a tot s ens 
exigeix una fo rta convers ió, a fi d'esdevenir tes timonis 
de pobresa i solida ris dels pobres. Hi ha moll camp 
per córrer entre nosa ltres en aquest punt, àdhuc entre 
aquells que de paraula i criteri es mostren avançats : 
quan s'arriba a aquest tema en pla de concretar en la 
prò pia vida i en el compromís en la societat i en l'Es
glésia, es gira full rà pidament.. . Qui est igu i net de 
cu lpa que tiri la primera pedra! 

En fi, posats en la nostra situació pastoral actual , 
creiem que servir la intenció profunda del comunicat 
pastoral de la XII Assemblea plenària de l'Episcopat , 
és un deure de tots. Tota altra actuació pastoralment 
és estèril i poc comunitària . Tots quedem compromesos 
pel document episcopal: els bisbes a complir els seus 
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nous propòsits manifestats públicament. I cadascú en el 

seu àmbit: els consells presbiterals, els sectors i equips 
pastora ls, les institucions religioses i de l'Esglés ia, Ics 
parròquies, etc ... 

En aquesta línia, un gran nombre de crist ians -molts 
d'aquests mateixos que van rebent fru its positius, per 
a llur fe i llur vida cris tiana, de la renovació litúrgica, 
promoguda amb zel i constància pels pastors-, neces
siten una intensa mentalització sobre els punts i orien
tacions del document de l'Episcopat. Cal esperar que 
e ls pastors es dedicar an amb idèntic zel i constància 
a aquesta tasca. ¿O bé estan disposats a donar la raó 
a aquells que diucn que la litúrgia. rai , no compro
met. .. àdhuc quan s'hi insereixen homilies fortes o pre
gà ries i cançons molt sent.ides? 

Per to t això, doncs, aques t document de ls bisbes 
està des tinat a tenir una gran repercusió pastoral. Amb 
l'esforç de tots , pot ser una gran ocasió de caminar 
passos endavant en la renovació d 'aquesta Església nos
tra de l'any 70. 

Diplomàcia o llibertat 

El dia I de juliol d'aquest any va néixer a l Vaticà 
un fet ple d 'esperances, que després havia d'experi
mentar un desenllaç notablement gris: Pau VI va con
cedir una audiència a tres ¡caders del moviment de lli 
bertat en la lluita con tra el colonialisme de Portugal. 
Neto, Cabral i Dos Santos en foren protagonistes: es 
trobaven a Roma amb motiu d'una conferència de so-
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lidaritat amb els moviments de resistència de les colò
nies portugueses. 

El gest del Papa, que prescindja de les repercussions 
djplomàtiques i desafiava les inte rpretacions exclusiva
ment polítiques, va ser rebut amb plena satisfacció pel 
Tercer Món i comentat elogiosament per molts homes 
de bona voluntat que hi advertiren la presència d 'un 
sentit religiós . Perquè com a acte substancialment re
ligiós hom interpretava l'acolliment de l Papa a tres Ica
ders d'un moviment dels pobres que cerquen lliberta t. 
Religiós perquè l'aud iència suposava un abandonament 
dels sofismes polítics recolzats exclusivament en la for
ça de l poder estable rt. Religiós perquè explic itava el 
reconeixemen t que l'Església, més enllà de Ics re lacions 
diplomàtiques de la Santa Seu, té la seva lògica inter
na, gràcies a la qual , davant d'un món paralitzat per 
Ics injus tícies, pot pronunciar la paraula profètica de 
Pere: «Aixcca't i camina». 

o: El ges t del Papa -comentava Raniero La Valle al 
diari «La Stampa» del dia 17 de juliol- havia estat 
grandiós , pe rquè, superant les prudències d iplomàti
ques, col·locava l'Església sobre e l risc de l'Evangeli . 
No cra un gest polític -certament hom no podia in
terpretar-lo com un recolzament de la revolta arma
da-, s inó religiós. Religiós no vol dir estrany als so
friments i a les lluites de ls homes sobre la terra; ni 
vol dir tampoc neutral i agnòstic amb re lació a Ics 
realitats humanes i a la po lítica_ Re)jgió és partic ipar 
amb els homes, i esdevenir signe de contradicció i de 
judici, com ho diu sant Pau: "l'Esperit ho judica tot". 
El ges t del Papa en la mesura en què era religiós, és 
a dir, segons l'esperit , cridava a judic i la po lítica.» 

«Evidentment -con tinua dient Raniero La Valle-, 
cI gest era políticamen t equivocat s i la política de l'Es
glés ia consiste ix a mantenir a qualsevol preu bones re
lacions amb els poderosos de la terra; però e ra religio
sament preciós s i la religió cons iste ix, com ho ve a 
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indicar sant Jaume, a donar als oprimits "Ia noticia que 
són e ls predilectes de l Regne de Déu, i per tant hostes 
d'honor a la casa del Pare". t.s eviden t que un anunci 
com aquest comport a un preu, per a aquell que ci fa . 
Precisamen t per això, l'acte del Papa havia suscitat 
una enorme repercusi6 en tOL el Tercer Món • . 

Però . .. ! La claredat del gest va quedar, després, en
telada. La reacció di gus tada i enèrgica del govern de 
Portuga l va provocar una nota diplomàtica de la Secre
taria d'Estat del Va ticà. r, malgrat el seu equilibri, la 
força del primer testimon iage va quedar notablement 
compromesa. Venia a ser com si el proreta comencés 
a donar j ustificacions i explicacions, a demanar discul
pes .. . 

Hom no sap fin a quin pWll les re lacions diplo
màtiques són necessà ries per a garanlir la llibertat de 
l'Església en alguns indrets. Ara: s i esdevenen un lli
gam per a l'Evangeli mereixen d'enlrada la desqualifi
cació. 

En resum: el gesl del dia I de juliol mani fes ta una 
ac titud : enhorabona . Les relacions diplomàtiques n'han 
entelat la cla redat. ¿Com trobar doncs els camins de 
l'autè ntica lli berta t de l'Església ? 
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qüestions 

La JO. C., Ulla oportunitat perduda? 

Han passat vint-i-cinc anys d'ençà d'aquells 
grups inicials de la J.D_C. de la postguerra que 
comencen a aparèixer a Barcelona i a altres 
viles calalanes a partir de l'any 1945. Vint-i
cinc anys i una llarga his tòria, sob re la qual 
comença a ser hora d'obrir Lm debat públic 
per tal d'incorporar-la al llOstre patrimolli eol
lectiu. No s'hi val de dir sum àriamen t -com 
se sent d'ací d'allà- que l'llora dels rnoviments 
especialitz.ats ja ha passat. Cal int erroga r-se 
m és fondament i estudiar què lla passat duram 
tot aquest temps. Fa uns mesos Josep M . To
losaus iniciava aquesta reflexió en un pla més 
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Els inicis 

general a "Qüestions de vida cristiana" (n. 48). 
Rafael Hinojosa, an tic president diocesà de la 
l .O.C. de Barcelona, la reprèn des del seu an
gle especffic, amb l'esperança que d'altres lli 
diguin també la seva: "Molt s problemes que 
toco en aquest article haurien de se r contras
ta/s amb all res criteris . Jo ins inuo, més que no 
explico, la meva experiència i el meu problema. 
Tant de bo iniciéssim un debat per a cercar la 
llum entre tots. No parlo de la l .O.e. actual 
perquè en desconec la situació". Les planes de 
PRESBYTERIUM/QUADERNS DE PASTORAL 
recolliran amb alegria les col·laboracions que 
ens siguien enviades. 

La J.O.C. - Joventut Obrera Cristiana- arribava al nostre pals 
cap als anys 48-50, amb el nom de J .O.A.C. -Joventut Obrera d'Ac
ció Catòlica-o Abans , durant la República, n'havien existit uns 
grups inicials, dins la Federació de Joves Cristians de Catalunya, 
que desaparegueren amb la guerra civil. La . A. de la J .O.A.C. ha
via estat intercalada autoritàriament per la Jerarqu ia Espanyola a 
fi de «desestrangeritzar » e l moviment jocista. perquè temia una 
invasió d'idees revolucionàries que perjudicarien la sana tradició 
del nostre país . Hom veia venir el perill d'una joventut obrera amb 
uns mitjans d 'aposto lat diferen ts dels e tablerts i tradicionals de 
la .mostra _ joventut d'Acció Catò lica: amb les seves concentra
cions en massa per sortir a rebre e l capell à nomenat de nou , o 
per anar a la processó del Corpus, o per fer un acte de consagra
ció al Sagrat Cor, o per anar a sentir els sermons de Quaresma, 
o ... 

Sobre això, el Sr. Hi be Consiliari acional de l'Acció Catòlica 
Espanyola, Mons. ZacarÍas de Vizcarra va escriure un article titu
lat . Autonomía y extranjerías. (Ecc/esia, 14.11.53, pàg. 13) al qual 
pertanyen aques ts paràgrafs: • La tendencia, demasiado extendida 
en algu nos medios , de admirar exces ivamente lo extranj ero y des-
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estimar exageradamente lo nuestro, esta prod uciendo daños que 
conviene cortar a tiempo, para recluci r a sus justas proporciones 
las ventajas que pueden reportarnos los contactos internaciona· 
les •...• En España no pueden ser miembros de la J .OAC. los 
adheridos a cntidades socialistas o neutras. Estos, y cualesquiera 
o lros jóvenes, por mas alejados que eSlén de la Iglesia y de las 
pràcticas c ristianas, si no suponen un peligro de contagio para los 
demas, pueden ser admitidos en las diversas escuelas, ac tos pú· 
blico, servici os cari tativos , profesionales , culturales o recreativos 
que organice la J .O.A.C, pero no hasla el punlo de llegar a formar 
parte de los soldados del ejércilo joacis la, a los cuales el arlÍculo 7 
de nuestros Reglame nlos Generales de las Cuatro Ramas, exige, 
entre o tras casas , ser ca tó licas practicos y no estar in scritas en 
asociaciones cuyos programas o tendencias no se confo rmen con 
e l espíritu de la 19lesia». Més enclavant e l prelat insiste ix : «Pero 
ya es hora de reflexionar si tales «extranjeríasl'> son razonables y 
jus tificadas y si no sería mejor para el bien común impul sa r de 
común acuerdo un poderosa movimiento obrero genuinamente es· 
pañol , en la form a que ha creido conven iente la je rarquia cclesi"s
tica». 

Un any després, e l 27 de març de 1954, Mons. Vizcarra encam 
insistia en la seva teoria de «descstranjerizar » la J.O.A.C. , amb un 
altre article publicat a l'esmentada revista (pàg. 6): .Cuando ten
gan los joacis tas alguna idea internacional luminosa que proponer 
a la Federación o algú n servicio internacional que pedi r ic, pueden 
escribir, con e l beneplacito de la respectiva autoridad jerarquica 
.y por intermedio de la Comisión Nacional correspondien te, a la 
Srta. Margarita Fiévez ... » 

Aquests articles i un discurs - del qual parlaré des prés- del 
Sr. Bisbe-Consiliari (g.e.p.d.) eren d'agrair perquè, si nosaltres ha
guéssim es tat intel·ligents i no tan idealistes, ens haurien permès 
de comprendre amb quina visió més estreta era vista la J .O.A.C. 
i n'hauríem pogut intuir e l futur. Els articles tenen, això s í, e l 
valor de ser molt sincers ... 

Els bisbes, en general, van mirar d'evi tar la J .O.C. a tot arreu 
on pogueren, no dedicant·1i sacerdots, o dedicant·nc un de sol per 
a totes les branques de la joventut , amb la confusió consegüent 
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d 'idees i dc mètodes ... Dc to ta manera , la J.O .C. aconseguí de su
primir aquella «A'P que la diferenciava del moviment internacio
nal, en el seu Consell Nacional dc Valladolid, e l 1955. En real i lat 
la Jerarquia no va fer sinó recon ixer un fet consumat, ja que els 
jocistes havíem suprimit pel nostre compte la famosa vocal que 
molestava tothom per la seva sign ificació. 

Però la jerarquia -salvades honorables excepcions- cont inuà 
mirant la I.O .C. com un moviment es tranger , poc ortodox. Més 
endavant en dirien un moviment «temporalista ». S'equivocaven de 
mig a mig, perquè els jocistes d'aquella època només volíem servir 
l'Església i, a través d'ella, la classe obrera, a la qual pertanyíem 
per condició i per vocació. 

Jo vaig conèixer la J.O.c. l'abri l del 1954, per mitjà d'un jocista 
que venia al Somorrostro (barriada de barraques de Barcelona, 
avui gai rebé desapareguda), on jo vivia. All í ens iniciàrem uns 
quants xicots en el moviment fundat per Cardijn. Després, sense 
deixar el meu grup del Somorrostro, vaig passar a la secció de 
la Barceloneta, per tal d'aprendre més ràpidament la tècn ica de 
la revisió de vida obrera i ajudar, aixi, més bé e ls jocistes del meu 
barri . Era el temps que la barriada barcelonina de Sants compta
va amb un grup d'cxcel·lcn ts mili tants jocistes, ja veterans, alguns 
dels quals havien assistit a la concentració de Brussel·les, el 1947. 
Havien visitat el bressol de la J.O.C. i e l seu fundador Card ijn , e l 
qual els havia electritzat amb la seva paraula. Aquests jocistes ha
vien anat estenent la seva acció i així van sortir grups a la Bar
celoneta, al Clot, a Terrassa, a Sabadell. .. Uns quants sacerdots 
es van posar a treballar en aquella J.O.C., d'amagat dels seus su
periors, però amb una gran donació i una gran estima. 

A la resta d'Espanya passava e l mateix. El moviment jocista s'a
nava estenent per tota la pe ll de toro amb una rapidesa i una 
força considerables : Biscaia, Guipúscoa, Madrid, Sevilla, València , 
Astúries, etc ., conegueren aviat l'acció dels jocistes espanyols. En 
tots aquests indre ts sortien sacerdots, molt d'ell s procedents dels 
famosos grups de Jesús Obrer de Comillas i d'altres seminaris, i 
seglars provinents dels ambients obrers disposats a iniciar-se en ci 
mètode jocista. Existia una Comisióll Nacional composta per joves 
obrers, elegits pels seus companys d'una manera totalment demo-
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cràtica, que deixaven la ciutat, l'ofici , la família, la promesa, els 
amics ... i es comprometien a passar quatre anys a Madrid, com 
a membres d'aquesta Comissió, amb la missió d'impulsar i esten
dre la J .o .e . per tot arreu . 

l a llun a de mel 

E ls jocis tes visquérem una Clapa ( 1955-1960) de lluna de mel. 
Malgra t to tes les dificultats, els problemes de famíl ia, la manca 
de consiliaris amb dedicació plena , la incomprensió de la jerar
quia, la vigi lància constant del poder civil , l'estretor econòmica, 
les nostres mateixes deficiències personals ... malgra t tOL , dic, la 
l .O.e. avançava en tols els terrenys. El 1957 tingué lloc una con
centració mundial a Roma, en la qual PiLIS X II animà els milers 
de jocistes arribats de tot el món per a man ifestar la nostra adhe
s ió al Papa. Aquesta actitud de Roma va fer que molls bisbes es 
tom essin més tolerants. Hi hagué una mica de distensió en les re· 
lac ions Jerarquia-J .O.e. que faci lità l'extens ió del moviment i per
meté als sacerdots de treballar amb més dedicació al movimen t. 
NosaJtrcs arribàrem de Roma pl ens d'entusiasme i decidits a tirar 
endavant con tra tot i con tra tothom. 

M és endavant aconseguírem de realitzar un congrés de joven
tut, el primer d'aquesta mena que tenia lloc a Espanya. Portàrem 
a Madrid vuit o deu mi l joves obrers de tot Espanya i, a més d'uns 
quants di rigents internacionals, va venir Cardijn , el nostre funda
dor. També hi ass istiren bisbes espanyols i rebérem mi ssa tges del 
cardenal primat i de l Vaticà. Recordo bé com els dirigent s havíem 
treballat fins a l'esgotament físic. Quants viatges, i quina manera 
de viatjar, per a animar les diòcesis a enviar delegats al Congrés! 
Quantes visites a bisbes per a demanar suport moral i econòmic! 
Quantes reunions, fin s a altes hores de la nit , perfilant els més 
petits detalls! Els jocistes que llegeixin aquestes ratlles i vagin 
participar en la preparació d'aquell Congrés saben que deixo sense 
comentar moltíss imes dificultats de tota mena. Esperàvem que el 
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Congrés serviria perquè la jerarquia, seguint el Papa, es posés de
finitivament al costat de la J .O.C., que, en definitiva, només pre
tenia portar l'Evangeli als joves obrers. El Congrés va tenir un 
èxit tota l davant els joves obrers, però la jerarquia, en conjunt, 
va seguir tan indiferent com abans. Recordo que ci que més em 
va doldre personalment (i em co ns ta que als meus companys de 
la COlllisiólI Nacional també) va ser el discurs de Mons. Zaca rias 
de Vizcarra (q.e.p.d.). Ens pensàvem que davant de tants joves 
obrers no tindria més remei que rendir-se a l 'evidència, entusias
mar-se i felicitar-nos per l'èxit. Pe rò no va ser així. El Bisbe-Con
siliari assistí a un dels actes i ens adreçà la paraula recordant-nos 
unes anècdotes que havia viscut i que feien referència a unes 
«mongetes •... Acabà el discurs donant-nos consell s paternal s a fi 
que fóssi.m «bones persones», i res més. Qu ina gran oportunitat 
es va perdre en aques t acte ! He de retre homenatge, en canvi, a 
la figura del cardenal primat, Mons. Pla i Deniel. Com ens va aj u
dar se.mpre! Va man tenir, durant molt de temps, la nostra fe en 
l'Església . Gràcies a les seves ges t ions con tinues podiem continuar 
vivint a desgrat de l'oposició de tants sectors interessats en la des
aparició de la J.O.C. 

El dilema 

Fidelitat a l'Església o a la classe obrera? 
A mesura que els problemes obrers del país anaven prenent 

envergadura: pla d'estabilització, acomiadaments d 'obrers com a 
conseqüència dels reaj ustaments empresarials, sous baixos amb 
minva del poder adquisitiu, emig ració en massa a Alemanya, a 
França, a Suïssa ... es posaria en evidència la con tradicció entre 
doctrina i praxi en l'Església. Els jocistes, encarnats en la classe 
obrera, sofríem en la pròpia carn to ts aque ts problemes i, perduda 
la fe en les ins titucions públiques, especialmen l en e ls s indicats 
oficials, giràvem la mirada a la jerarquia, sol·lici lanl una definiliva 
presa de posic ió que constituís un suporl doctrina l a la nOSlra ac. 
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ció i un advertiment seriós als poders públics, els quals, tot i ane>
menar·sc catòlics, no semblaven tenir en compte la dignitat de la 
classe obrera i descarregaven sobre seu to t el sacrifici d'una ece>
nom.ia mal dirigida . 

Però aquesta presa de posició no va arribar, lot i els informes 
alarmants que contínuament facilitàvem als membres de l'Ep isce>
pat. Hi hagué, sí, alguna declaració teòrica, però no una posició 
concreta ni una actitud personal de solidaritat amb e ls obrers. En 
canvi, les autoritats civi ls sí que van actuar. Tots els dirigents na· 
c ionals vam ser visitat s i interrogats amablement pels funcionaris 
pertinents . Després van venir la multa al President nacional de la 
J.O.C., a Bilbao, i les detencions de jocistes en diverses ciutats, 
acusats de pertànyer a grups temporalistes. De tant en tant ens 
segrestaven el periòdic cduventud obrera» fins que, ofegat, deixà 
de publicar·se· Els bisbes feie n molta atenció als informes que els 
arribaven de diferents ministeris i dubtaven del que fèiem nasa l· 
tres. Plovien acusacions, en alguns sectors, contra la J.O.C. Era 
posat en dubte que reali tzéssim una tasca apostòlica. Se'ns va acu· 
sar de coses que mai no ens havien passat pel cap. Quins temps! 
Aleshores al jocista, i més encara al dirigen t, se li va plantejar un 
dilema dramàtic : ser fidel a l'Església, que ens girava l'esquena, 
o ser fidel a la classe obrera, que ens reclamava per a treballar 
en la seva alliberació. 

Sempre havíem dit que, essent fidels a l 'Església ho érem, albe>
ra, a la classe obrera. Quantes vegades e ls nostres cons iliaris ens 
ho havien repetit en els recessos espirituals! Però davant els fe ts 
d'indiferència de la jerarquia, davan t els problemes concrets de 
la vida obrera i davant la desesperança de veure com érem contro
lats per una banda i per l'altra, els jocistes vam anar descobrint 
més autenticitat en la classe obrera, més anhel de justícia, més 
desig d'estimar els germans, més esperit de sacrifici, de debò i 
sense retòrica ni discursos, i es va anar perdent la fe en l'Església 
i augmentà la nostra donació a la classe obrera a través d'orga
nitzacions purament o breres. Els dirigents jocistes que havíem dei
xat la família, els amics, etc. , per a dedicar-nos a sen'¡r la J .O.C. , 
moviment d'Església entre els obrers, sortíem molt mal parats de 
la nostra experiència ... Ens hem convençut que vam ser utilitzats 
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per la jerarCJu.ia amb vista a uns objectius que no eren els de l'c· 
vangelitzaci6 dels nostres companys. Vam ser rea lment estafa ts i, 
encara pitjor, ens vam fer còmplices d'aquesta estafa moral davant 
e ls nostres companys, als quals presentàvem una imatge de l'Es
glésia que no responia a la rea litat. Vam dir a milers de joves 
treballadors que a través de l'Església podien arribar a l'allibera
ció de la c lasse ob rera i que aquest e ra l'únic camí segur (on e ls 
altres posaven només eficàcia nosaltres hi posaríem, a més, amor) 
i després descobrírem per experiència pròpia que ens havíem equi
voca t rodonamen L 

La dispersió 

Vingué, done, la desi l·lu sió. I amb ella la dispersió d'un gran 
nombre de jocistes. Molts dirigent s se'n tornaren a casa seva amb 
un veritable sentiment de fru stració; després de tant de temps de
dicat a la J .O.C., el nostre esforç no havia servit de gaire. La J .O.C. 
ens havia sensibilitzat davant e ls problemes obrers, però aquest 
mateix moviment ens havia descobert el desinterès jeràrquic en· 
vers aq uests problemes. Això provocà un con flict e intern dins la 
persona de cada jocista conscient. Havíem pres l' Evangeli amb 
molta seriositat, havíem volgut sofri r amb qu i sofreix, cercar s<r 
lucions als problemes obrers i, aJ capdavall , resultà que això de 
voler viure l'Evangeli ent re els pobres ens enfTontava amb l'Esglé
sia jeràrquica. La conseq üència va ser quedar·ne fora. 

Molts dels jocistes que abandonà rem el moviment entre 1962 
i 1966, hem renunciat a tot contacte amb una Església comprome
sa en unes estructures que van contra la classe obrera. (I el més 
curiós és que jo, per exemple, personalment, no he deixat de pen
sar ca tòlicament i cerco solucions evangèliques als problemes que 
se'm presenten). Ara molts antics jocistes van a la recerca de so
lucions a la problemàtica obrera, a nivell purament sinclical , eco
nòmic o polític. D'altres han sucumbit a la societat de consum 
viuen de cara a l propi confort o ofegats pels propis problemes. 
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Encara podria fer-se alguna cosa s i. .. 

Sí, jo crec que el sacrifici de tants centenars de joves obrers 
que havíem cregu t en l'Església i hem estat decebu ts, ha t ingut, 
si més no, dues coses pos itives: a) n'han sortit molts militants 
obrers amb un sentit molt a lt de l'hon radesa, de la solidari tat, 
de la donació, de la justícia, els quals ara treballen per l'emanci
pació de la classe a què pertanyen; b) l'actitud de ls jocistes ha 
estat una crida a la mateixa Església perquè sigui més autèntica. 
Hem creat en la consciència de molt s sacerdots la necessi tat de 
ser profundament honrats a l'hora d'apropar-se a ls obrers. Hem 
coincidit amb e l Concili en la necess itat que té l'Església d'ento
nar un . mea culpa • . S i l'Església fos capaç de despu llar-se de tot 
allò que té de superfl u i realment es comprometés a ser pobra, 
evangèlicament parlant, s i la jerarquia fos capaç d'escoltar la cle
recia jove i els seglars que confien en ella, potser encara tindria 
una oport unitat d'apropar-se als obrers. 

Rafael J-JillOjosa ( Baree /O/lO) 

Sobre la pastoral inf antil 

Què t er amb els illfants? El tema es preserl
ta contínuament a l'atenció de l'Església, en 
particular dels pares i els pastors . t S Ull tema 
debatut , darrerament, et1lre Ilosaltres, a partir 
sobretot de la catequesi, en franca embranzida, 
i de la seva relació amb l'escola; però també, 
i de sempre, a l'interior de l'eseultisme, pràe
t iclllnent l'ún ic movimer1l que treballa amb m
{ants i adolescent s, d'l/na manera -cal dir-
110- cada cop més problelllati tzada. En aquest 
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article mossèn Josep Maria Totosaus ens cun
vida a un aprofundiment d'aquesta qüestió a 
partir de tres fets importants: la liquidació de 
la cristiandat i l'entrada progress iva eu la ciu
tat secular, la primacia de l'o pció cris tiana 
adulta sobre quê les nost res comunitats Iran de 
recolz.ar més i més cada dia i la valoració crei
xent de la llibertat individual, ,ma dada de 
l'edat moderna potser no suficien tment assu
mida en la teologia sacramental. L'autor con
clou demanant un replalltejamellt a fons de la 
llostra praxi pastoral. 

Darrerament e l tema de la Pas toral infantil ha tornat a ocupar 
les preocupacions de molts. Així, per citar només uns exemples, 
Mossèn Manuel Tort , d irec tor del Secretariat de catequesi del bis
bat de Barcelona, publica a li( Hoja Diocesana . una columna setma
nal , des del mes de maig, sobre pedagogia de la fe i hi parla ex
clusivament de pastoral infantil en una perspectiva pràcticament 
metodològica. Després ha vingut e l número monogràfic de . Delta. 
(o «Quaderns d'Orientac ió lamili ar. , com se'n diu ara: e l número 
38, del mes de juny), dedicat enteramen t al tema de cateq uesi i 
escola, que, pel seu títol, po tser faria esperar més del que dóna. 
Ha seguit el número d'estiu de la . Circular de Pastoral litúrgica . , 
del mes de juliol, que dedica una bona part a les misses d'i nfants. 
l, finalment, l'article de Jaume Pa tric i Sayrach a «Correspondèn
cia . (també del juliol) toca tangencialment la qüestió, parlant de 
la sacramentalització . 

Haig de dir que la Pas toral infantil m'ha ocupat de fa molts 
anys, des d'aquelles colònies de vacances i aquells moviments d'in
fants, inspirats en els «coeur-vai llants . , dels anys 50, to t just estu
diant d 'a llò que al Semi nari en dèiem candorosament Filosofia. Va 
venir després la Catequesi i les mares..catequistes. Darrerament la 
qüestió m 'inquieta en un sentit més global i diria que més pro
fund: en el mateix plantejament. Em sembla que hi ha una única 
manera d'abordar-la com cal: situant-la en el context genera) de 
l'Església en el moment actual. 

M'explicaré. Una Pas toral infantil suposa una pastoral adulta, 
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com uns nens cris tians suposen uns adults cris tians i unes comu
nitats cristianes infantils (?) suposen unes comunitats cristianes 
adultes. Pe r això no és líci t de desvincular una cosa de l'altra , 
sobretot quan es tracta del seu plantejament general. Ni és líci t 
d'escriure avui sobre Pastoral infan til desconeixent pràcticament 
e ls importants canvis esdevingu ts en la comunitat cristiana aduJta. 
Altrament ens exposem a con tinuar epilogant a partir d'unes si
luacions to talment inexistents, amb què to t el que anem dient i 
raonant resta com una construcció en e l buit , per manca de pilars 
que l'aguantin. 

Em sembla que h i ha tres fets ind iscutibles q ue cal tenir en 
compte abans de plan tejar la Pastoral infantil pròpiament di ta. 

L'acabament de la cristiandat 

Que l'Església ha viscut en situació de c ris tiandat i q ue Ics 
seves estructures pastorals s'han arajçonat durant segles en aques
ta si tuació és cosa que no cal detenir-se a explicar. M'interessa 
però no tar e l que comporta per a la Pastoral infantil. 

Una Església de cristiandat descansa en la real itat (o en e l mi
ratge) d'un poble cri stià; és a dir d'una equació en tre comunitat 
humana i comuni tat cristiana. No vull ara fer-ne la crí lica ni es
tablir la distinció en tre societat cri sti ana (és él dir, muntatge més 
o menys estructural i oficial) i poble cris tià (és a di r, autèntica
ment cristià en Ics seves expressions). Aquesta equació es donava 
en països catòlics i en països protes tants i era transportada arti
ficiosament als països de missió, s i més no pel que fe ia a l'ideal 
a aconseguir i a la imatge de l'Església ( i , en conseqüència, de 
la Pastoral) que influïa com un model en tota l'actuació dels mis
sioners. 

I bé: un poble c ris tià té, eviden tment i per definició, uns fill s 
cris tians : e ls infants són doncs introduïts en l'Església, des del 
primer moment, pel baptisme i són educats en l'Església, donant 
per suposat (les excepcions són vistes com a rareses i vénen, doncs, 
a confirmar la regla) que han de ser cristians de grans . E ls sub-
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jectes d 'aques ta pastoral infan til són clars : e ls fills d'aquest poble 
c ris tià; el seu objectiu també ho és : educar-los en l'Església ; e l 
seu terme - l'adult c ris tià- es dóna per descomptat. Però, par
lem-nc. 

Que l'object iu de la pastoral infant il s igui , en la cristiandat , 
d 'educar els infants en l'Església és un dir; de fet , i donat que e l 
poble és (almenys suposadament) cris tià, l'educació cristiana dels 
infants es fa, insens iblemen t, pel simple fe t del seu creixement : 
e l poble, que afa içona els seus fill s pels mil conductes de la seva 
vida social, cri stià com és, els afaiçona cristianament. La pastoral 
infantil, en aquest cas, acompanya, simplement , bo i ritmant-lo, 
el cr eixement c ris tià d'aquells infants, que té lloc a la família (la 
qual és cris tiana), al poble o al barri (les festes i la vida social 
dels quals són cristianes), a l'esco la (la qual és cris tiana ), al gremi 
(el qual és c ris t ià). La pas toral infantil s'encarrega d'unes funcions 
es pecífiques ( la doctrina, la preparació a ls sagraments, la confes
sió, la missa d'infants, e tc.), les quals, d 'a ltra banda, són real itza
des en íntima unió amb el mate ix poble, de manera q ue la pri
mera comunió tant és una festa de la parròquia, com de l'escola 
i el mestre, com del poble sencer . 

De fet, la cri s tiandat és un tot i com a tal ac tua, per bé que 
al seu in terior es puguin distingir funcions específiques, que per
tanyen, més que a l'Església, a l sacerdot. 

En la cristianda t la qualitat de la pastoral infantil no té, al 
capdavall , excessiva importància. L'ensenyament de la religió a 
l 'escola, posem per cas, podrà ser molt deficient , memorístic, in
tel·lectualitzat i poc adaptat a ls infants ; tant se val! En el fons 
aconsegueLx el que perseguia, que no era precisament la formació 
cristiana dels infants (la qual es reali tza a través de la seva pro
gressiva inserció en la vida de l poble), s inó la introducció en un 
vocabuJari , unes fórmules i uns conceptes cristians (o, millor, del 
poble cris tià ). El mateix podem dir de la primera comunió, de 
les misses i de les confessions d'infants. L'infant creix cristiana
ment i es va introduint en la vida del poble cris tià pels mil engra
natges de la seva vida social. 

Tot porta a creure, però, que la c ristiandat està acabant ràpi
damen t i que ens estem encaminant cap a una Església minori-
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tària, de diàspora, que aplegarà, en les seves comunitats vives, 
uns cris tian s que viuran dispersos en un món secular. Està des· 
apareixent doncs l'equació fonamental entre comunitat humana 
i com unitat c ri s tiana , en lre Esglés ia i poble; la comunitat c ri s tia· 
na no coincideix amb e ls límits del poble, s inó que aplega els seus 
membres en tre e ls habitants de la ciutat secular: l'Església esdevé 
ou tèntica congregació dels dispersos. 

En aquesta s ituació és evident que la funció especifica de la 
comunitat cris tiana és fonamenta l per a la vida cr istiana ; la Pas· 
tora l adquireix ara una entitat bastant diferent de la que tenia 
en una si tuació dc c ristianda t : d 'e ll a depèn , i només d'clla, c i futur 
de )a fe; el que no faci la comu nit a t no ho far~ la socie ta t , cada 
dia més seculari tzada. 

Tot això val apl ica t a la Pastoral infantil , la qual demana un 
nou i més seriós plantejament. Ara ja no podem di r, en efecte, 
que ha d'exercir·se indiscriminadament damunt tots els nens del 
nostre poble, sinó que haurem de dir que s 'ha d'exercir damunt 
tots e ls nens que pertanyen a la comunitat c r is tiana, o, pot ser mi· 
llor, q ue s 'imposa una pastora l infant il ne tament diferenciada: de 
cara a ls fills de la comu nitat cris tiana i de cara a ls a ltres. De 
cara als primers ens semblarà, potser, que es tracta de continuar 
com fins ara (ja h i tornarem de seguida ); de cara a ls segons, en 
canvi , es tracta de fer funcionar la inventiva , perquè fa massa 
segles que teòricament no ex isteixen infants no cristians. Ara ja 
no podem dir, tampoc, que, en els fons , la pastoral in fanti l no 
té massa importància, perquè la inserció dels nens en l'Església 
es fa automàticament pel s imple procés de la seva creixença; sinó 
que ens cald rà esta r molt atents a la ca tequesi que fem , a la ma· 
nera com o rgan itzem les confessions i les misses d'infants , a la 
preparació de la primera comun ió, e tc. Una a ltra cosa fonamental: 
en una ciutat secular el paper dels pares esdevé cèntric pel que fa 
a la vida cristiana de ls infants; tota pastoral infanti l hi hau rà de 
comptar doncs de manera seriosa. I un darrer punt: al costat dels 
pares ( la comuni tat familiar) un altre e lement adquireix un relleu 
particular, la comun itat d'infants, és a dir, els moviments d'in· 
fants: família i moviment d'infants, efectivament, envolten e ls nos· 
tres nens en e l període de la seva creixença . 
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La prim. cia del • • dulls 

De sempre el cristianisme ha estat cosa d 'adults, com la socie· 
tat. De sempre, també, Església i societat han tingut infants. Per 
consegüent l'Església és fonamentalment cosa d 'adults, però al seu 
s i hi ha d'haver uns espais per a infants . Com les nostres ciutats : 
es tan fetes per a les persones grans, però tenen també escoles, 
jardins, camps d'esport , e tc. per als infants. 

Però aquí volia des tacar una altra cosa íntimament lligada amb 
c i pas d'una cris tiandat a una ciutat secular. e.s la següent : la 
cris tiandat dóna per suposa t que els seus inrants seran cristians 
el dia de demà. Des d'aquesta òptica és pujada la població infan· 
til : tols els infant s reben el baptisme i tots són educats cristiana
ment : catecisme, comunió, confessió, etc. L'opció adult a de la fe, 
en el fons, té poca importància; o, si ho preferiu , no és proble· 
matitzada: es dóna per descomp tada ( tots sabem, d 'a ltra banda, 
que aquest donar per suposada l'opció adu lta de la fe vol dir, més 
o menys, estalviar-la). Els nens faran com els seus pares: per això 
hi ha famílies fervoroses , famílies indiferents, famílies an ticleri· 
cals que es mantenen així d'una generació a l'altra; toles, però 
igualment cristianes. També es donava per suposada l'opció pro
fessional de les noves generacions: l'Anton fa de fuster perquè ja 
en feia el seu pare, el Lluís és paleta, perquè el seu pare i el seu 
avi ja n'cren, el Peret serà advocat perquè ja en ve de família . 

Aquesta situació s'està acaban t. Des del punt de vista profes· 
s ional és evident: en s estem enca minant cap a una societat on 
l'opció profess ional serà cada vegada més una opció persona) de 
l'interessa t (com l'opció matrimonial ). ¿I des del punt de vista 
cri s tià? 

No és cap secret per a ningú que cada dia són més les fa mí· 
lies que es troben amb grellS problemes pel que fa a la fe dels 
fills que arriben a una certa cetal. La tradició es trenca. [ això 
s'esdevé en esposos que havien fet tota una mística de la llar 
cristiana i de l'educació cristiana de ls seus fills. Cada dia més els 
fill s reclamen e ls seus drets i volen fer ells, personalment , l'opció 
cristiana. No la vo len donar per suposada. 

Hem cnlrat doncs de ple en una s ituació de plurali sme religiós 
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a l'in terior de la ciutat secular. Cada dia més, en comptes d'aple· 
gar un poble cristià, que ho és per naixença, l'Església aplegarà 
unes comunitats cristianes que ho són per decisió persona) adulta 
dels seus membres. La fe s'ha converti t en una dada problema
titzada, en una opció personal, no exempta de dificultats i de 
lluita. 

Quines conseqüències té això per a la Pastora l infantil ? 
Una de fonamental: així com en una situació de cristiandat és 

relativament justificable pujar una població infantil cristiana, do
nant per descomptat que haurà d'incorporar-sc, el dia de demà, 
a la vida de l'Esglés ia, ja no ho sembla tant en aquesta s ituació 
secular i de diàspora. Si el futur cristià d'un s infants (la seva 
situació a l'edat adulta) no es pot donar per suposat, ens cal posar 
en qüestió la pastoral infantil : no podem pujar aques ts infants 
com si d'adults haguess in d'incorporar-se naturalmen t a l'Esglé
sia, quan sabem que això no es produeix amb aquesta normalitat. 

Ens ca ld rà doncs canviar tot l'enfocament de la Pastoral infan
IiI: haurà d'anar orienlada a preparar l'opció adulta de la fe. J això 
de manera explicita. Fins ara, per molt que ho diguéssim, no 
s'orientava cap aquí (de fet aquesta opció es donava per descomp
tada ). Ara cal orientar-la-hi. I, en conseqüència se'ns imposa una 
revisió seriosa i un nou plantejament. 

Això ens porta a treure totes les conseqüències del que anàvem 
dient amb massa tranqui l-li ta t i de manera to talmen t gratuïta: que 
la vida cristiana és cosa d'adu lts. Ah sí? 1, doncs, ¿per què ens apres
sàvem a dona r e l bapt isme de seguida , i a fer fer la comunió als set 
anys, i a ensenyar e l catecisme, i a fer anar a missa cada diumen
ge (o cada dia, als col-Iegis re ligiosos), i a fer resar el rosari cada 
dia, i a fer fer el mes de Maria i el del Sagra t Cor i la novena a la 
PUrlssima? ¿I per què la primera comunió, per exemple, era un 
punl de referència tòpic per sempre (<<el día mas feliz de la vida . )? 
¿I per què aquella tendència arre lada a mirar enrera: quan érem 
infants i érem bons? Siguem sincers: la Pastoral no partia de l 
principi que la vida cristiana era cosa d'adults; era per a infant s, 
a eH s se'ls donava tot : quantitat d'oracions i sagraments; després 
cra qües tió de conservar. .. Si encara avui , a rel de la primera 
comunió. se senten comentaris, que fan , si fa no fa: aprofitem 
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per donar· los el que podem, ja que ens els porten ... ! I si la vida 
cristiana és cosa d'adults, ¿per què gastem tantes energies en 
els infants? 

La Pastoral infantil adquireix ara una importància radical, si 
ha de preparar l 'opció adulta: una determinada ca tequesi massi
va, una classe de re ligió feta pertot, unes misses d'infants obli· 
gatòries, etc., poden com prometre seriosament aquella opció adu lo 
ta. Podem associar el cris tianisme, als ulls dc les noves genera
cions, amb unes clapes infantils definitivament superades; podem 
fer que, en arribar els moments de les grans qüestions humanes 
(la mort d'un famil iar, una malaltia greu, el fes teig i el casament, 
la interrogació sobre el sentit de la vida, etc.) el Cristianisme ja 
ni entri en consideració. I així, en comptes de preparar l'opció 
adulta per Crist, haurem preparat unes generacions adultes post
cristianes (o, potser millor, post-cristianitzades, adoctri.Dades i sa
cramentalitzades), insensibles per copsar la novetat del Cristia· 
nisme, desinteressades per les seves respostes, fetes tanmateix per 
eixamplar el cor de l'home. 

Aques t canvi de perspectiva ex igeix un replantejament a fons: 
no n'hi ha prou de repintar Ics nostres velles estructures pasto
rals. Per això quan es defensa l'en enyament de la re ligió a toles 
les escoles amb arguments tan peregrins com és ara aquest: «si 
l'Església ha de ser present a tots els amb ients, si fins i tot els 
capellans es volen fer presents en l'ambient obrer, i per això 
entren a les fàbriques i fins i tot en les associacions obreres ... 
¿com no ens farem també presents en e ls ambients escolars, pels 
qua ls passa tota la població infanti l, els joves i e ls homes de 
demà ... ?», un hom té irremeiablement la sensació que li volen 
esquivar e l bullo. No es tracta d'abandonar cap ambienl, ni l'arn· 
bient obrer ni e ls ambients escolars; però es tracta de preguntar
se : ¿com ha de scr, avu i, la presèn ia pastoral de l'Església en 
el món obrer i en el món escolar? Així com no admetem sense 
més ni més qualsevol tipus de presència de l'Església a les fàbri· 
ques i als s indicats (exercicis d'empresa, consiliaries oficials ... ), 
tampoc no hem d'admetre qualsevol tipus de presència entre e ls 
escolars. Els qui raonen d'aquella manera desplacen el problema 
al terreny s implemen t metodològic - nous mètodes, nOliS llibres, 
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nous sistcmes d.idàctics-, quan el problema és pastoral i ens cal 
un replantejament pastoral de l'afer. La resta no és sinó repintar 
velles estruc ture. Res no n'es tà immune: ni la gran «troballa . de 
les marcs-ca tequistes, repintament , sovint , de la catequ ització i la 
sacramentalHzació indiscriminada dels infants. 

No es tracta doncs d'abandonar els infants, s inó de dues coses: 
primera, redi stribuir e l temps i les energies pastorals, per tal que 
e ls infants no s'ho enduguin tot desproporcionadament; segona, 
revisar la pastoral infantil tenint en compte que es tracta de prc
parar ja des d'ara l'opció adulta de la fe. 

El valor de la llibertat individual 

A l'edat mitjana resultava tan natural , suposo, que els pares 
casessin e ls seus fills , de criatures o que els destiness in a la vida 
monàstica o al clergat : la tonsura s'admin is trava aleshores a totes 
les edats ; avui ens resulta impensable. Per què? Senzillament , 
perquè e l valor de la llibertat individual en Ics opcions que com
prometen tota la vida ha aflorat a la nostra consciència col-lectiva . 
Qui no s'acordarà a considerar-ho un guany? 

I bé, voldria fe r·ne una aplicació a la pastoral infantil. 
Quan es parla del bapti sme d 'infant s els autors solen adduir 

que la tradició eclesiàstica més antiga és de batejar els infants 
fill s de pares c ris tians. La trad ició de dife rir el baptisme (homes 
com Basil i, Agustí i Ambrós, per exemple, van ser batejats grans) 

-se'ns diu- a part de no ser la primitiva s'explica per motius 
que no són un avenç sinó una reculada: s'anava ajornant el bap
tisme per ta l de no comprometre's decisivament i així poder cre
mar un ciri a Déu i un altre al diable. Més que no pas afavorir 
una decisió adu lta i conscient, es tractava de diferir l'opció per 
motius ambigus l, doncs, gens constructius: l'home es fa no dife
rint, sinó optant. El baptisme, d'alLra banda, no actua segons els 
mèrits del qui e l rep, s inó que és do de Déu, com va deixar ben 
aclarit Agustí en les seves controvèrsies antipelagianes: tant el 
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poden rebre els infant s com els adults; més encara: donat a in· 
l'ants posa més de manifest la gratuïtat creadora del do de Déu. 

Sense esmenar la plana als historiadors i als teòlegs voldria 
fer tres consideracions. 

La primera, d'ordre teològic: Per molt do de Déu que s igui , 
el baptisme suposa sempre la fe. El binomi fc·sagrament , sobre 
què l'Església s'edifica, juga sempre en aq uest sen tit : de la fe al 
sagrament. Cal batejar els qui creuen . I si podem ba tejar els in· 
l'ants és perquè els seus pares creuen i ells, els infants, són con· 
tinuació dels pares. En ells to t comença, doncs, per la fe del s 
seus parcs, no pel seu baptisme. L'educació cri stiana dels infants 
no arrenca doncs (com massa sovint es diu ) del seu baptisme sinó 
de la fe dels seus pa res. Siguin o no batejats aque lls, els parcs 
han de transmetre als fill s la seva fe; i el baptisme forma també 
part d'aquesta fe que es transmet: que es faci ara o més enda
vant és una qüestió disciplinar. De fet l'Església sempre ha estat 
terminant quant a no batejar els fills de pares pagans; però això 
nosaHres ho deixem per a les missions ... 

Aquest punt mereixeria nombroses explicacions i aplicacions, 
que s'endevinen. Però no era aquí que voldria deturar-me. 

Una altra consideració es si tua directament en la línia de ta l 

aquest article. ~s la següent : la situació en què es va produir 
aquella tradició més antiga (de batejar els infant s fill s de pares 
cri stians) i la situació en què Agustí va elaborar la seva teologia 
baptismal no és la mate ixa d'avui. Una cosa ha canviat cnlre al

tres: la valoració de la llibertat individual , desconeguda pels antics. 
Quan, per exemple, Pere va batejar Corneli, «que havia convo

cat els seus parents i amics [ntims . (Ac 10,24 ) devia batejar no 
solament les criatures de Corneli , sinó tots els seus servidors i 
Ics doncs corresponents. Quan es va convertir Clovís, rei dels 
francs, O Etelbert , rei dels anglosaxons, es va convertir tot el 
poble franc (. Ia France, filie ainée de J'~glise . ve d'aleshores) 
i tota Anglaterra. Quan es va convertir Recared es van convertir 
tots els visigots d'Hispania. No es tractava doncs, simplement, del 
baptisme de les criatures; es tratava d'una realitat més vasta : de 
to ts els qui depenen del cap de casa (o, després, del rei o del cap 
del poble). 
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Avui les coses han canviat i el món ha evolucionat, sortosam..:nt , 
cap a una progressiva consciència del valor dc la llibertat perso
na l. Avui ja no és possible que els pares destinin els seus fill s a 
la vida monàstica o a la tonsura clerical : es tracta d'opcions adul
tes . Aquesta nova situació, en què un valor ha aflorat a la cons
ciència social i ha estat incorpora t al nostre patrimoni col·lectiu, 
¿no demana que es replantegi el baptisme dels infants, sense rc
petir els mateixos arguments d'Agus tf , si nó rellegint-los a la llum 
de la nova situació, que és la nostra, i en la qual la llibertat indi
vidual ha de ser sospesada més que no ho era en temps d'Agusti ? 

Tercera i última consideració. Aques ta pregunta cal fer-la amb 
tanta més raó perquè l 'opció crist iana es trallada cada dia més 
a l'edat adulta i perquè els adolescen ts i els joves comencen a 
preguntar insistentment (amb raó o sense) per quins set sous se'ls 
ha .,condicionat » (?) sense comptar amb ell s, i perquè molts pa
rcs cristians comencen també a formular-sc, més o menys tími
dament , la mateixa pregunta , en sentit invers, és clar. 

A part del que puguin dir el s adolescents, dc manera adoles
cent evidentment , em sembla que la situació nova cie l'Església 
( unes comunitats no adequades a la comunitat humana, sinó con
gregades a l 'interior d'un món secular, unes comunitats que crei
xen no vegetativament , sinó per opció adulta) i la valoració 
creixent de la llibertat individual ob liguen a un replantejament 
aprofundit, tant des del punt de vista teo lògic com des de l punt 
de vi sta pastoral, de la praxi corren t dc batejar els infan ts. I no 
solament pel que fa a la indiscriminació amb què es realitza a 
Ics nostres latituds (cosa que ca ldria corregir decididament) sinó 
àdhuc tractant-sc de famílies cri sti anes. Noti's que demano només 
un replantejamen t i des del doble angle teològic i pastoral. Per
què m'angoixa un cert paraJ.lelisme: qui sap si, com avui ens es· 
candalitzem (i ens sembla folklòric i tfpic d'unes cris tiandats in
fantils) que els parcs fessin ton surar de petits els seus ri1ls i els 
destinessin a la vida monàstica o a la vida clerical , un dia hom 
s'escandalitzarà (i ho considerarà folklò ric i típic d 'una c ris tiandat 
infantil ) que durant tants anys els cris tians hagin es tat bate jats 
sistemàticament als pocs dies de néixer. 

Aquestes reflexions que em faig a mi mateix en la fosca de la 
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situació actual de la nostra Església (on les grans qüestions pas
torals no semblen pas assumides decididament per aquells que ho 
haurien de fer) les brindo a tots els lectors de PRESBYTERlUM / 
QUADERNS DE PASTORAL sense afany de dir cap paraula deci
siva, sinó amb l'esperança que d'altres hi aportaran el seu punt 
de vista i que els tcòlegs, a més d'escriure llibres voluminosos, 
plens d'erudició històrica, es decidiran també a iHuminar la nos
tra situació. 

Josep M. Totosaus ( Barcelona) 

Divagacions entorn d'Ull vell problema 

Un fenomen nou en l'Església és el dels ca
pellans que han abandonat el minis ieri: un te
ma del qual, fa ben pocs anys, "am és es podia 
parlar a cau d'orella, almenys a les nostres la
t ituds, i que ara ningú no pot desconèixer ni 
silenciar. Més encara: res IlO obliga a creure 
que es tracti d'un moviment esgotat, ni d'un 
simple fet anecdòtic, que no convidi a una re
fl exió ulterior. Per això, en demanar a Jordi 
Garcia Clavel, de Barcelona, que posés per es
crit els seus punts de vista, ens ha semblat que 
encelàvem un diàleg que a tot s ens era prou 
profitós i que estava en la Unia de les noves 
act ituds de l'Església dels nost res dies: no ex
comunicar ni ignorar, sinó int erpreta r, escoltar, 
refl exionar. 

Els homes, tals, tendim a projectar el futur afa iço nant-lo a la 
mida dels nostres hàbi ts i apetències particulars. Per això no té 
res d'estrany que hom experimen ti un cert desassossec enrron t 
dels felS impensats que modi fiquen la direcció de la història cn 
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un sentit no volgu t per nosa ltres. Quan Sir Winston Churchill va 
proclamar en certa ocas ió aquell «mai no passa res», la sentència 
no posseïa cap a ltre valor que el de deixar transparenta r Ics aspi
racions in times de l seu esperit conservador. Però Churchill era, 
al capdavall , un tipu s intel ·ligent i en produir·se al continent i a 
casa seva uns fets nous i decisius que venien a pertorbar els seus 
anhels de tranqui l·lita t sabé adapt ar-se amb agilitat a Ics noves 
ci rcums tàncies. Aquesta anècdo ta guarda molta relació amb tot 
el que anirem dient. 

L'Església dels nostres dies té plantejat s tot un seguit de nou s 
i de vells problemes més importants que e l del celibat, per exem
ple, l'estructura econòm ica del Vaticà, la qüestió de la violència, 
la llibertat d 'express ió dins la ma teixa Església ... 

He començat ja a parlar de l'Església i cal que especifiqui que 
per Església només en tenc l'E sglésia; és a d ir, el poble de Déu que, 
sota l'acció de l'Esperit, s'encami na vers la plenitud d'u na nova 
terra, en un grau més o menys conscient, naturalment. 

L'Esglés ia té, doncs, plantejades unes qües tions més definitives 
que no pas la de l celibat i la dels even tua ls, bé q ue nombrosos, 
casos de ls qui hem cessa t en l'exercici del nostre sacerdoci. Vull 
dir amb tot això que l'Esglés ia només estarà en condicions de po
der reso ldre satisfactò riament aques t problema e l dia que e l s ituï 
dins les seves justes proporcions, abandonant totes aquelles pre
misses obsessives que podrien visar la qüèstió sota unes perspecti
ves desorbitades. To ts plega ts correm el risc de divertir o distreure 
l'atenció dels aspec tes més urgents i importants de la problem3-
tica d'avui centrant-la en matisos i detalls que no ho són tant. 

tS molt més urgen t que els cristians procurem definir-nos d'u
na vegada, 3 nivell vital i teòric, i amb un mínim d'acord comú, 
enfront de les de licades qüestions que el problema de la violència, 
per exemple, ens planteja cada dia. No s 'hi val ni és j ugar net 
- l'express ió és massa dura, però ca l que ens entenguem d'un cop 
per sempre- parlar de violència des de l'angle de ,da pau i l'or
dre », respec lant l'establishment capitalista, implícitament almenys, 
atacan t en concret les accions violentes dels qui persegueixen un 
canvi d'estructures, i referint-se només en abstracte a l'opressió 
injus ta de la socie tat occidental de ls nostres dies. 
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es evident que podríem citar allres exemples. No hi fa res. 
Calia sobretot rer constar l'aspecte de secundarietat del problema. 
Ara , doncs, podem ence tar el tema d 'una manera més adequada. 

Abans, però, una premissa 

Afermats en tot allò que és immutable ( Pare, Fill , Esperit i Po
ble) hau ríem de practicar durant una llarga temporada, tots ple
gats, l'exe rcici mental del dubte: relativitzar les coscs sempre re
sulta saludable, sobretot després d'haver viscut cohibits durant 
tan t de temps per tot un respectable seguici de veritats de ma
nual . 

Jo proposaria, per exemple, la recitació dià ria d'aquest para
d igma: 

Jo dubto del celibat; tu dubtes de la pobresa; ell dubta de 
l'obediència; nosallres dubtem de la llibertat ; vosaltres dubteu 
de la llei; e lls dubten de l'autori tat. 

O si voleu, proposo aquest altre model que ve a ser una com
binació equi librada de fe i d'incredulitat: 

Jo crec en la Pobresa i dubto de la pobresa (és a djr, de l'ofi
c ial); tll c rells en el Cel iba t, però dubtes del celibat; ell c reu en 
la Lliberta t, però dubta de la llibertat (la que practica la gauc/le 

divine); nosaltres creiem en l'Autoritat, però dubtem de l'autori ta t 
(la de la droite divine); etc ... 

Només a través de l'exercici del dubte arribarem a vèncer el 
mite de les estantisses veritats oficials que, inconscient ment , pa
ralitzen encara les virtualitats del nostre cervell. 

La reci tació assídua i metòdica dels paradigmes que hem pro
posat comportaria, almenys . dos aventatges : 

a) tots plegats conservaríem una mica més la tranquil ·lilat i 
el bon humor, tan indispensables si volem anar sobrevi vint una 
mica cada dia; 

b} aquest exercici nobilíssim del dubte racional ens propor
cionaria aquell punt de relativitzac ió de totes les coses començan t 
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pel mateix dubte. Dubtar del que dubtem seria com una mena 
d'hum ili tat de tercer grau. Això vol dir que aquest esperit relati
vitzador ens permetria de renunciar, a la vegada, a les nostres es· 
timades idees amb un cert aire esportiu tan bon punt aquestes 
es veiessin desmentides per unes altres de més certes i compro
vades. 

Una mentalitat jerarquitzadora 

Molts sacerdots, normalment amb la permissió deguda, hem 
abandonat l'exercici del ministeri. Però, ¿per quina raó especial 
provoca aquesta novetat una certa reacció de nerviosisme en al· 
guns dels fidels? Sembla que després de l'esperit innovador que 
ha suscitat un Vaticà lI, no hauria de ser així; però el cert és 
que, començant per les nostres fam ílies i acabant per les llars 
mitjanament evolucionades, hom experimen ta, almenys, un desas· 
sossec estranyen topar amb algú de nosaltres. 

Si analitzem la història de l'Església, incloent-hi l'ú ltimament 
viscuda per nosalt res, I robarem que aquesta reacció no té res de 
sorprenen t. La concepció religiosa i catòlica de la nostra socie tat 
ha esta t basada des de segles en una sèrie de valors intencionada· 
ment objectivi tzats i, fins bellament, jerarquitzats . 

A la base de la piràmide, e l cristià individual, solter i _no re
ligiós •. Batejat i c ridat a ser membre de Crist a través de l'Es
glésia, malgrat no viure en estat de perfecció, pot salva r·se i asso
lir fins i tot la san tedat mitjançant el compliment escrupolós dels 
seus deures d'es tat i de treball. Una mica més amunt , e ls casats. 
La seva unió ha estat beneïda per Déu i, donant fills al món i cdu· 
cant·los en la fe cris tiana, poden igualment santificar-se, tot i que 
l'amor camal és més imperfecte que el pur amor a Déu . (Seria 
molt diverti t això no obstant, comprovar amb quants «amors purs » 
comptarien e ls cenobis si aquest amor «menys pur i ideal. no fos 
una de les realitats més substancials de la vida imperfecta de cada 
dia.) El matrimoni cris tià pot aconseguir la san tedat si és fidel a 
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les seves obligacions del propi es tat. Després vénen els sacerdo ts. 
El seu ministeri és ministeri d'àngels. El poder altíssim de consa
grar el cos de Crist exceHeix totes les perrogatives humanes. El 

sacerdot posseeix, per tant, la dignitat més gran que pugui do
nar·se damunt la terra. El seu estat era presentat com un esta.t 
de perfecció (encara que el fet que la qüestió no s'hagués solu

cionat canònicament d 'una manera prou sa tisfa.c tòria neguitejava 
a més d'un Thils). Per tant, l'ofic i del sacerdot era sant i ell havia 
de ser san t. Per això no es casava; per a Iliurar·se completament 
i única a les à nimes. A continuació la piràmide es feia enca ra més 
estreta i e levada: la penúltima porc ió era l'ocupada pe ls bisbes 

(plenitud de sacerdoci, zeladors de la puresa de la fe), i e l vèrtex 
suprem era e l lloc innacces iblc destina t només a l Papa . 

Tinguem en comp te que, sobre tot des de ls temps de Trent o 
fi.ns ara, aquesta concepció jerarquitzada ha es tat predicada als 

fidel s per activa i per passiva. L'Església ha anat impartint e ls 
seus ensenyaments d'acord amb aquest esquema i , com a resultat 
normal d 'aquest adoctrinament, els pares han desitjat que e l seu 
fill ingressés al seminari i el poble cris tià, normalment, ha sentit 

una gran estimació pels seus sacerdots. Cal també dir que les 
mostres ex.ternes d 'aques ta estima i veneració no eren , de vega

des, tan desinteressades com les paraules volien donar a entend re. 
Però, en fi, per a un gran sector dels prac ticants, el sacerdot cra 

i és encara sincerament venerat i respectat , i per als no practi
cants, el sacerdot era, i és encara per a ba tants, un ser que s i 
més no per la seva formació i miss ió mereixia sempre un cert res
pecte. Per a ixò quan e l sacerdot queia, sobretot en el pecat sexual, 

era fortament cri ticat. I s i, pel motiu que fos - i els motius segons 
la vox populi i la vox c1ericorum eren sempre hò rrids i sacrílegs

abandonava la pràctica del sacerdoci ( << penjava la sotana »), e l po
bre subjec te ja podia anar-se'n a Amèrica, perquè aquí no tenia 

res a fe r. Escriure la his tòria humana i religiosa dels darrers de· 
{roqu és famosos, des d'un Père Hyacin the fin s a un Padrosa, rc
sultaria una tasca apassionant i a lliçonadora , possiblement, per a 
tots plegats . 

Ara recordo una anècdota que ve a tomb . Un dia el bon amic R. 
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cm convidà a sopar. A l'hora del cafè vam sortir a parlar de cio 
m eu ». 

-« I tú , què en penses? , vaig preguntar a la seva muller, dona 
d'una menta lita t prou lerma amb qui, de soltera, jo havia parlat 

més d 'un cop. 
-.Si , em sembla bé. Crec que vos tè s 'hi ha pe nsat molt , però, 

francament, no deixa de saber-me greu . Ara mateix, fa un moment, 
e n veure'l amb la copa a la mà, m'he recordat de quan consa
grava j he sentit com una esgarrifança ... ». Reaccions com aquestes 
són ben norma ls. La meva amiga ha estat influïda des de sempre 
per la mentalita t de «piràmide », i, davant un fet que no pot e nca
bir-se dins les categories oficials que li han esta t donades , mani· 
resta una comprensible rebel ·lió acomboiada per un sulJslrat rilmic
sentimenta l. Tots recordem e ncara e l fort impacte que va produir
nos l'a l·lucinant actuació d'un Pie rre Fresnay en el seu paper de 
sacerdot renegat no fa pas gaires anys. 

També és cert que e ls elements joves d'ara no es fan cap pro
blema del nostre canvi i e l veuen més avia t amb simpatia . Però 
en la seva actitud podria barrejar -s'hi un altre aspecte com és el 
d'una postura de rebuig, més o menys intens o conscient, que en
front del fe t re ligiós adopta de vegades e l joven t actual. Ens cal 
ser molt conscients d'aques t fet , perquè no volem que ningú ens 
utilitzi i, menys encara, desvirtuï els vertaders motius de la nostra 
decis ió, que, s i bé és veritat que són molt variats, gairebé mai no 
obeeixen raons d 'incredulitat. 

Relativitzar i instruir 

Penso, senzillament, que si tots nosaltres haguc.':ss im après a 
re lativitzar una mica les coses ens estaJviaríem més d'un maJdecap 
inútil i més d'un atac d'hipocondria. Rela tivitzar. ¿Però qui e ns ha 
ensenyat a nosaltres, sacerdots, de relativitzar? Als de les nostres 
promocions se'ns donava tota una casuís tica fe la i se'ns especifica
ven fins i to t les preguntes que, e n determinades circumstàncies, 
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havíem de formular «sub gravi ». I cito, per de licadesa, només un 
dels fets més innocents. No sóc ningú per acusar una època pas· 
sada, però cal que siguem prou conscients de les limitacion i de
fectes més importants -de les virtuts també- d'aquells anys i 
emprenguem d'una vegada, els d'aquelles «quintes » vull dir, una 
crítica seriosa de «tot allò» que se'ns va donar i que nosa1Lres, per 
peresa mental o per es taJviar-nos eventual s complexos de culpa
bilitat, vam acceptar massa passivamen t tal vegada. 

En el cas de la «piràmide » s' imposa una primera constatació: 
¿Quins triangles jerarquitzan ts podrien ésser traça ts paraHela
ment al cos tat del nostre? Aquesta qüestió és important , perquè 
des de fa força anys la nostra societat és quelcom més que: fidels, 
sacerdo ts i bisbes. Aques tes categories han comprès sociològica
ment i, sobreto t, han encaixat amb la mentalitat del nostre país 
des de la primeria del segle XVII fi ns a final de la ce ntúria passa
da. Però ara tots hem començat d 'acceptar tranquil ·lament que a 
Espanya hi ha cristians i no cristians. 

Ara bé, si el ret realment decisiu -des d 'una òptica de fe
és l'acceptació conscient del mi ssatge cristià (Crist, Paraula i 
Obra), ¿per quin motiu hem d'escanda litzar-nos tant quan un cri s
tià-sacerdot , per unes raons particu lars, deixa d'exercir e l seu mi
nisteri? La qüestió realment important ¿no és per ventura de ser 
cristià o de deixar de ser-ne? En què quedem, doncs? La distància 
cristià/ sacerdot és i.nfini tamen t molt més reduïda que la de cri s
tià/ no cristià. I aques ta sí que és una doctri na certa i comuna de 
la teologia de to ts els temps. Potse r alguns ja no saben massa què 
significa ésser cristià, però, en canvi , saben definir prou bé què 
és un sacerdot. Si aquesta sospita fos vertadera , de tan grotesca 
resultaria gairebé divert ida. 

El scandalum pusillorum ha d'evitar-se sempre que es pugui, 
però la manera més segura d 'evitar-lo és la de donar al poble de 
Déu una versió més teològica del nostre cas. A nosaltres se'ns ha 
aplica t e l qualificatiu de . dissortats.· S 'ha dit també que pel re t 
de cessar en l'exercici del min.is teri érem motiu d'escàndol i de 
pena pel poble fidel , que sofria en si lenci per la nostra deserció. 
Se'ns ha comparat a la fruita podrida. Se'ns ha aplica t, abusiva
ment , la sentència evangèlica dels qui es fan enrera després d'ha-
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ver començat a treballar. No crec que aques t s igui el camí més 
ind.icat d'orientar e ls cristians dels nostres dies. Quan abandonem 
ci camí de la consideració i del respecte mutu , vull dir de la ca
ritat, els homes de l'Església, com tothom , som també capaços 
d 'arriba r fin s a l'in sult . Però ara ens ca l tornar novament a l'ar

queologia. 

Esbós d 'una semi crítica 

En realitat sempre s'ha dit que el fe t d 'haver estat ordenat no 
suposava ni la santeda t ni la ciència. Pe rò a nive ll vivencial , ¿qui 
s 'ho c reia? De sants, ja vèiem prou clar que no n'érem --cal estar 
molt malam ent per pensar-ho- però a llà en c i fons de la nostra 
consciència o inconsciència ens dèiem, sense dir-nos-ho, que Déu 
n'hi do encara, que é rem bastant bones persones. Trobar-sc sota 
d 'una gorra O sola d'un bone t , pel cas és e l mate ix, s igni fica, en 
aques t pa ís sobre to t, c reure's aut omàticament en possessió d'un 
cert grau d' intel·ligència i d'unes certes dots de govern ; ens co
mencem a preguntar si rea lment no valem més del que nosa ltres 
mateixos ens pensàvem i la resposta acaba essent gairebé sempre 
afirmativa. Aq ues t és un defecte molt hu mà, però pe r això mateix 
cal evi tar totes aque lles es truc turacions menta ls q ue en lloc de 
neutrali tzar-lo pugui n enca ra fom en ta r-lo més. Aquesta mentalitat 
jerarqui tzant ha obert , en el terreny dels fe ts, que és e l que més 
compta, tants cam ins a l'au tosufic iència i a la fatuïtat intel·lectual 
que encara en paguem Ics conseqüències. El «jo posseeixo i'auto
ritat , per tant, no m'equ ivoco)) es porta encara massa . Tots hem 
conegut a lgun exem plar del «rector sapiens»: bon predicador, in
teJ.1 eclualmen l més avia t mediocre, però capaç de conve rsar sobre 
qua lsevol tema amb una segureta t exasperant. ':'s clar que quan 
Ics a rgumentacions se li esquerdaven havia de recórrer, inflan t el 
sotabarba, a l'argument d'autorita t pe r a poder sa lvar la integri ta t 
de l «seu » edi fi ci venerable. Aquests tipus han començat a passar 
a la hi tò ria, però seria una llàs tima que e l doct r ina ri sme de cam-
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panar i la sap;en t;a clerical guanyessin encara algun adepte entre 
Ics files de l'avan tguardisme pastoral dels nostres dies. A tots ens 
costa molt poc, si ens ho proposem, enlluernar els cu lturalment 
«més petits», que en el nostre país són encara la immensa majoria. 

Però fixem-nos una mica més en el nucli del problema, cI ce li· 
bal. ¿Per què no ens decidim d'una vegada a emprendre un estudi 
metòd ic i honra t d'aques ta qüestió partint de les dades de la cièn
cia experimental i respectant, natu ralment , Ics autèntiques veritats 
de re? ¿ Per què a la producc ió d'un Marc Oraison se li poscn en
cara tantes traves i restriccions? 

¿Què ens diu l'autènt ica ciència, la ciència desinteressada, so
bre el celibat ? ¿No exigeix la pràctica d'aquesta vi rtut una estruc
turació psíqujca especial de l'individu? Respondre adequadament 
a aquests jnterrogan ts significa ria, potser, haver de renunciar a 
la pràctica del celibat en massa que l'Església encara manté a 
Occiden t. Però, ¿no és molt possible que en fer-se minoritari i 
lliure recobraria en part la seva força primigènia d'autèntic testi
moniatge del Regne ? ¿No pot donar-se ci cas, molt dolo rós certa
ment, d'un subjecte ben dotat per a exercir les funcions sacerdo
tals i poc apte, d'altra banda, per a una vida cèlibe? l una darrera 
pregunta encara: ¿ Per què ens espanta tant , ind.ividualment i col
lectivamen t, plantejar-nos aquests in terrogants? 

Jo crec modes tament que ci coneixement dels mecanismes i 
ressorts del comportament humà que la psiqu iatria moderna ens 
aporta, ve a demostrar-nos amb claredat suficient que no tothom 
és apte per a la vída cèl ibe. La mateixa Santa S<!u ho reconeix 
en la pràcti ca. Tot s sabem prou bé que pres ta una detinguda aten
ció als in formes dels especia listes que molt sovi nt solen acompa
nyar ]es sol·licituds de secularització. Malgrat les nostres queixes 
d'abans, cal reconèLxer que la Jerarquia ha adoptat un enfocament 
una mica més objcctivitzador en l 'afrontament d'aquest problema. 
La relativa facilitat amb què avui dia pot aconseguir-se la secula
rització és un fet real ment sorprenent i insòlit si tenim en compte 
la política immohilista i de «tabú » de rins fa uns cinc o sis anys. 
El «sacerdos in aeternum» era la consigna que ofegava indi eri
mjnadament totes Ics queixes d'una paternitat espiritual mal por
tada que reclamava, a vegades tràgicament, els seus drets de carn 
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i sang. Ara aquests drets es tenen més en compte. Pràc ticament , 
emprant un llenguatge rorçosa ment inexacte, hom s'ha adonat que 
amb l'o ració i l'esforç de la voluntat no n 'hi havia prou . La gràc ia 
sublima la naturalesa ; però nosaltres havíem materialitzat massa 
el sen tit d'aquesta sublimació, que no coincideix certamen t amb la 
sublimació de què ens parlen els psicò legs ; en aquest punt troba· 
ríem potser el nus de l malentès, o sigui de l'opinió que cons id¡.;
rava que tothom cra apte per a aquest gènere de vida. Ara ens 
ca l sobretot que Ics postu res de to ls plegats es vagin desendurint 
I que s' imposI e l bon sen Lit i el respecte mutu . l a ixò també arri
barà. 

La qüest ió de possibilitar novament l'exercici del min is te ri a ls 
secu laritza t s res ta per ara més prob lemàti ca. La no aptesa per al 
celi bat no signifi ca ron; osamenl ineptitud per a l ministe r i. Això 
to th0111 ho veu prou clar. Però si l'opinió dels qui sostenen que la 
santedat del mini s teri sacerdota l ex igeix un estat de vida san t , 
com ho és e l celi bat, anés resis tint com fins ara, podria molt ben 
ser que s'es tablís una mena de treva que congelés la qüestió per 
una llarga tempo rada. El pe ri ll que una bona part de la prob lemà
tica dels temps actua ls quedi inderinidamen t b loq uejada als a rxi us 
del Vaticà és més probable de l que molts es pensen. En Ics Clapes 
de revisionismes i trasbalsaments generals Ics reaccions de por i 
de defensa de l cos socia l mobi li tzen acti vament tota una sèric d'e
nergies a fi d 'evit a r tot s aquell s canvis radica ls q ue m és podrien 
compro metre e l patrimoni essencial de la ciu tal. A l' Església li 
esdevé e l maleix. S'accedirà potse r a introdui r més d'una modi
ficació quant a les formes, però e ls viratges essencials que una 
majoria del poble cristià desitja sincerament que l'Església adopti 
en les seves actituds resten encara en el terreny d'unes poss ibili
tats força aleatòries. Per a ixò cal encara treball ar de ferm evitant 
per ambdós costats les postures endurides i intolerants que po
drien comprometre la consecució d 'aquests object ius que ens pro
posem. 

Pe l que es refereix al celibat i a la possibilita t, sobretot, d 'arri
bar a fer compatible la vida de llar amb l'exercici del minis te ri , 
cada dia és més elevat e l nombre dels qui pensen que es tracta 
d'un proble ma que no és massa problema, i a ixò sempre és un 
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bun símptoma. L'Esperit no és exclusiu de cap minoria ni és, menys 
encara, un estrenyecaps que congestiona les lliu res reaccions de 
la substància gris de l'ésser humà. Per això cal tenir també molta 
Esperança. 

Així com no hi ha cercles, no hi ha tampoc estats perfectes . 
El més amunt i el més avall compta ben poc. Crist és el qui comp· 
ta . Ell ens aporta una Vida nova i una concepció nova de la his
tòria, i no pas ca p sistema. El que més importa és l'ac titud de 
l'home enfront de la vida i les aspiracions {ntimes del jo indivi
dual i col·lectiu que va fent-se cada dia. Això últim potser també 
és una mica relatiu . On és la veritat? Certament que als sorrals 
de Menfis, aptes només per als adoradors del s passats de ped ra , 
no. 

Jordi Garcia Cla vel (Barcelona) 

A propòsit dels cants litúrgics 

¿Qui t'la s'ha fet pregwll es, Ul l dia o altre, 
sobre la qualitat dels cants tle les lIosrres es
glési es? Moss~n Climent Forner ens planteja 
ara una sèrie de qüest ions sobre la lletra . I els 
músics, '70 hi tenen res a dir? 

Voldria fer s implement algunes remarques a propòsi t dels 
cant s litúrgics, suggerides per la pràcti ca pastoral. 

E.s indubtable que la introducció de les llengües maternes a la 
litúrgia ha donat peu a una participació molt més activa del poble 
principalment a través del cant. No hi deu haver en l'actualitat 
parròquia per petita que s igui que no entoni alguna cosa durant 
les celebracions dominicals; ho farà més O menys afinadament , 
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però ho ra . L'esrorç que entre tols hem hagut d'esmerçar, i estem 
esmerçant, per omplir de melodies la boca dels nostres fidel s ha 
estat considerable, meritori i tot , però improvisat. Mentre la gent 
restava muda o la capella de música primfilava els neumes grego
rians, nosaltres, els pastors, tranquils, satisfets ... Bé, el que volia 
dir és que les presses ens han portat a caure en un munt de de
fectes literaris i musicals que de mica en mica hauríem d'anar 
esmenant. Em fixaré només, ara, en alguns d'aquests defectes li 
teraris; deixo els altres per als músics. 

Podrien resumir-se al t per alt en els següents: inco rrecció, in
adaptació, prosaisme, estrangerisme, manca d'esperit comunitari, 
variació ... 

¡'J correcció: Moltes lletres pequen d'incorreccions gramaticals 
i mètriques, degudes en general a la febre importadora de traduc
c ions, franceses majorment, que d'un quant temps ençà ha envaït 
e ls nostres cants així com e ls nostres llibres. Agafar un text i tra
duir-lo és, en definitiva, més fàcil que no crear-ne un de nou. La 
traducció, però, és sempre traducció i si en prosa és més o menys 
dissimulable, en vers molt difícilment. Hi ha el cant, tan usual 
per altra banda en no poques comunitats, «Jo crec en Vós », que 
jo personalment trobo mètricament desastrós potser com cap d'al
tre, per bé que sigui acceptable des d'un punt cie vi sta doctrinal i 
ascèti c. Fixeu-vos s inó com els accents de la lle tra i dc la música 
rarament coincideixen, dissonància que fa mal d'OI-e lla fins als qui 
no la ten im gaire afinada. Potser siguj, en aquest sentit , la tercera 
estrofa la més llastimosa: «Jo us estimo ... Ells em guien a mi , -
de la creu pel camí. ..• . ¡;s un botó per mostra. 

Inadaptació: Per exemple, . Marxa de l'Església •. ¿ No us sem
bla que resu lta una mica còmic que tant la gent de ciutat com la 
de pagès canti indist intament: «Ocis nostres camps i de les ciu· 
tats - de les muntanyes i de les valls - de les cabanes ... »? Els 
pastors de Castell ar de N'Hug sí que podrien venir cantant «dc les 
cabanes», com els habitants dels s uburbi s barcelonins de les bar· 
raques i del que vulgueu; però la nostra gent que no rmalment as
s is teix a missa, la classe mitjana i benestant , que té cotxe i te le
"isió, que viu en creixent confort. .. Caldria adaptar aquestes lle tres 
a base d 'autenticitat. es clar que el sentit d'adaptació portat a un 
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nivell més pl"ofu nd que e l sociològic, vull dir a un nivell de fe i 
d'humilitat i de pobresa evangèliques, que és el que hauria de scr, 
ens obligaria a revisar força més coses que el si mple text. Això, 
però, ja són figues d'un altre paner. 

Prosaismes: Al pa pa i al vi vi. Certament. Res de literatur3 
barroca o fa risa ica. Sinceritat i espontaneïtat en la pregà ria. Pe rò 
elevació de to, inspiració de veu al mateix temps. Per exemple, 
I robo prosai ca ]a frase del cant «Gràcies », bonic per d 'altres con
cep tes, que diu: .Gràcies pel treball que m'ocupa». Ja ho sabem 
que el treball «ocupa », que «preocupa » i tot a vegades; tanmateix 
es podria haver trobat una frase més feliç per a expressar-ho, ¿no 
us sembla? E:s dar que potser sigu i una qüestió dc gus tos i sobre 
gustos ... 

Estrangerism e: En aquest apartat hi posa ri a els espi ritual s ne
gres que s'han fet tan universa lment famosos i que abelleixen tant 
e l nostre jovent. En general, e ls trobo admirables d'esperit i d'in
tenció, insuperables cantats per l'Orfeó Lleidatà; però no diuen en 
una església de les nostres, s í en un concert. :E:s bo, és convenient 
que els cristians ens sentim homes universals, negres amb els ne
gres si voleu, però a l'hora de relacionar-nos amb Déu ho hem de 
fer com a homes concrets, amb e ls nostres propis sentiments, no 
amb uns sentiments manllevats per nobles i legít ims que s iguin . 
Em fa gràcia el mot . Kumbaià ». Potser sigui molt expressiu en 
el seu idioma original, pOlser soni i lol a les nostres oïdes amb 
un dring misteriosa ment encisador, però, foraster pe r foraster, jo 
em quedo amb el llatí de les velles melod ies gregorianes. 

Manca d'esperit comunitari: Era, fins fa poc, la pie tat una cosa 
tan individualis ta que es fa notòria la nostra deficiència d'esperit 
comunitari. D'individus que pre tenen de salvar-se sols a Poble de 
Déu que se salva hi ha un gran pas a donar, un necessari progrés 
a promoure, que ens costa, que ens costarà . I el cant, potser com 
cap altre mitjà, podria ajudar-nas-hi : no hi ha res com el cant, 
s'ha dit, que agermani tant els homes. Cal, doncs, anar substituint 
el «jo» pel «nosaltres» sots pena de no entendre mai e l Parenostre 
Abunden tant, encara, els textos, fins i tot moderns, en si ngular 
que no val la pena de citar-ne cap. 

Variació: Em refe reixo a la variació del s tex tos . No es pot va· 
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rial' de lext a cada nova edició d'un salm com ha n [c t dc vegades 
els monjos de Montserra t fins a l punt d 'oferir tres i quatre o més 
varia nt s e n edicions successives. Del «Magni[ica t », un altre cas , 
també cn c irculen no sé pas quantes variants diocesanes, a lguna 
d'elles, pcr cert, amb versos tan llargs que no hi ha manera d'a
j ustar-Jos a Js espa is recitat ius. Amb tan tes variant s, com és natu
ral, no hi ha cantadors que s 'hi entengu in . Posat a parlar de va
riants, trobo que e ls grups entus ias tes de joven t que de vegades 
canten e l «Tots j unts vencere m », s'haurien de posar d 'acord a 
veure s i és «avu i» o «demà» que confien de cantar vic tòria ja que 
es fan un embolic com si a lguns tinguess in espera i els a ltres no . 
Perdó pe r l'anècdota. 

Si aquests són e ls problemes, ¿quines poden ser les soluc ions? 
Qui més hi sàpiga , q ue més hi di gui. Jo e n proposaria dues, aques
tes . 

Primera: r..'l il-a r d 'incorporar més e ls sa lms al corpus dels nos
tres cantables, retocant-los lleugerament a l'es til dels montserra
t ins, tan aconsegui ts a lguns d 'ell s: 99, 121 , 129, 150 ... Am b aquesta 
inco rporac ió evi taríem de caure e n no pocs del s inconve nients a~

senyalats més amunt i, el que és més important, nodriríem el p o
ble de pa de bona xeixa. No sols e l culte, també la cultura h i 
guanyaria. 

Segona: Crea r cant s propi s nostres, ca ta la ns, de casa, vaja; 
cants que interpretessin e ls nos tres sentiments, que transpiressin 
l'aire de les nostres muntanyes sense caure en romanticismes dep as
sats ni en subproductes verdaguerians ni e n les pseudo-místiques 
lIe tretes d'an tany, perill que ja a ho res d'ara ens està assetjant 
sota la capa de snob isme. E ls himnes de Montserrat? No; són tan 
meritoris com vu lgueu, però pequen de cultes , no seran mai po
pulars . r:.s evident que e l nos tre país es troba en una s ituació cultu
ral anormal i que a ixò dificu.Ita enormemen t to ta tasca educadora, 
també la re ligiosa; és una s ituació tanmateix que cal afrontar amb 
realisme i amb espe ra nça de futur a l matcL,( temps. El s literalS i 
e ls mús ics de Ca talunya que sen ti n la pas toral de l'Església han 
de ser, he m de ser, els herois cridats a aquesta comesa. Per qui ? 
Po tser per Ja Comiss ió Interdiocesana de Litúrgia. 

Climent Forner (Navàs) 
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tema 

Líllies del tractat teològic sobre la 

R evelació a la llum de la «D ei /JerblllniJ 
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El traclat "de Revelatione" és utl dels que 
més fortament ha evolucionat els darrers allys. 
El Concili mateix va arribar a una de les seves 
crisis primiceres a rel de la cèlebre votació so
bre l'esquema inicial "de fontibus revelat;onis", 
a la primera sessió (1962), en què la interven
ció del Papa Joan va evitar l' impasse. La ter
cera sessió aprovava la constitució "Dei Ver
bum", sobre la Revelació divina (1964). Tot
hom s'acorda a dir que constitueix -els dos 
primers capitols, sobrelot- un text decisiu, re
volucionari i tal , des del punt d e vista de la 
renovació teològica, que, a desgra t lfe la seva 



hrevelal, clou tOla una Clapa: de la contra-re· 
¡anna ençà. Mossèn Jordi Piquer elis preSelll ll 
les linies sobre què està bastit i insinua al ti
nal, ràpidament, alguns aspectes de la nova 
problemàtica, que resta oberta avui. 

No és fàcil incloure, e n d breu espai d'aques t art icle, les grans 

línies de la renovació del trac tat sobre la revelació divina després 
de la publicació de la . Dei verbum . del Va ticà lI . Dividim, per 
això, aquest treball e n dues part s: en la primera farem una enu
meració del que e n podríem dir «línies de força . de la Revelació; 

e n la segona donarem unes orien tacions bibli ogràfiques sobre cada 
un dels punts esmentat s en la primera part. Fent-ho així podrem 
ser conc rets en recomanar a lguns llibres sobre punts de term inats 
que pugu in interessar el lector . Al capdavall , el que més in teressa 

és orientar e l treball personal. 

Perspectives conciliars del Tractat 

P ersonalism e. GI: El Conci li ha pe rsonali tzat la Revelació». Aqu es
ta expressió del pare Latourelle expressa molt bé el progrés CO Il

s iderable que ha s ign i rica t e l Va ticà II en la teologia de la Re
velació. 

Massa sovint la Revelació ha es ta t presentada com una doe u-j
na, un conjunt d'afirm acions dogmà t iques gara nti des pe r l'au tori
tat de Déu i , pe r això ma te ix, me re ixedo res de ser acollides e n 
ac titud de fe. No és pas fal s, a ixò; aquesta perspectiva, però, no 
dóna prou rell eu a la re lació pe rsonal que Déu -«que volgué e n 
la seva saviesa revelar-sc ell mateix i fer conè ixer el mis teri de 
la seva voluntat » (err. Er. 1,19}- intenta es ta blir a mb e ls des tina
ta ri s de la Revelació. 

Acció de Déu, la Revelació és la inicia tiva d 'un amo r que d e
s itja ser compartit i correspos t. Si Déu es revela és pe rquè cc E ll 
ens ha es timat prime r »; l'objec te de la Revelació, per tant , no són 
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primàriament veritats especulatives, sinó la persona mateixa d 'a
q uell q ui d es de la creació i l'a liança fin s a l'Encarnació del seu 

Verb, mani fes ta el seu amor reali tzant amb l'home una creixent 
relació d'amis tat. 

La revelació, més que ,'enunciat doctrinal de veri tats, és l 'acció 
de Déu, que vol que els homes ti ngu in accés a l Parc, pel Fill , e n 

l'Esperit Sant ( Oci verbum = DV, 2). 

H istòria de la salvació. El Concili ha si tuat -o, millor, ha re
situat- la Revelació en el marc d'una ltistòria que cOlnença amb 
la creació i desemboca en Cris t : és la His tòria de la salvació, se
gons una expressió corren t darrerament. 

Per primera vegada en un document del Magisteri , s'afirma una 
verit at que s'ha anat obrint ca mí en la teologia recent: la Revela
ció no és solament l'enunciació doctrinal d'una veritat , com ja 
hem di t, sinó la manifestació de la salvació realitzada amb parau
les i amb fet s o esdevellime"ts (cfr. DV. 2 i 4; també el 14 ). Aques t 
pla de Déu es realitza -diu el n. 2- amb paraules i gestos intrín
secament connexos, de manera que les obres reali tzades per Déu 
en la h.i stòria de la salvació mani fes ten i confirmen la doctr ina i 
els fets significa ts per Ics paraules, i les parau les tanmateix pro
clamen les obres i il·lumincn ci misteri contingut en aquestes. 
Però, la veri tat ínt ima de Déu i de la salvació humana se'ns ma
nifes ta per la revelació de Cri s t, mi tjancer i plenitud alhora de 

tota la Revelac ió. 

C ris tocentrisme. e.s aquesta una de les pistes més importants , 
a la qual ens introdueixen les darreres paraules En definitiva , la 
Revelació és Cris t. Més que una suma inconnexa de veritats, la 
Reve lació és Cris t , en e l qua l se'ns ma nifesta el Pa re a la llum de 
l' Esperit. 

I això per clucs raons. Una més ex terna, o històrica: perquè 
Ell és . la ple nitud del temps. (cfr . Ga l, 4,4 ), la Hi s tò ria de la 
salvació té en E ll e l seu complimen t i la seva plen itud. L'altra raó 
és més interior i subjectiva: perquè Ell ha vi scut, fi ns i tot en la 

42 



seva humanitat , l'ex periència d 'una comunió incrab lc amb e l ParL, 
«al qual mai no ha vist ningú » (crr. Joan , Pròleg). Convé molt no 

dissociar aquests dos aspectes, s inó rer-ne la s intesi . 

U niversalisme. Aquesta perspectiva és rruit d'una nova valora· 
c ió de les fonts bíbliques i patrís tiques. «Perquè (el Pare) envià 
el seu Fill, e l Verb e tern que ¡Humina IOls els homes ... » (Joan. 

Prò leg). Fruit també del reconeixement de l'horitzó universal de 
la Història de la salvació, com posa en evidència el n. 14 de la 
DV.: «Déu 3mantíssim , buscant i preparant sol·lícitament In sal· 
vaci6 de 101 el Ililllltge humà .. » 

Darrerament , un punt molt suggestiu on es troben l'universa· 
lisme i e l cristocentrisme de la Revelac ió és en e l que en podríem 
dir ~da dimensió cris tològica de la Revelac ió còsmica o natural •. 
Ho deixa entendre una acurada exegesi de les primeres paraules 

del Il . 3 de la DV., que diu : «Déu, en la creació i la conservació 
de tot el que existeix per lIli/;à del sel< Verb. (d ... Joan 1,3) cons

tantment es dóna testimoni d'ell mateix a tols els 110111e!i «cn » Ics 
coses creacles (dr. Rom . 1,19-20). 

E I lluc de l'Esg lés ia en la Revelació. L'Esglés ia té respecte de 
la Revelació una funció que la DV. ens descriu d'una manera molt 
rica, compl exa i dinàm ica. Potser arriba aq uí ci document a Ull 

dels ci ms d'expressió teològica i religiosa : «L'Esglés ia tran smet a 
totes les generacions e l que e lla mateixa és i a llò que creu»; «L'Es· 
glésia tendeix a la plenitud de la veritat divina fins que en e lla es 
compleixi totalment la paraula de Déu». 

Es segueix d 'aquesta perspectiva una nova i més profunda in· 
tc1·ligència de la missió de l'Església respec te de la Revelació. En 
teòlegs catòlics, com en Moran (vegi's bibliografia, n. 5) són fre
qüents expressions com aquestes: «Revelació crist ¡Dona perma· 
nent»; «procés continu de Revelació »; «El temps de l'Església ls 
un temps de Revelació permancn t en el qual l'Església creix cada 
d ia en la inte l·li gència del Crist)). Heus aquí com avui podem , pot-
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ser, veure millor la sín tes i de dues afirmacions com aquestes: «La 
Revelació es continua en l 'Església ,. i «l'economia cristiana mai no 

cessarà en tant que aliança nova i definitiva, i no hem d'esperar 

ja cap Revelació pública abans de la gloriosa manifestació de nos
Ire Senyor Jesucrist •. (DV. 4, al final). 

V aloració de la Irtldició aposlòlica. A la DV. queda molt valo
rat e l paper de la Tradició apostòlica (tot i que, com assenyala 
Roger Schutz en la seva obra, vegi's bibliografia n. 7, hauria estat 
des itjable una major preci sió terminològica de la DV. sobre aquest 
punt). E ls Apòstols que «van vcure els esdeveniments gloriosos 
del Senyor en la llum de l'Esperit . transmeteren 101 allò que calia 
per a la vida i la fe de l'Església. Transmeteren «de paraula i per 

carta. tot allò que l'Església sap substancialment referen t a Crist 
(DV·, 8). Es molt més important va lorar aquest paper teologal i 
pastoral de l'Església apostòlica que no pas caure en d iscussions 
tècniques, com, p. e·, el problema de la Tradició constitutiva (veri

tats que sols hi hauria a la Tradició i no a l 'Escriptura. Problema 
que és al ·ludil només a la DV. en dues sòbries afirmacions (DV. 9). 

S entit ecumènic. S'evidencia aquest punt (a més de la història 
mateixa de la DV., lan instructiva .. . ) en molts punts : el rebuig del 
text primitiu anomenat «de fontibus revelationis» i l'aprovació del 
lext actual que posa a primer pla ci Crist plenitud de la Revelació, 
anunciat amb paraules a l'Esglés ia i perpetuat en ella a través dels 
signes sacramentals. D'aquesta única font divina ragen , com for

mant una sola cosa ( DV., 9), la Tradició Sagrada i l 'Escriptura 
Santa, unides intrínseca ment entre elles _ .. 

Molta importància ecumènica té la concepció del Magisteri 
eclesiàstic, especialment en el punt tan i.mporlant, com s'ha pre

ocupat d'assenyalar Oscar Cullmann, de la seva relació a la Pa
raula de Déu: «Aquest Magisteri .. . escolta piadosament la Parau
la ... i no està per obre de la Paraula, sinó que hi és per a ser
vir-la» (cfr. DV. 1 i 10). 
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U ua coucepció personal i IOlal de la fe. Com a lògica respos ta 
a l'actitud personal de Déu en el fe t -i també en el contingut
de la Revelació (vegi's e l n . I d 'aquesta primera par t ). Es respon 
a aquesta Revelació amb l'«obed iència de la re» ( Rom , 16,26; DV. 5) 

per la qua l l'home es dÓlla tot ell a Déu. 
Estructuralment la fe és un acte de lO t l'home espiritua l, que 

inclou: convers ió del cor (vegeu la importància de situar el tema 
de la «conversió cristiana» a la vora de la Revelació i la fc, per 
gua rir cer t in te¡'¡ectualisme teològic i moral. .. ); obertura dels 
«uBs_ de l'en teniment; consentiment voluntari i afectiu; i tot això 
mitjançant la gràcia i ¡'auxili interior de l 'Esperit. 

A lires aspectes. Encara podríem ci tar la preocupació paslOral 

de tot ci document , que queda ben clar sobretot en el Proemi: 
.... a fi que tot el món, escoltant·la (La Revelació de Déu) cregu i 
en el missatge de salvació; creient-h i, esperi; i esperan t-hi, estimi ,,_ 
l. sobre tot , a l lla rg del capíto l VI ded icat a la Sagrada Escrip tu ra 
en la vida de l'Església i al lloc central que aq uesta ha de tenir 
en l'estudi de la Teologia , en 13 Litúrgia , en la Predicació, en la 
Catequesi, en la Vida religiosa. 

Un altre aspecte digne de ser tingut en compte és l'esrorç cie 
la Teologia cic la Revelació actual per retrobar·ne la sínlesi entre 
els aspec tes immanents i t ranscendents, superant així el di lema de 
la crisi modernista. Sembla que, darrerament, aquest esforç ja ha 
començat a recollir els seus rruits. E l treball actual (vegi's biblio· 
grafia n. 9) sembla orientar·se cap a aquella lluminosa observació 
de Pau VI en la .Ecclesiam suam». Recordem-la. IÒs a l n. 14, que 
diu: «Perquè si bé és veritat que la Revelació divina s'ha ret «en 
diversos tem ps i de moltes maneres_ (He. l ,I ), a través de f et s 
històrics ext eriors i incontestables, no obstant això, s'!w ;'lseri, 
en la vida ¡annal1a pels camins propis de la Paraula i de la gràcia 
de Déu que es comunica interiorment a les à.nimes ... » (Sobre 
aquest ma teix punt , vegeu e ls nn. 21 i 103 de la mateixa encíclica). 

Un últim aspecte, encara, fa referència a la teologia del signe. 
Malauradament, els signes de la Revelació han estat presentats de 
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manera fragmentàr ia i exclusivament apologè tica. Ha mancat ¡ntt'
grar-Ios dintre d 'una visió unitària, després de veure la seva di· 
mensió dogmà tica com a primer pas per a en tendre rectament la 
seva valo r apologè tica. Ha mancat, així mate ix , una an t ropologia 
del s igne i un eS ludi sobre la funció religiosa de ls símbols, àdhuc 
fo ra del cristianisme. Tot això intenta realit zar actualmen t el trac
tat sobre la Revelació, encara que, en verit at, sobretot això darrer, 
és més aviat projec te que no pas realitat. 

Jordi Piquer ( Bl/rce/ol1l/) 

Bibl iografi a sobre els temes esmentats 

I. Sobre l'aspecte personal dc la Re\ elació, cfr. Re"é Lalourelle, 
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4. L'universa li sme de Ja Revelació no hem vist cap llibre Que ci pos i 
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Cardenal Agus tí Bea. «La parola di Oio e J'umani tà». Assisi. Cita
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6. Sobre l'aspecte de la tradició apostòlica i postapostò lica, cfr. I ve~ 
M. Congar . .. La Tradición y las tradiciones». 2 toms. Ed. Dinar. 
San Sebas tian , 1964. 
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ciones entre S. E., S. T . i M. E.). 
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sembla molt recomanable ¡'obra de Jea ll Mourol/.x, cd c c roi s en 
Ta i» Stnlcture pcrsonell e de la fai. Parfs, 1948. Ed. du Ce rf. Ver
sió castellana: «Yo creo en Ti ». Ed. Flo rs. Barcelona. 

9. Sobre e ls diversos aspectes, tenim : sobre la pastoral de la Re\'c
lac ió: C. M orau, «Catequesis de la Revelac ió». Sal Te rrae, Santan
der, 1968. Molt recomanable. Sobre la immallèucia·trallscelldència 
de la Revelació, crr. Juan Alfa ro . • Jnma ncncia y Trascendcncia de 
lo sobrena tur~lI », Pont. Univers it~ls Gregoriana. Rom~. Sobre la 
teologia del siglle un intent, mol t breu, a Nicolau, «Teologia del 
s igno sacramenta l». B. A. C., n. 294. 

10. Altres pi s tes de treball. - Pe r acabar, vo ldri a citar algunes possi
bi litats de treba ll concret en aques t te rre ny teològic. sempre al 
nivell d 'un recyclage. Els pressupòs its teològics de l'actual reno
vació: ca l llegir Ed. Schillebeeckx, • Revelàtion et théologie _. Ed . 
du Cep. BrllsseHes, 1965. Edició castel lana: Ed. Sigueme, 1968. 
Edició catalana: Ed. Nova Terra, 1970. 
Qui vuLgi fer el lema, cosa molt recoman able, des d'unes monogra
fies bíbliques serioses, sense ser rigurosélmcnt tècn iq ues (ci que 
~c'n d iu . alta divu lgació») podria treballar amb: 
P. CreIat, «Sens chrét ien de l'A. T.». Desclée. (Traducció cas tellana); 
P. Grelo/, . La Bible, Parole de Dieu •. Descléc. (¡d.); 
A. Feuiller, «Lc prologue d u quatriè me J:.vangile». Desclée de 
Brouwer; 
A. Vanfloye, Situation du Christ. (Estudi del Pròleg als He.). Cerf. 
Pans. 

11. Menció especial mereixen els comentaris a la Constitució DV. de 
Josep Pera rnat/ (Cas telló de la Plana, 1966), de Josep M . Rovira Be
llosa (Ed. Estela. B., 1966) i , en fran cès, de Una1l1 Semctam (CerI". 
París) . 
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La fe 

48 

testimoni 

/ / 

es Ines gran encara 

Sortosament, no tot són problemes, contes· 
tacions i declaracions: la vida fa el seu camí 
com aquell qui res i entre coses menudes , que 
no son tan menudes ni sense import ància per 
aquell que les viu. I Cri st s 'hi acosta insensi
blement, per via no sotjada, com c i caminant 
d'Emaús, i s'insinua, l1eu com una penombra 
a sol ponent, sense que el mateix interessat no 
se'n temi ni s igui capaç d'assenyalar-ne amb 
precisió l'inici i les eLapes. Però ve un moment 
que tot s'aclareix, a desgrat del s obstacles que 
hi posen e ls homes anomenats, professional
ment, cristians: s'ha produït l'encontre. La Iee· 
tura del testimoniatge que presentem ens ho 
diu prou clarament. 



El primer record de Ja meva iufància nu es lli l.ma joguina, '" 
lOt bes de Ja mare ... E.s el temor d 'unes passes al replà, d'ulla clall 
en obrir una porta i els crit s de les baralles entre el pare i la mare 
al racó fo sc del menjador on jo solia amaga r-me. Quan les bara· 
lles s'havien acabat, venia la mare i, (Ot sanglotOl", solia dir-,ne: 
"Un dia me n'aniré d'aquesta casa i no ll i tornaré més. Tant de 
bo el dia que vas néixer no t 'flaguess in portat aquí. Ara jo fóra 
lliure." Em quedaven, des prés, lllla ~ran po r que la mare marxés 
Ull dia i lla torn és nIés, i ... el selltiment que jo no era més que 
1111 destorb. 

Quau vaig teuir ciuc anys em portaren a l'escola. Ho devien 
discutir molt. A la fi vaig anar II UIt col·legi de monges. Allí hi 
havia les riques, que pagaven, i les pobres, que Iti anaven de frallc . 
Jo e ra de les pobres. Les riques jugaven en Ull pat i ple d'arbre!; 
i de flors. Nosallres en LIII terradel , llarg i estret com 1111 corredor. 
Tota l'estona de l'esbarjo la passàvem abocades a la barm1O, mi
rWlt com jugaven les de baix. QllW1 ens castigaven, solien portar
nos a la classe de les riques i ens feien pentinar-les o netejar-los les 
sabates. Un dia l1/ 'hi portaren a mi. No aconseguiren que Ito fe s. 
La monja em va dir que (lIliria a l'infern, per desobediència . Tam
poc no vaig fer-Ito. Em castigaren de genolls a terra i , a l'hora de 
plegar, em van deixar tancada a classe. No sé quanta estona m'hi 
vaig estar. Només recordo que no havia de moure'm per res, si 
no volia que els dimon is de què Ht'havia parlat la monja entressin 
a la classe i se m'emportessin a l'ilJfern. Em feien mal els genolls 
i els ulls també, de tallt de plorar i mirar la porta. Tenia set i 

gana i una ràbia immensa contra aquelles nenes que em volien 
fer pentinar. No sé l'estona qtlC va tardar la mare a verlir-l1le a 
buscar. En arribar a casa, tenia feb re. La malaltia em va du rar 
un nles. El m etge no acabava d'entendre què em passava i jo tam
poc no li ho explicava per por als dimonis i a l'infern. Una monja 
vingué a preguntar per mi i mig explicà el ql.le "avia passat , dient 
que se'n penedia i qt.le ja tornaria a venir. El pare li va dir que s i 
tornava l'engegaria escales avall. 

Fins al cap d'un uny 110 van acm1segllir de fer-me anar alt ra 
vegada a escola . Encara avui fiO m 'explico com m'ho feia per aga· 
far Gflgines cada vegada que "avia de començar a wlar-l1i ... El nou 
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coJ.legi era evangèlic. Allí IOls érem iguals. La mestra era la per
sona amb més bondat i paciència que mai IlO he trobat. Sempre 
deia que si no fos perquè em trobava moll illlef.ligelll per l'edal 
que tenia, ja m'llauria expulsa t. Tot perquè un dia li vaig posar 
un ratolí al calaix de la taula i unes quantes entremaliadures més. 
El meu recel contra les mestres i les companyes era més fort qlle 
jo mateixa. No tenia am igues. Però tenia un amic: el gos del ter
cer pis. Un dia el vall treure de casa perquè van dir que era wolt 
dolent. Jo no l'hi trobava pas. Cada matí em seguia a l'escola i 
quan plegava encara el trobava a la porla. El meu pa re em donà 
permís per a quedar-me'l. Es l'alegria més grall d'aquell temps, 
de què tinc memòria· 

Un dia vaig anar a la rua. Em disfressaren d'escolà. El pare i 
l'oncle anaven disfressats de capellans. No crec qlle els deixessill 
ga ire ben parats ... 

Els diumellges al matí anava a ballar sa rdanes al parc, amb el 
pare, i si em preguntàveu què recordo més d'aquelles ballades us 
diria que el soroll de les mOlledes de plata i de COit re que el pare 
duia a la butxaca i driugaven en saltar, ; el clatellot que de tOlit 
en tant em queia perquè m'equivocava ... 

Uu dia el pare va venir molt trist, ens vam mudar com els dies 
de festa i vam anar a un enterrament: el d'en Macià. En tornar, 
el pare va dir: "Sempre hmlrem de plorar aquesta pèrdua, perquè 
aquest si que era Lm home just". Era el nostre President. Jo, SC llse 
voler, vaig pellsar en les monges i en les nenes pobres i les nenes 
riques ... 

També sortia amb la mare. Anàvem al ci"ema i, en sortIT, cor
ríem molt per tal d'arribar abans que el pare i evitar, així. tOl 

escàndol. 
Un dia, a mig mali, vari venir a buscar-me a l'escola. Em van 

explica r que hi havia guerra i que es fci a "neteja". Et pare va 
dir: "Ara anirem a veure què fan aquella colla de ganduls amb 
solana". I ho veiérem. Davant de Pompeja, uns homes armats amb 
fuse lls, que en deien nzilicians, disparaven con tra WI S capellans 
que HO trobaven refugi i corrien per la Diagonal. Jo tenia el cor 
encongit . No sabia si estava espantada o somiava. A casa vaig mi
rar la portada de "L'Esquella de la Torralxa", i vaig Irobar que 
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aquell capellà lan all i gros, amb aquella panxa i aquelles galtes 
la11 rodones no s'assemblava gens amb els que havia vist córrer 
per la Diagonal, buscallt l/n amagatall entremig dels trets dels l11i· 
licians. 

Un vespre va despertar-me una forta explosió. Era el primer 
bOl1lbardeig de Barcelona. Tothom corria als refugis. Vam anar a 
li/I túl1el del m etro en construcció de la barriada del Clot. 

El pare no era mai a casa. Els setiS càrrecs polit ics li roba\'cll 
tot el temps. Deia que lluitava contra la injustícia i la f{Un , i per 
la igualtat de tal s els homes. Devia haver·hi alguna cosa de veri
tat, perquè les persones que van tenir COll tacte alllb ell m 'han dit 
que ho repartia tal. A casa no hi va quedar res. Deia que !Jo I1 C· 

cessitaven els infallls refugiats i ql/e ell s ho havíem de repartir. 
A mi i a la mare ells va portar a Ripoll, durant tota la guerra 

civil . No vaig poder Ql1Qr a l'escola, que havia estat convertida eH 

hospital. La m eva feina era només córrer per les 1I1l11'lfallyes i pel 
riu. Allò per a li/i va ser Ull alliberamellt. Va comença r {/ escasse
jar el menjar. Quan men jàvem alguna cosa més que tul plat de 
fa rinetes era perquè, quall el pagès no ho veia, havia robat un 10-
màquet, o WIG col, o el que em venia a mà. Vaig arribar a orlar 
alguna vegada per les masies a demanar W1 lros de pa. Si meï 
donaven corria cap a casa i ens el partíem amb la mare. EUa se'l 
m en java, però sem pre deia que 11 0 li agradava que anés a captar. 

Centenars de soldat s passaven carretera amunt, calní de Fran
ça. Els avions bombardejaven c0111 Í1uwment la carretera . Jo par
lava Wt tronquet penjat al coll que m'/Zavia fet un solda I i quall 
venien els avi011S m e'l posava en tre les dents i m'estirava a la vora 
d'un marge, perquè l'aire de les bombes 110 em les mal. Ja m 'havia 
acostumat a sentir el soroll de les metralladores i a veure caure 
la metralla de les bombes al l'neu costat . Jo seguia corrent per les 
r1zuntanyes i el riu. 

Un dia, un camió em va matar el gos. El vaig amagar en un 
racó perquè no volia que l'enterressin. Cada dia el mirava, per a 
veure si era viu. Fins que no el vaig trobar i em vaig quedar m és 
sola que mai. Vaig passar uns quants dies sense dir res a ningú, 
perquè ningú no tenia dret a enterrar el meu gos. 

Per fi , s'acabà la guerra. El pare va anar a l'exili . Nosaltres 
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lunlà rem a Barcelona. La mare hagué de lluitar com va poder 
per lirar . enrlavam. Era la pau. Quan trobava feina, la despatxa
ven així que sa bien ql/e el pare era a Frllllça. La feina era per als 
vencedors. Jo crec que els a1110S ten ieu por, i era també ww pe
lita venjança con tra aquells que lliT dia s'jncauta,.ell de llurs fà 
briques. Finalme11t, la mare va trobar la {ehw de netejar Wl(l cs
cola. El director li va dir que m'hi portés a mi. 

Un dia, a classe, van dir que es posessin drets tots els qui I lO 

havien fet la primera cOl11unió, i jo vaig alçar-me. Tenia gairebé 
catorze anys. El mestre no va voler que ho digués a ningú. No 
vaig anar a catecisme amb els altres i, el dia de la festa, em vaig 
posar entremig de la gent gran i vaig anar a combregar. Jesucrist 
veuia així cap a mi, per primera vegada, i, encara, '1'1ig d'amagat . 

Després tot va c0111huwr igual. Aquell fet IlO aportà res de HOli 

a la meva vida. No vaig tornar més a l'església. Ja treballava! De
corava vidre i ceràmica. Escrivia correctament (el castellà ), lle
gia força bé i les matemàtiques m'eren cosa fàcil. Començava a 
descobrir tul món nou a través d'exposicions, llibres i concert s. 
M'hi ajudaven els com panys i les companyes. Només de ta"t en 
lant em renaixia la rebel·lió: era quan em veia al mirall amb 
aqllells vestit s que algú m 'ha via donat i em mirava aquelles sa
bates tan velles ... Em mirava al mirall i IlO em trobava cap gràcia. 
No en tenia cap. Mai no n'he tinguda. Però als m eus setze anys 
pensava que wnb UIt altre vestit i unes sabates noves podia ser 
diferellt. El temps ja m'ha dit que això lla és possible. Ull dia, 
quall anava a treballar, una senyora desconegtlda va dir-me s i volia 
acompanyar-la i fer-me passar per la seva filla davant UIt senyor 
important. Em regalaria un vestit, tUI es sabates i el que volgués. 
Em dallà l 'adreça per a l'elldemà. Jo pensava e ll el vestit i les 
sabates. Però no hi vaig anar. 

E l sou de la mare i el meu no ere,t prou per a pagar els deutes 
i el lloguer. Vam trucar moltes portes, però ca p HO se'ns va obrir. 
Ens vml treure del pis. Una germana de la mare ens va recollir, 
un parell de setmanes, perquè ITO dormíssim al. ca rrer. 

Aleslzores poguérem llogar llna caseta en Lma barriada ext rema 
i la mare va trobar WTG feina més ben pagada. A poc a poc sor
tírem endavant. Jo tenia llivuit anys ¡ 11I0ltes ¡¡·fusiolls. Naixia el 
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pdmer amor. Passàvem les tardes dels diwl1ellges passeja"t pel 
parc. TOl era diferen/. Un dia va presentar-m e als seus pares, cris
limzs praclicanls. No podien permetre que un fill seu tingués re
lacions amb una noia que no trepitjava l'església, que no creia, i 
que tettia el pare exiliat per raons polítiques. Vam renyir. Aix í mo

riren les prim eres i[.lusions. Altres en naixerien. El m eu nou pro
I1I~S també era cristiò. practicant. D OIICS, jo també 1/0 seria. I per 
segona vegada vaig oir Missa. I després, cada diumenge igllal. Tant 
se m e'n donava que m eutre els altres resaven jo només pensés 
en la manera com faria l'arròs o en el pla que teníem per a la 
tarda. La qüestió era que havia dec idit que per l'assumpte de la 
Missa H O es trenca ria el prometatge. 

El pare tornà d e l'exili, Illalalt . Els camps de concetJlració Ila
vieu vençut la seva salut, i els anys que treballà a França li feren 
avmtçar una tuberculosi reual. El llostre país tampoc no li va anar 
gaire bé. Els amics que ha via deixat anticlericals, catalanistes i 
antifranquist es, ara anaven a Missa, eren del règim i parlaven eH 
castellà als llocs de treball. :idllLlc jo li ha via fallat: tot i que el1l 

lI1atll enia contrària a la situació i parlava en català, festejava amb 
tul noi crist ià i anava a Missa els diwnellges. No li va agradar. 
I a mi tampoc m'agradava d'anar conlra les m eves convicciotl s. 

El meu casam eJlt \.'lI ser senÚll . ~rent a la postguerra encara 
que portéssim dotze an)'s de pau. El m eu marit no podia ser mi
llor. Primer com a espòs. Després com a pare. Les /ll eves fille s 
pujaven en un ambient cristià que no acabava d'entendre, però 
en el qual em t robava bé. 

Un dia el pare va morir. Recordo que sempre deia: "He lluitat 
molt, i m olI s allres com jo també, per la pau, i pels drels que lla 
de tenir lot hom e llil/re; només he aconseguit de perdre els amics, 
posa r-m e malalt i que la filla se'm tornés beata. Però si em qu e
daven forces Iii tonwria, perquè tul cop o altre llaurem de glla
tlyar". Vaig plorar moll la mort del m eu pare. En el fo ns, ell i jo 
pe,tsàvem igual . 

Rem enant papers per a cob rar la viduïtal de la mare, vaig 
saber que els m eus pares no eren casats i vaig etllel1dre per què, 
de peli/a, havia eS[(lt wza nosa per a ells. Sense la cadena que jo 
els era, haurien restat lliures ... 
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La vida seguia el seu curs. Un dia em vaig adOlw r d' l/ li banyet 
que s'anava fent gros i, per primera vegada, vaig semir por del 
desconegui . Havia sentit explicar tants casos de dones qlle Ila vien 
mort de càncer al pit, i havien com ençat igual que jo. El 11'l.etge 
va dir·me que m'havia d'operar. El pànic a la rnor( va se r immens. 
A la parròquia on ana va es feia una predicació que, per primera 
vegada, va despertar el meu interès. També per primera vegada 
vaig demanar a Déu que em gua rís d'aquel1 mal. ql/e jo tenia 
m oltes ganes de viure. I Déu em va escoltar. L'operació va anar 
bé, i el tumor va resultar que era benigne. Tot torllava a ser com. 
abans. Però dins m eu s'operava un gran canvi. La primera vegada 
que vas invitar·lne a pa rlar amb tu , m ossèn, a la rectoria, vaig 
haver de vèncer una pila de coses. Els ensenyaments del meu pare 
sobre la conducta dels capellans, la por de lla ser compresa amb 
les vaci/·lacions que tenia, l'anticlericalism e que portava tan arre· 
lat , el record de les monges de la m eva infantesa, els pares d'aquell 
xicot ... Però avui dono gràcies per haver vençu.t la l1uita d'aqLwll 
moment. Les coses se m 'han anal aclarint . La Missa ja m 'és ulla 
necessitat. He sofert una altra operació com aquella, però 110 vaig 
demanar a Déu que em guarís. He après qLle Déu sempre fa allò 
que m és el1S convé sense que li ILo demanem . Torno, per rercera 
vegada, a tenir W1 tumor, però no m 'espanto ni m 'a11101110. Ja I lO 

remo la mort, si ha de venir·m e d'aquest mal. Les m eves gem es de 
viure SÓ l1 igHalmenl immenses, però la fe és més gran encara. 

Teresa ( Barcelona) 
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antologia 

J aunle 

ColleU 

BanceUs 

El carwnge Coll ell, poeta, orador i periodista, és un personatge 

típic dels Jocs Flo rals. Home d'acció i de relacions, es refl exa 

millor en el conjunt de les taules cronològiques. on s'evidencia la 

quantitat extraordinària de coses que va moure i la qualitat de les 

relacions que va trcuay. Nat i mort a Vic, 1846-1932, tou un sacerdot 

obert plenament i activa als corrents de la seva època. El noucen

tisme el trobà en declivi, però el seu pas no havia estat en va. 
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T aul.s biogràfiques 
Any 

1806 

1807 

1808 

1814 

1825 

1832 

1833 

1835 

1837 

1841 

1842 

1843 

1845 

Oedes biogràfiQues Fets socials ¡ poHtics 

Ensulsiada de Prússia i ocu
pació d'Alemanya per Napo
leó. Crisi de la .igualtat for
mal. en dues Unies del pen
sament alemany : et de les 
nacional itats oprimides I el 
de les classes explotades . 

A Barcelona. fundaci6 de Ili 
fàb r ica de cel Vapor • . 
Ferran VII lInuHa definit iva
men t la Llei sàlica . 

1846 18 de desembre : en un Comença li Catalunya ta quer
ma tI de neu neix 11 Vic ra dels mat iners , util itzada 
JAUME COLLEU ¡ BAN- pels ca rli ns . 
CEllS, li can Font. de ta 
Rambla de "Hospllal. 

184 7 

Idees ari 

A Berlin, Fichle pronunci e 
els .Oiscursos de III Nació 
alemanya» , 

Adam Müller : cUiçons sobre 
la ciència de l'Estai» . 

F eh . de Savigny combat el 
t:roiecte de Llei civil a imi
taci6 del francès . 

Jasm in , cUs PipoUotou . 

Aribau : . Oda a la PAIria. . 

Sun$il . • Cants nacional$ de 
Morà ... iu . 

Hege l . Filosofia de la Histò"
ria». 

lo Gaiter del Llobregat. 

1842-45 : Erben , .Cants na
ciona ls de Bohèmia • . 

184 3-44 : Balmes, a . La So
ciedad », art icles d'anàlisi de 
Ca tal unya. 

Conversi6 de Newman . 

R.oumanille , .les PaQUereHeu. 

1646 Inaugu ració del 
Barcelona-Mata r6, 
d'Espanya . 

fe rrocarril Mor Chateubriand. Mor e~
el pr imer me$ . 

Mant. i Engels , .Manifest co
munista» . 
R.uneberg , .Contes de SIal ». 
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Any Dades biogrMiQues 

1850 

1853 

18S. Comença e l Bienn i pro
gressista . 

Fets socials ¡ pol/lio 

CI avé funda 11 Barcelona el 
primer Orfeó popular . 

Idees art 

Skladovik, .Detvlln ~ . 

Aranv, .Salades . , 

Mor Lllmennllis . 
A Provença . fundació dels cfe
libres .. , 

1855 Llei desamo rt itzadora ¡:¡ene- lIIas i Vidal , .Celllluñ!l e n 
roL ESPlIñ¡h . 

2 de iuli ol : vaga ç:¡enerlll 11 
Cata lunva . 

1857 Setembre : Llei d 'i nst rucció 
pública , in spirada en el cen
tralisme ]'uniform i s m e 
francesas. 

1859 Escri u les q uanetes als Restauració dels Jocs Flora ls Alarc6n . cOia rio de un tes-

1860 

186 1 

herois de la Guerra d 'À. li Barcelona . figa de le G ue rra de Afric¡lu . 
frica, Prim, Echac¡üe i Octubre : Guerra d 'Àfrica I 
O·Oon nell . expediciÓ de Prim. 

A Vic . fundació del .Clrcol 
li terari .. . 

Unif icaci6 d ·ltàli a . 
Guerra de secessi6 al s EE . 
UU. fins a l 1865 . 
A Vic , Fr . d 'A. Aguilar 1Ie
qeix els . Plants de la Uèn· 
QUa catala na. , en sessi6 del 
Clrcol Lite rar i, Que crea l'A· 
cadèmia de la LlenQua ca ta-
lana . . 

Luarus Steinthal funden 
.Zeitschrih fü r VOlkerosvcho
loaie» . 
Nei x Joan MaraQa l1. 

1862 Cursa el primer anv de A Vic, festes de canonitza- Mor Ar ibau . 
filosofia a l Semina ri de ci6 de Sant Miquel dels 

1863 

8 

Vic . Conegut com a de- Sants : oficia i predica l'Ar-
tractor de l'es til vallfogo- Quebisbe Anton Maria Claret. 
nesc. Reprimenda l'es'tu-
diant de Folgueroles Ja-
ci nt Verdaguer per ma l-
qaS lll r el temps escrivint 
en l'estri de Vallfoaonll . 
Aquest en fil cabal i entre 
1863·65 escriu les POesies 
que el 1926 seran apleQa-
des en .Jovenl\lOles» i óue 
s iQnllvlI . Un fadrl de Mun-
tanya» . D'aquest temps 
data " am istat entre ell s 
do. _ 

1863-1881 : Renan , .Els ori· 
qens de l Cristianisme» . 
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Anv Dades biogràfiques 

1864 

Fets socia ls pollt ics 

I Internltcional li Londres. 

Idees ¡ ar t 

Fustal de Coulanges , ela cilé 
l.ntiQue_ . 
Pius IX, «Quanta cunu 
.. SyHabus • . 

1865 30 de novembre : «L'Eco Francesc Campradan és li Triomf de J<lcint Verdaguer 
de la Montany,u de Vic, Vic i pel setembre fa reti· als Jocs Florals de Ba rcelona. 
n. 289. recull el primer tll ls de poemes al Cfrcol li- H¡ldebrll nd ( Beets). .C6mar!! 
treball periodístic de Cc> terari. obscura» . 
lIell . 

1867 Tertúlia 11 clin MlIsferrer . 
19 de juny : fundació de 
l' Esbart; primera esbllrlll
da 11 III Font del desmai. 
Comença una fonda evo
lució. 

1868 Acabal el 3.er curs de Teo
logia al Semina ri de Vic 
interromp la carrera ecle
siàs tica, Vi!! 11 Barcelona i 
cu rsI! Filosofia ¡ Lletres; 
l'apassiona el teatre. Relll ' 
ci6 11mb Milà ¡ Fontana ls. 
Rubió i Ors, Llorens i 
Barba i lImb Marià AQuiló . 
Tê di recció espiritulll <: mb 
el penitencier de Ili Seu. 
Dr. Josep Margades. Que li 
donilva a tradu ir articles 
pel .Mensaiero del Cora
zón de Jesús» , En una ter
túlia entra en relació amb 
el grup Tor ras ¡ BilQes . 
Estalella, etc . A Vic. ExpO
sició ArQueològicll Artlsti
Cll, de la Qua l esc r iu el 
Catàleg (posa les bases 
del fu tur Museu episco
Plll) . 

18ó9 Esc r iu .Una fregadll d'o
relles a en Joan Prim» i 
publicll • Un dia de ç¡1ò
r ill». 
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GUllnYlI l'englantina d'or 
ll is Jocs Florals de Ba rce
lona lImb . LiI Qent de 
l'anv vuit»: n'és mllntene· 
dar VerdllQuer. 
CoHabor il li .li! Pàt r ia». 
periòdic vigatà carll d'ul
tr~ dreta. 

Ltl Setembrina 
d'Isabel t I. 

¡ caiQuda 

Consti tuci6 democràtica : su- Començil el Concili Vaticà I. 
fragi universal ; ll iber ta t de 
cul tes. 
25 de gener : Minist re Rui z 
Zorr illa, Decret d 'incau taci6 
d'a rxius ¡ obiectes d'a n del 
pa tri moni eclesiàstic . Ma rià 
Anuil6 n'és l'executor a Vic ; 
tot està reunit enca ra de l'ex
oosici6 de 1868 : Ma rià AQui -
16 i Collell salven la situació 
amb la idea d'un Museu mi,,
te de diòcesi i Ajuntllment. 



Any Dades b iografiaues Fets socia ls i pol ít ic'!; 

1870 Guanya la Flor Nat ural ilis Amadeu de Saboia, re i d'Es
Jocs Florals de Barcelona panya _ Assassinat de Prim. 
amb .Montserrat1t . Es tre- Caiguda de Napoleó III. Guer· 
na al teatre Ausonense, de ra franco-prussianll. 
Vic, el drama .la qent de Setembre-octubre : els oatr io
l'any vui t1t per la comoa- tes :Ialians ocupen Roma . 
nyia de Frederic Soler . Pu-
bliclI el «Nou Frll Anselm1t 
i la .Carta dia tr iba í en 
verS1t cont ra Fi;¡uerota . 
2 d'octubre : fa d'escolà 
a Ili primera missa de Mn. 
Cinto Verdaç¡uer a l'erm i
tll de Sant Jordi. 
R",nuncia al tell tre i torna 
al Seminari . 

187 1 Cap d 'lIny : primera missa 
de Torrlls i BIIQCs a Vila
franca . 
8 d 'abril ; .la Pàtria. co
munica Ili tonsura cler ical 
de Collell. 

III República francesa . Es
clafament de Ili insurrecció 
obrerll i menestral de _lli 
Commune • . 
Maig : A Espa nya comença 11 

les Corts el debat sobre Ili 
GUllnya l'enç¡hmtinll lli s IrHernac ional. 
Jocs Flora ls de Barcelona 
lImb _ Sometent 1t , i un pre-
mi extraordinari amb .la 
Fira • . Als 25 anys és Mes-
tre en Glli SlIber . 

Idees i art 

Mor Frllncesc Camprodon. 
Béca uer, _Rimas1t . 

1872 Escri u 11 la _Rev ista Po- Abril I: inici de Ili III guerra Mor Gi useppe MlIzzini . 
pulllr1t . carlinll . 

1873 7 de junv : ordenació sa 
cerdotal a Gi ronll . 
15 de ¡un ... : cllnta missll 
a Vic a la oarròauia de 
sant Domènec ; serm6 del 
P. Ll ucià COSia , dominic 
exclllust rat . 

187.4 Publica a la _Revis ta Po
pulll r1t _Records de Ro
ma. , apunts del vialQe a 
Ili ciutat papal. 

1875 

187ó 

I República espanyolll ; pres i
dent , Estanislau Figueres. 
9 de març : intent de orocla
mació d'Estat català per ore
cipita r una república federll! 
cSPllnyola . 
Seqon president de la Repu
blica: Pi i Margall . 

Gener : cop d 'es tlll del gene
ral PlIvla. 
Desembre : pronunciament de 
MlIrllnez Campos . Restaura
ci6 d'Alfons XII. Comenca 
el període de «La Reslaurll
ci61t . 

Arribada del ferroca rril 11 Vic . 
Fi de la III Querrll carlina . 

1876-1886 : _la febre d'or • . Pi i MarQlIlI : _LlIS nllciona1i· 
Fundació del Foment de la diJd~s • . 
producciÓ eSPlInvola per in-
dus tria ls de Barcelona . 
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Anv 

1877 

Dades bIogràfiQues 

22 de novembre : discurs 
a l .Clrcol U terari» de Vic 
sobre l'est udi de les anti 
Qüelll!S catalanes . 

1878 Funda el setmanar i vinatà 
_La Veu de Mon tserrat» , 
11mb el femti de SIIHUSli ; 
. pro aris et foc is» , El pr!. 
mer número apareix el 2 
de febre r , 

Fets soci a ls polflics 

1879 A .LII Veu de Montserrat . Constitució de l' Institut de 
propuqna un comitè pro Foment del Treball Nacional. 
restauració de Ripoll. 
Publ ica .La Revolució i les 
antigulllles» ¡ .Faules i sr· 
mils» Ed ita la clHustraci6 
del s com la l s de Rosselló , 
Cerdanya i Conflent», obre 
de F. Comte, del s. XV I. 
11mb anotacions 11 III critica 
històr ica del moment . 

1880 li de setembre : .La Primer Congrés Ca talanista a 
Veu_ comença la campa· Barcelona, promogut per Va· 
nva per la Corona POètica lent! Alm Ira ll. 
a la Mare de Déu de Mont· Creació a Barcelona d 'una 
serrat : Collell ¡ VerdaQuer Comiss ió de defensa del Dret 
signen la lletra de convi t civi l cata l ~ . 
als escriptors . 
Publica .Cançons de Mont· 
serral_ i .Calalanisme, lo 
Que és i lo Que ha ur ia de 
ser_. 

Idees lIrl 

Verdaguer veu prem i 11 d li 
.l'Atlàntida:. als Jocs Flo
ra ls . 

A València . primers Jocs Flo
rals de .Lo Rat penal» . 
Verdaguer, .¡dUUs I cants 
mfs licu. 

1881 Campanya a .La Veu de I febrer : C~novas i els con· Valent! Almirall , .la conf.,. 
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Montserrat. cont ra el pro- servadors abandonen el po- deración Suiza V la Unión 
jecle de codificació del der. Ministeri liberal sota la Americana _. 
Dret Civil Espanvol. per. Presidència SaQaua. 
Què atemp ta contra el 
Dret Català . Per aques t 
temps el periòdic viQat~ 
ja no és un dia r i loca l : 
té cinc llocs de venda a 
Barcelona I es ven tambê 
a Gi rona, Lleida , Tarrago-
ne , Pa lma de Mallorca, Va-
lència , Sa rri~, Terrassa , 
Vi lafranca, Manresa , Reus . 
Sabadell , BerÇla, Cervera, 
la Bisbal, Olot , Ri poll, To-
relló ¡ Santa Coloma de 
Farners. Publica vui t p~Qi-

nes ¡ coberta a color . 
15 i Ió d'octubre : lliu ra· 
ment de la Corona Poètica 
a Mon tserrat, amb ocasió 
del m iWenar i. 



Any Dades biogràfiques 

1882 Amb ocasió del descobri · 
ment for tuït del temple 
romà de Vic. fundació de 
la Societat Arc¡ueolòqica. 
Polèmica amb Almirl!lll. El 
. Cenlre Ca lalb convida 
oficialment Collell 11 Ili 
fes ta inauQura1. 

1883 

1884 

Fe ts socials polí tics 

11 ConQrés Catalanis ta . 

Nou ministeri Cànovu del 
Castillo. 
Conferència de Berlín : les 
grans potènc ies es rePlIrtei· 
xen Àfri ca. 

Idees ¡ arI 

N . Oller . e Lli PIIPallona • . 

1885 VIJ li Madrid entre la co- _Memor ial de GreuQeu dels 1 novembre : Lleó XIII . • Im-
missió Que presenta 11 catalans li Alfons XI I. Mon mortale Dei • . 
Alfons XI I el _Memor ial d'Al fons X II. Regència de 
de Greugeu el dia 10 de Maria Cristina d 'Habsbu rg. 
març . Saqasta al poder fins 11 1890. 

1886 Torra 5 i Bages. alarmlll Festa de la restauració de 
per l'Almanac de eLa Carn- Ripoll. Verd~gucr per m8ns 
p~na de Gràcia», escriu ~ del bisbe Morg~des hi és 
Collell: .No POden ésser coronal poel!!l de C~t~l uny~. 
!!Iques ta genI els rest~ura· Cr isi gener~1 a Europa, cr is i 
dors de C~la lunY!!l». i ini· de la Febre d 'or. 
eia I~ seva coflaboraei6 a 
.L~ Veu de Montse rrat» 
Campanya p ro celebraci6 
necrològica de l'li de se· 
tembre . ela Veu» apareix 
endol~d~ . li és prohibit el 
serm6 a l'Ofici fünebre a 
Santa Milria del Mar . 
Engegada de la camp~nv~ 
pro rest~uraci6 de Ripoll' 
a I~ Junt~ dioces~na hi és 
president el bisbe Mor~a-
des i secret~ r i Collell: el~ 
Veu» és òrQ~n oficial pro 
res t au r~ci6 p er decret 
episcopal de 14 ~ner. 
C~mpanva a favor de I~ 
Exposició Un iversal de Ba r· 
celon~ combatent cont r~ 
Alm ira ll. 
h nomenat acadèmic co
responent de San Fema n
do de Mad rid . 

Verdaguer , .Canigó . (en de
¿¡,a tÒria a Collell li aQraeix 
el seu a jut en l'obra . Li ha 
esbossat la part històrica). 
V. Alm¡r~II, eLo Cat~ lanisme». 
Frederic Soler (SeraH Pi tar
r~). .Les joies de I~ Roser • . 

1887 President 
dels Jocs 
lona . 

del Consistori Escissió del .Cen tre Catalh . F. Toennies, eGemeinschah 
Florals de Barce- Fundac l6 de la eLliga de Ca- und Gesellsch~ft • . Leipzig. 

1 ~lunv~». 
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Anv Dades biogràfiques ~ets socials pollrics 

1888 27 de maig, guanya la ElCposició InterOlilclonl1 de 
Flor Natural als Jocs FIo- Barcelona . 
r. ts l'any de l'EICoosici6 
Universa l de Barcelona , 
11mb «L'absolu ta_ i premi 
extraordinari amb . Sagra-
mental. , Fou reina de la 
festa la Rejnl! d 'Espanya . 
Maria Cristina d ' Habsburg. 
Sagasla presidI les autori· 
tats . La le<: lvrll del final 
de . Sagramental . : 
.No captem el drel de 
viure - drel Que no es 
compra ni es ven . - P0-
ble que mereix ser lliure -
si no li donen, s'ho pren. , 
provocà l'expressió del mi· 
nis tre de Guerra, Qeneral 
Cassola : cHe lIouf un CII· 
n6nigo Que no l legar' 11 
obi$OO. , 
Esc riu el pròle<¡ 11 ,",Pàtria. 
de Verdaquer. Publ ica el 
drama .La gent de l'any 
vui t • . 

Idees ¡ ari 

20 juny Lleó XIII , .Uller
IliS » , 

1889 Campanya a eLa Veu. 11 Internacional, li Paris , d'o- Cordueci, cOdi, Barbare- . 
contra l'Art. 12 del Codi r ientaci 6 me rxiste . Yee ts, . Els vie tQes d'Osien ». 
Civil espanyol Que decrete 
1e mori del dret calelà . Hi 
coHaboren d 'Abedal Ca lde-
ró i VerdaQuer ¡ Celtis . Ce-
lebració de mltinQs arreu . 
El 4 de maiq .la Veu» en 
esquela orlada en n09re 
dóna la nova de l' aprova-
ció del text al Conç¡rés . 
Di rigeiK la .Revis te Cate-
lenu editada e Bercelone 
per Frencesc Metheu . 

1890 Acadèm ic de le Reie l de 
Bones lletres de Barcelo
na . Discur s biO!:lràfic de 
Balmes . 

1891 Fundació del Museu Epis
copa l de Vic : Morqades 
n'6s president Coltell . vi
cepresident de Junta , 
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ela Veu de Montserret » 
d6ne lloc a publicar a Bar
celona . l a Veu de Ceta
lunva» amb el mateix le-

Saç¡as te estable iK el sufraQi 
un iversal. 
Tu p i nades caciquist es a l 
ce mp . Dissidència Silvela-VI
Ueverde i campanye contre ta 
Immonlitet edminist rative . 
Grups obrers catalans de Ien
dència enarqulsta inicien t'ac
ció d irecte . 

Arran de la • Rerum Nova
rum» , prenen voleda els cCer
eles Ca tòlics d 'obrers» . 

Me raç¡etl comenca III lasca de 
oublicisle _ 
N, Oller , . La febre d'~. 
( l .er volum) . 

15 de maiç¡ , lleó XIII , .Re
rum NOVllrum» . 



Anv 

ma , les mateixes accions i 
els mateixos coHaborlldors 
r 11mb la creació de la Ui · 
ga Regiona li sta , 1901 , en 
pl:l5Sa r~ li se r l'òrgan]. 

Fets SOcillls j polltics Idees i art 

1892 Soci corresponent de l'Ar
queològica LuHillnu de Ma 
llorca . Publica «Rema. im· 
pressions i comentar is. 

In ici de la cr isi fimmcerll ¡ TornIs i Bages , . La Tradició 
pol/lica de l'Estat Espanyol. Catalana_ , 
Març ; «Bases de Manresa • . 
.Ralliement. , acceptació de la 
República per pari dels (ll lb-
lics francesos impulsllts per 
Lleó X II I. 

1893 Publica _la Mussa Llat ina Gue rra de Melilla. SlIqllsta 
li Montserrat_ , torna ll i pode r. Temporada 

d 'atem ptats 11 Barcelooo fins 
li 1897 . 

1894 Publ ica . Floràl ia . , poesies . E x e cuei6 d'anarquistes li Benjamín Kidd , . Social Evo. 
Mont iuic (fina l de l'anarau is- 1ution • . 
me romen t ic) . 

1895 Cànovi!ls i e ls conservadors 
tornen al poder . 

1896 A Trenta, delegat espanyol Empresonamen t massiu d 'a. 
al Congrés Internacional narquistes a Montjuïc. 
Ant imasònic, on el 30 de 
setembre pron uncia en ila· 
fià un discurs de Qrlln res· 
sonància que a petici6 del 
Congrés és publicat fnteqre 
a ela Voce Cattolica» . 
Llença la campanya pro 
Rosari Monumen tal de 
Mont se rrat , al eMissatQer 
del Sagrat Cor» . 

1897 el 'ul tim Pereanton • . 

1898 ela Veu de Catal unVa» de 
setmanar i es eonverteix en 
di ar i. La intervenció de Co
ltell no hi serà tan marca
dll , si bé hi escri urà ('nca
rll editorials pelllics . 

Assassinat de Cànovas . Nou 
QOvern Saga5 ta . 

Abril : Guerra amb els EE. 
UU. 
Desembre, Pau de Parfs . Pèr
dUll de les colònies i cr isi 
econòmica , social i palft ica. 
En sorti rà la Qeneració del 98 
a Cllstella . 

Prat de la Riba-Muntanyola , 
.ComP6lldi de doc tr ina na
ciona lista» . 
Alfred Vierkandt, ePobles na
tural!' i cul turals» . 
René Worms , eOrganisme i 
r.ocietat» . 

Frat de la Riba-Muntanyola , 
eCompendi de doct r ina ca
talanisld . 
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Anv Dades biogr~flQues 

1899 10 de ma ig, publlce e «Lo 
Veu de Catalunya. l'arti · 
cie c lnri_ contra Edua rdo 
Dato. 
Fa el discurs necrològic en 
la commemoració de l Set
ge de Girona . 

1900 .La Veu de Montserrat_ , 
Que ha donat Origen el 
1891 li _la Veu de Cala
lunva» , lIrll passa 11 men
sual i en 1902 deixarà de 
publica r.se del lot. 

190 1 Oració fúnebre oel Or. 

190'2 

Morgades 11 Vilafranca . 
Di scu rs necrolÒQic per 
Camps I Fabrés 11 Manre
sa , en el què es revela la 
tlplca \lisló socia l dels ca· 
tòlics de 189 1. 

1905 Dir igeix la .Gazeta Mon
tanyeSlI» , peribdic local de 
Vic , nascut per transforma
ció de III «Gazeta ViQlIl lI
na» , 

1906 

1907 
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Fels socials i polllies 

Març : formació del m iniste
r i Silvela-Polllvieia . amb Du
ran ¡ Bu 11 Gràcia i Justkill . 
Moviment de protesta li Ca
!"Iunya cont ra la reforma 
tr ibutària de Villaverde . 
Tor ras i Bages, bisbe de Vic . 

Creació de la «Lli~.!I Reqio
nallstu . Estratagema LerrOU K 
per desvia r P.!l rt dels obrers 
C.!Ilatans de l'estricte obrer is· 
me i del nacionalisme de la 
Lli~a . 
Triomf electoral catalanista a 
Barcelona Que acaba amb el 
caciquisme i amb la immo
ralilat administrativa . 

lorras i 
dels Jocs 
• La força 

Idus j art 

Bages mantenedor 
Florals , hi 1teQeix 
de la poesia. . 

R. Casellas , .Els sots fe rés
tecu . 
J Manvé I FlaQuer, .EI r. 
gionalis mo :. . 
Maragall , . Visions i can ts :. . 

Maioria d'edal d 'Alfons XIII. Joseo Gudiol , • ArQueologia 
Cons titució de la Junta de cr is liana :. . 
Museus de Barcelona. 

Creació a Barcelona d e I 
C.A.D.C. 1. 
Desembre : Ministeri Maura . 

A França , separaciÓ de l'Es· 
glésia i de t'Estat. 
A Barcelona, Incident del 
_Cu-Cu l • . 
L>esembre, formació del ml· 
nisleri Moret . 

Vic tar Calalà , _Solitud • . 
27 iunv , a _la Veu • . Prat 
de la Riba , _la nova soli· 
darilah . 

Neix _Solida rita I 
amb l'eKclusió de 
tes i blasquistes. 

Catalana:. , M. Cos ia i Uovera , «Hora
lerrovKi s- cianeu . 

Alemptat de Morral conlra 
Alfons XIII. 
Junv : aranzel proteccionista . 
Vaga qeneral a Barcelona. 

Ministeri Maura . Projecte de 
Llei d'Administ ració local , re
butill! pel Senat. 
«Solldarila t Catalanu QuanVII 
tes eleccions a tot Catalunva 
i desmunta el caciquisme. 
El P. Palau funda «Accló S0-
ci al Popular • . 

J . Carner, _Els fr uits saboro-
sos • . 



Any Dades biOQràfiaues 

1908 Mlli¡:¡ ; President del Con
sistori dels Jocs Florals 
l'a nv cinquantenar i de la 
institució . 
5 de ¡uliol: inieta la cam
panya a fa .... or de la cele
bració del Centenari de 
Balmes amb un Conqrés 
Internacional d'ApolOQèt ica 
11 Vic (Que se celebrarà 
efectivament el 191 0) . 
L'Ajuntament de Bllrcelonil 
li encarreqa la bioqrafill 
del rei Jaume I, amb oca
sió del VII centenari ; se' n 
repartiran 100.000 exem
plars . 
Publica • Memòries d 'un 
noi de Vic» . 

1909 Traducció de eles Flore
tes de Sant Francesc » ¡ del 
. Clllecisme» de Pius X, 
per encà rrec del s bisbes 
de la tarraqoneslI . 

1910 Ard iaca de la Seu de Vi c. 

Fels socials polílic~ 

II Congrés de la «Federació 
Socialista de Catalunvl": 
Octubre : comença la Guerr ll 
del Marroc. 
A Barcelona • • Setmana Ir à
qkll». Afusellament de Ferrer 
i Guàrdia . 

19 11 Traducció al ca talà de «El Creació de la C.N.T. 
Cr ite r io., de Balmes. 

1917 l es Corts aproven el proi ec
te de Mancomun itllt s r~ io
r a ls. 

1913-14 Cllmpanya contra les Inici de la I Guerra Mondi al. 

• 

Normes Ortogràf ioues de S'organitza la Mllncomunitat 
Pompeu Fllbra de l' In st itut de Catalunya !oota la presi 
d'Estudis Catalans ; cam- dència de Prat de la Riba : 
panya que li feu perdre Escola Industrial , Biblioteca 
molts amics i que perdé de Catalunya, Institut d'Est u
amb noblesa, però Que dis ClItalllns, cooperatives 
mll rca definitivament el llqricoles. 
seu declivi. 
Per conflicte amb el bisbe 
Torras i Bages, dimiteix de 
director de la «Gazeta 
Montanyesa_ i pleQa el set
manari; a ls poc dies , però . 
surt una nova «Gazeta de 
Vich_, que uns dies des
prés. el !é de nou per d i
rector . 

Idees i art 

Guerau de Lios!. «la Mun
tany.., d'ame tisteu . 

Eduard Martlnez Ferrando . 
«Solida r idad y regiona lismo • . 
Miguel de Unam uno, «Recue r
dos de la niñe7. v moced..,d ... 
Maragall, «la ciulat del per
dó_ j el'església cremada _o 
Joan Alcover, .Cap al tard _o 

Prat de la Riba , ela nac io
nal ita t catalana_. 
E. d 'Or s, ela ben pl antada • . 
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An, Dades biogràfiaues Fets socials poli ries Idees art 

1915 Publica «Redall., poesies . Romananes al poder . 

1916 Pacte C.N.T.-U .G.T. Mor FèliK Sardà j Salvanv . 

1917 Sessi6 d'homenatge li Bach Revoluci6 Russa . A Esoanva Salvat·Papasseit treu el pr i. 
de Roda. Pedr6 commemo- Assemblea de parlamentaris . mer número d'.Un enemic del 
fe l iu de Ili fundació de VlIglI general. Juntes Militar s POble_ 
l'Esbart de Vic . III la font rie uefensa. 
del desmai : hi s6n pre- Cambó salva la monarQuia 
sents els suoervi .... ents Co- 11mb el gover n de concent ra
lIell, Martf Gen rs ¡ Josep tió . 
Salllrich . 

1919 Paris. Conferència de la pau . Carles Riba, cEstances • . 
O Luigi Sturzo funda el . Paf· ~IIIYllt-PIIPlIsseit. «Poemes en 
tito Popolare Ital ieno. 11 Ità· ondes hertzianes . , 
Ha. 

1920 Publica .Del meu fadri· Independència d' Irlanda . 
natQe • . 

1921 $egon 90vern Mau ra-Cambó o 
de coalició. Desas tre de rAn
nual. 

Im Escissió de la .Lliga ReQio- A Innsbruk const itució de la 
nalis ta. i fu ndació oer Nlco- .. Federació Internacional de 
lau d'Olwer d '. Acció Catala- Sindicats Cri stianu. 

1923 

n~Jt . 

Mussoli ni manca con tra Roma . 
Francesc MaciA funda .Estat 
Calal.!\. 

Aqosl: formació de la Tr iple 
Aliança ( nacionalis tes bascs, 

·!l 'lCS i catalens ). 
Setembre: co p d'Estat I Dic
tlldu rll de Pr imo de Rivera . 

1925 President del Consistori Junv : supre ssió de Ili Man-
dels Jocs Florels . comunita t de Cata lunva. 

1920 Publica . Dulcis Am iciti ... . 
epistol .. ri lImb el Or . Tor· 
ras i Bages . 

1927 Ho menatge de Catlllunya Const itució a Franca de la 
als seus 60 anys de perio- Concentració d 'Acci6 Ant ife i
dis ta : inici at ivll de Bert ran xista . 
i Pijoan, amb l'ofrene d 'u-
ne plome d 'or de l'orfebre 
JoaQui m ClIbol; 94 perib. 
dics s'hi adhereixen ; el 
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Pius XI funda e Roma . 1 
fl Pontlfizio !sthuto d 'Archeo
IOQia Cris tiana • . 



Any Dades bioqraf ia ues 

Papa envia benedicci6 de 
puny i llei ra . Es publica 
«Jaume Collell, MisceHània 
d'homenatQe 1866-1926_ 
editat per Altés . Camb6 
edita un aplec de discur
sos i se rmons e Sembrant 
/lrreu • . 

Fets social s ¡ oo lítics Idees i art 

~ 929 PubllclI cCarteiq històric:. , Firma dels Pac t .... de Lelr à 
entre Pius XI ¡ Mussolini . ta correspondència amb 

Mn. Cinto Verdllquer . 

1931 

II Exposició Imernacional de 
~arcelonll . 
Crac de la Barça de New York . 

Primer triomf nazi CI les elec- Cambó, _Per ht concbrdill :' . 
<.ions generals d'Alemanva. 
Caiç¡uda de la Dictadura Pr i-
ma' de Rivera 

Fundació de l'cEsquerra Re- Pius XI, 
CI/blicana de CatalunvlU per anna •. 
Maci" , 

.Qulldrac¡essimo 

Abril, proclllmllci6 de la 11 
Repubtica EsplInyo!a; Macià 
proclama abans la República 

M. Manent , ... L'Ombrll ». 

Catalani!l dins la Repüb1icêl 
F~ral ESPllnvolll. 
AQOst: és plebiscitllt el pro
iecte d'Estlltut d'Autonomia 

de Catalunya, essent votat 
oel 75 per cent del cens elec-
tora l. 

1932 1 de març. mor a Vic a Sublevacions anarquistes de J. V. Foix, ... KRTU ». 
un quar! de set del matI Llobregat , Cardoner , Xúquer 
al seu pis del carrer de i conca de la SlIfor . OePQr. 
Montcada , davant el tem- tacions a Guinea de sindica. 
ple romà , als vuitanta cinc listes i anarquistes catalans 
lInys, en un mll!Í de neu . i va!enci llns . 
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Ull discurs típic 

Aquest fragment del discurs de mantenedor 
a ls Jocs Florals de Lleida del 13 de maig de 
1899, dóna, amb les seves virtuts i amb les 
seves limitacions, el retrat de ,'orador i pole

mista de fi na ls del XIX que fou el cano nge 
Colle ll . Argumenta immers en l'època , des del 

restauracionisme de Polavieja de març del ma

teix any, però apuntant en In ¡inea de l'auto
nomisme que acabarà imposant-se després del 
fracàs de l'in tent. S 'hi sen t lOt el desconten ta
men t del 98; l'atac contra l'ensenyament fruit 
de la lle i del 1857; la consciència d 'un catoli
cisme roblls t i apologè tic, però amb una ober

I ura burgesa qlle no es pot pas confondre amb 
Sardà i Salvany. l , sobretot , hi apareix clara 
la motivació que indugué els eclesiàstics del 
seu temps a prendre opció pel ca talanisme, en 

la línia de cen tre que es digué la línia vigatana: 

J ara pregunto, senyors i companys meus: ¿Quan serà irres is
tible el moviment autonomis ta que s'ha despertat i va preneul 
peu a Catalunya? ¿Quan triomfarà dels porucs de din s i dels rece
losos de fora, la causa catalanista que ha formL/Jat net i clar SOI1 

programa autonomis ta? Jo crec que, abans de d emm1ar-la, Ilem 
de guallyar-nos-la, hem de conquerir-la, l'autonomia. M'explicaré. 

En el preàmbul del famós Decret, en virtut del qual el govem 
de Sagas ta i de Morel, com Lm remei in extremis, com Lm pegat de 
curaudero, atorgà l'autonomia a les Antilles, se donava per fOlla
ment i ra.ó principaliss ima que és lògic i natural que la Metrò poli 
concedeixi l'autonomia a les Colò"ies quan aques tes donen senyals 
manifestos d'haver arribat a la major ellat. Selltada , doncs, aques-
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ta prelltissa, podem nosaltres preguntar-nos: Catalunya que ent rà 
lle ialment en la 11'lOlwrquia en fo rma paccionada; Catalunya que 
sens ésser colònia d'Espanya, la tracten moltes vegades com a 
tal, hi ha arribat, a la major edat? Si hem d'esperar que el Govern 
central la hi declari, est igueu ben segurs que mai 110 s'acabarà 
l'estat d'opressora tut ela. PodraI1 fer-se'ns concessions més o menys 
importants en sentit descentralit zador ( i ara la paraula està de 
moda), promeses d'això m és o menys sinceres han soltat els pro
homs dels diversos partits qual1 els ha convil1gut amoi.xar els ca
talans; però l'experiència ens ensenya que no cal fiar- se de pro
m eses de polítics ni ado rm ir-se amb va/us confiances; perquè les 
m és de les vegades les promeses nO són m és que veJ.leitats o ex
pedients circumstancials; i és precís que estiguem ben convençuts 
que Ull poble com el l'lOst re per recobrar sa personalitat i refer 
sa autonumia pacífica ment i en virtut d'un procés evolutiu i gra
dualment restaurador, és m enester que comenci per regenerar-se 
ell mateix, fent reviure en el possible din tre la variabilita t humana 
sa pròpia i nativa fesomia, recti fica nt les desviacions so fert es en 
el seu desenrotllament his tòric i ob rant sempre en conformitat 
amb els principis que i1lfonnel1 el seu caràcte r i integren la seva 
cans I il ució I/ at ll ral. 

Demanar l'autonomia de Reial Ordre, corn qui demana ulla m o
dificació de les [arifes aranzelàries, és una pueril itat ridícula im
pròpia d'un poble formal. L'autonomia de Catalunya ha de venir 
imposant-se, i no s'imposarà fin s a la/ll que nosaltres, matant 
les divisions de partits, poderós recurs de l'estrat ègia centralista, 
atuint, inutilitzant a tal arreu el despòtic caciquism e amb l'orga
nit zació perfecta en tot s els terrenys de les forces vives del país, 
curant d'ésser ben catalans, depurant-nos d'influències exòtiques i 
d 'elements morbosos que se'ns han ficat a la sang, sapiguem de
mostrar en tots els ordres de la vida social i política que Catalunya 
és apta per al self-govcrnmcn1. 

I fe nt-ho QLx i, ensellyarem als de din tre i als de fora que el 
regionalisme, lluny d'ésser un destravament de la w1itat nacional 
i causa de deb ilitat interna, és, al cont rari, Ut1 rem ei segur per 
combatre l'espantosa atonia de la nació espanyola; i si, per no 
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entendre'ns, o por no voler-nos entendre, ens maquen o ellS it/
sulten amb el mot de separatistes, els direm que els separatistes 
,. els parricides són ells: ells, que de la unitat nacional n'han fet 
un mecanisme que no serveix, perquè el rovell se'l m en ja; ells, 
que amb la uniformitat legal i administrativa han atrofiat i mort 
totes les "olives energies i han fom entat les més sòrdides concu
piscències; ells, que han corromput la magistratura, fent-la ¡ns
trumellt de la política bastarda; ells, que han aconseguit convertir 
l'ensenyança oficial en una espècie d'Estancs de la burriquerill 
nacional; ells, en fi , que, imprevisors i ineptes, han conduït , amb 
criminals malversacions, l'honor i la integritat de la pàtria al lris
tissim punt i estat present, que fa bona la predicció de lord Sa
lisbJlry, qUlm 11 0 fa gaire, sense lllJOmenar-nos, ens estenia la pape
rera de defun ció ... 

Si vénen noves complicacions i nous desastres ens amenacen, 
no ell tilldrem la culpa els catalans que demanem l'autonom ia; i 
la volem, perquè volem regenerar-nos de veritat ; perquè regenerar
se, elJtenem que vol dir tant com tOrnar a ser engendraTs, és a 
dir, ser el que fó rem, Ull poble lliure amb ses lleis pròpies, U/ / 

poble ben regit, administrant-se el seu; i per a aquesta obra, tenim 
una potent virtualitat en l'ingèn it amar al treball i II l'ecolJomia, 
font inestroncable de virtuts cíviques com Ilo és de benestar; i 
en el proverbial senrit pràcric que, després de la llengua, és la. 
nota més característica de la nostra diferenciació dels altres po
bles i races que ocupen la peníns ula ibèrica. 

f tenim, senyors, una cosa que val més elJCllfa, i és la fe pro
fundament arrelada en el cor dels catalalls; el sentimenT religiós, 
pur i robust, sense excrescències de fanatisme ni exterioritat s bar
roques. Permeteu-me que, recordant-m e del hàbits que indigna
ment vesteixo, us parli breument del que consTitueix el principi 
essencial de la nostra restauració social i polít ica. Podrà haver·JlI· 
diferèl1cies de criteri entre els catalanistes sobre punts detenni
nats de les nostres reivindicacions; podrà lIaver-hi, i escatir-se 
lleialment, apreciacions diverses sobre els articles del nostre pro
grama cada dia més clar i més definit , i jo sóc el primer de res· 
pectar les opinions de tots els meus companys de causa antics i 
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fiO vells; però sobre aquest pLl/II fonamental de la Religió és me· 
flester afirmar c/aru i resoltamem que el Catalanisme pres ilO lml 

sols COnl una expressió de particularisme literari i artístic, sinó 
COlli un moviment sociològic que tendeix a l'autonomia, !ta de 
basar·se i d'informar-se ell els principis catòlics. 

La forma autonòmica és essencialment democràt iCll; i la de
mocrà.cia, ell tots temps i en tots els indrets, o serà sillcerament 
cristiana, o degenerarà tot seguit en l'anarquia demagògica. El 
despotisme, IIQ dit Tocquevill e, pot passa r-se de la f e; la llibertar 
la necessita com LI/UI condició essencial de vida. Jo no miro mai 
el catolicism e sola11lellt com un dels factors ¡ntegral/t s de la tradi
ció d'LUl poble; parlar de la fe dels avis, corll /ir¡cam ent fan af
guns, és cOf1vert ir la Relig ió es (/lla espècie d'atavism e. No, senyors, 
no: la fe religiosa és més que llIl llegat hereditari que pot caducar 
o t ransformar-se com una fórmula jurídica; la fe és un principi de 
vitalitat inextingible i incorruptible, perquè és la participació de fa 
vida divina qu e el Redemptor vingué a portar al món amb la llum 
tle la revelació i la comunicació de la gràcia; i per això hem de 
voler que la religió ca ròlica sigui el principal propl/lsor del regio
nalism e, perquè el catolicism e mai no caduca ni degenera, perquè, 
com el seu fwulador, és d'ahir, d'avui i de sempre; perquè ja fa 
dhlOU centúries que Salli Pau formulava el programa de tota res
tauració dient que s'havia d'instaurar omnia in Christo ; perquè la 
Religió que amb sa doclrina i amb sa moral, feu eixir d e la unitat 
ofegadora de l'imperi romà la varietat formosíssima dels Estat s 
cristians, és l'única que pot salva r els pobles moderns de l'opres
sió tirànica del Déu-Estat, obra de la revolució, que tantost se per
sonifica en el brutal Cessarisme, com s'encarna en les aberracions 
del socialisme col-lectivista. 
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P rincipaLs obres opuscLes p ublicats 

Entre d 'altres opuscles, ca l destacar : 

1868 Catalogo de la Exposición Arqueológica Arstíst ica de Vich. (En 
coHaborac.ió amb els germans Jacint i Llucià de Macià]. Imp. 
Anglada. Vic. 

1869 Una diada de glòria. Lloança dramàtica en tres ac tes i en vers 
[en coHaboració amb Josep Serra i Campdelacreu]. Estampa An
glada. Vic. 
Una fregada d 'o relles a n'eu 10mt Prim, versos satírics en quar
tetes de resposta a les afirmacions fetes en ple Congrés pel polí
tic de Reus. Tip. Catalana. Ba rcelona. 
Poesies de Jaume Collell premiades en los Jocs Florals de Barce
lona feles estampar pel Círculo Litcrario de Vic. Esta mp. Celestí 
Verdaguer. Barcelona. 

1870 [Amb pseudònim, «Un es tudiant de tcologia»] , NOli Fra Anselm, 
llibre de bons consells. Estamp. de R. Anglada. Vic 1870 (I), 1871 
(2), 1879 (3), 1880 (4). 
Carta diatriba i en vers, dirigida al ministre d 'Hisenda, Figue
rota , per haver-se atrevit a defensar la llegitimi tat de Bonaparte, 
Pep Botella, com a rei d'Espanya. 

187 1 [Amb pseudònim . Un estudiant de teologia »], Altra Peregrinació 
del ven turos Pelegrí. Estamp. Anglada. Vic. 

1872 La Revolució i les an tigualles. Llibreria i Tipografia Catòlica . Ba r
celona. 

1878 Notícia biogràfica de l'litre. Dr. Josep Puigdollers i Masrerrcr. 
Estamp. Anglada. Vic. 

1879 Home natge a Maria Immaculada, Corona poètica, a llaor de 
Pius IX, publicada per Jaume Collell . Estamp. Anglada . Vic. 
Edició dc l'estudi de Francesc Comte, notari de la vila d'Illa 
(Rosselló). ¡Iluslraciotls dels comtats de Rosselló, Cerdcmya ; 
COllflem , obra inèdita del s. XVI , amb anotacions històrigucs. 
Imp. Anglada. Vic. 
La Garba MOlltcmyesa, recopilació de poesies de l'Esbarl dc Vic 
i pròleg de Jaume Collell . Imp. Anglada. 
Faules i Símils, versos. Imp. Anglada. Vic. 1879 ( I), 1881 (2), 
1904 (3, augmentada) .. 

1880 Catalanisme. Lo que és i lo que hauria de ser. Imp. Anglada. 
1887 Epístola biogràfica de Verdaguer: en la segona edició de la ver

sió fran cesa de l'. Atlàntida >> , per Justi Pespratx. Hachett e. Paris. 
1888 La Gent de l'Any Vuit . Drama en tres actes i en vers. La IHu . 

tració Catalana. Barcelona. 
1890 Balmes. Discurs biogràfic en l'acte dc colocaci6 del re trat a la 

gaHeria de catalans ¡J.lust res. Imp. Anglada. Vic. 
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189 \ Lo Pat¡-jarca del Rosselló [Puiggarí ]. Imp. Charles Sutsobre. Per· 
pinyà. . . . 
Primera edició i pròleg del EpiscopolaglO de VlC, escrita a //l e
diados del s. XVII , por el Dedn i uan Luis de Moncada. Imp. An· 
glada. Vic. I (1891), II (1894). 

1892 Roma. I mpressions i comenta ris, dedicat a l Card. Rampolla. Im p. 
Subirana. Barcelona. 

1893 La Musa Latina. en Montser ra t. Antologia de poetas la t inos de l o~ 
siglos XVl·XVJ1 . Imp. Subirana. Barcelona. 
Edic ió de la í.lnònima Vida de l ve1lerab le Clement Rie ra natural 
de Vic, monjo de la ca rtoixa de Sea la Dei ( 1683). Tmp. Subirana. 
Ba rcelo na. 

1894 F/aralia, poemes. Imp. Thomas. Ba rcelona. 
1897 L'últim Perearlloll, poema. Imp. Anglada. Vic. 
1899 EH Marian Aguiló, d iscurs a ¡'At eneu de Barcelona. Imp. La Re

na ixença. Barcelona. 
Sl. Felip Neri. Tríptic en vers. Tip. Acadèmia. Barcelona. 
Por la }Jatna. Oració fú nebre en la commemoració del S iti de 
Girona. I mp. To rres. Girona. 

1900 «Catalu nya a Pales tina ». Vol. 1. Subirana. Barcelona. 
190 1 Lv Bisbe Margades. Oració fú nebre a Vi lafranca del Penedès. 

Imp. Subirana. Barcelona. 
Di scurs biogràfic de D. Antoni Camps i Fob rés, cn ocasió del 
seu retrat ol la gal.Jcria de manresans iHus tres. Imp. SL Josep . 
Manresa. 
Degeueració i rej!,eueraeió. Discurs en e l l Certàmen de la joven
tut catòl ica de Manresa. Imp. Sl. Josep. Manresa. 

1906 Vida i ma rtiri de l beat Pere Al mató. Imp. Anglada. Vic. 
Vida ¡!-IuSI rada del beat Bonaventura Grau. I mp. Tho mas. Bar
celona. 
Vida del beat Sa lvador d'Horta. Ed il. Seràfica. Vic. 

1908 Memòries d'un noi de Vic. Ed. Gazeta Montanyesa. Vic. 
Lo gran re i en Jaume ] lo conqueridor . Edició de 100.000 exem· 
plars de l'Ajuntament de Barcelona. Imp. Henrich . Barcelona. 

1909 [Traducció de] J..es floretes de Sl. Fra ncesc, segu ides d'un estudi 
sobre SL Francesc a Cata lunya. J mp. Porlave lla. Vic. 
[Traducció a l ca ta là del] Catecisme més breu i major del Papa 
Pius X, per acord dels bisbes de la p rovínc ia tarrago nesa. Imp. 
F. Assís. Tarragona. 

1911 [Traducció a l català de l] Crit eri de Balmes. I mp. Ba rcelonesa. 
Ba rcelona. 

1913 Poesies [quade l'n 7 de . Lectura Popula r »]. La IHust rac ió Ca la· 
lana. Barcelona . 

t91 5 Redall, poesies. Ed. Gazel. de Vic. Vic. 
1919 L'obra pa triòtica d 'en Balmes i d'en Quadrada. Tip. Balmesia

na. Vic. 
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1920 Del meu fadrinatge, memòries. Tip. Ba lmesiana. Vi c. 
1921 Dels meus records africaus. Impressions d'un via tge fet l'any 

1891. Tip. Balmesiana. Vic. 
Les tres fl ors del mestratge en Gai Saber. Tip. Balmes iana. 

1925 SL Tomàs de Aquino, canto r de la Eucaristia. Imp. Ponavella. 
1926 _Oul cis Amici tia», correspondència amb el el Dr. Torras i Bages. 

Tip. Balmesiana. Vic. 
1927 Sembram arreu. Recull de pece oratòries. Tip. Balmesiana. Vic. 
1928 _Un exemplar de palricis». Discurs biogràfic de Josep Sole r i 

Pale t. Tallers gràfics Morral. Terrassa. 
1929 Cllrleig històric, correspondència epistolar de Mn . J aci nt Verda

guer amb Mn. J aume Collell . Ed ic. La Gazeta de Vic. Vic. 
1938 Efemèrides dels meliS 50 a"ys de sacerdoci, seguida de El Reyel 

del Taga (noveHa pòstuma). Biblio teca d'autors vigalans, volum 
XXVfI r. Tip. Balmesiana. Vic. 
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preparada per Josep Ju"yelll ; Ra/arI) 



l'espectador 

«La veritat!), d'H. G. Clouzot 

Quan , aproximadament , al cap 
de deu anys d'haver estat filmada , 
s'ha estrenat a Barcelona, a l cine· 
ma Coliseum, la pel·Hcula " Lo. vé
rité" d'H. G. Clouzot, els crítics 
dels nostres diaris habituals han 
recordat les pel·Hcules més popu
lars d'aquest home del cinema 
rrancès que aquí havíem vist: «El 
salari de la por» i «Les diabòli· 
ques». tS a dir, han recordat les 
pel·Hcules d 'enjòlit. (De passada i 
entre parènt esis, diré que aquest 

fenomen demostra, una vegada 
més, que encara hi ha molta gent 
que considera el cinema - i el tea
tre- com un fet primordialment 
de diversió y no pas com un fet 
radicalment biològic i primordial
ment cultural : la mirada de l'es
pectador és recompensada per 
uncs imatges que l'enriqueixen 
amb sentiments i amb idees) . 

Als nostres diaris, en canvi, no 
s'ha parlat tant de dues altres pel
Heuies d'H . G. Clouzot que també 
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s'havien projectat aquí i que, a pa
rer meu , connecten millor amb 
. La veritat • . Em refereixo a "JllS' 

(ice es t ¡aite" i a "Nous s(}mIlU'~ 
tous des assassins", que, en la cor
responent vers ió cas tellana, van 
ser traduïdes per "Jus ticia cUln
p/ida" y per "No malards" (títol 
imperatiu , aquest últim, que evi
dentment moralitza la indicació 
de l'o riginal). 

Si , com diuen, H . G. C1ouzot va 
ser un profesional del Dret i des
prés va penjar la toga i va esde
venir un professional del cinema, 
aques ts fets donen un sentit espe
cial a l'obra cinema togràfica d'H. 
G. Clouzot. Obra cinematogràfica 
que sospesa el conflicte entre les 
poss ibilitats humanes d 'exigir i de 
ser exigit -conflicte entre l'home 
i la Llei: «Tots som assassins», 
«S'ha fet justícia», . La veritat_ 
i que arriba a una subtil anàlisi 
dels mè todes ins tituïts en la col
lecti vitat pe r a progressar cap al 
coneixement de I.a veritat - pros i 
contres del procediment judicial: 
«S'ha fet justícia» i «La verilat»-. 
«E l sa lari de la por» i «Les diabò
li ques», doncs, malgrat ser dues 
obres saviàment construïdes, que
den al marge mancades de pes es
pecífi c. 

Ara ens arriba «La veritab, amb 
deu anys, ben bé, de retard -al 
París de la pel· HeuIa, els taxis en
ca ra són Renaults «Ondine» o 
. Cordini », a les parets dels car
rers encara hi ha, enganxats, e ls 
cartells anunciadors d'. Alexandre 
Nefski . d'Eisenstein-, amb un 
doblatge castellà amb er r o r s 
-se'ns diu que se celebra un ju-
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dici al Tribunal Suprem, quan a 
França aquesta institució, òrgan 
que fa justícia en últim grau, no 
ha ex istit mai: la traducció hau
ria de dir alguna cosa així com 
«Tri bunal Criminal. , o «Audiència 
Provincial. si es volgués adop tar 
una term inolog ia pròpia de la nos
tra latilud- i donada en vers ió 
comercial -algunes supress ions 
accidentals per a morali tza r, de 
segur, la presència de Brigitte 
Bardot- . Però ens a rr iba amb la 
seva entusiasmadora càrrega de 
preguntes i de respostes. De res
postes, que comporten una nova 
pregu nta . 

¿Ouina és . Ia veritat . que es 
persegueix al film «La veritat.? 
Jo diria que és, senzi llament , la 
veritat. Aquella, si ho volem dir 
amb parau les an tigues, gastades 
i estimades, amb paraules que 
tantes vegades hem repetit als 
nostres temps d'es tudiants, del 
«verum et ens convcrtun tur ». Els 
personatges de la pel · HeuIa, con
densat s dia lècti cament en l'advo
cat acusador pa rticular (Pau l 
Meurisse), l'advocat d e ( e n s o r 
(Charl es Vanel) i la pròpia acu
sada (Brigi tte Ba rdot ) com a 
tesi, antít esi i sín tes i respectiva· 
ment, cam.inen, per mitjà d'in
duccions i d'intulcions, cap a fer 
poss ible el coneixement del que 
cons titueix el fons d 'una conduc
ta i d 'uns fets, allò per què aques
ta conducta i aquests fe ts són el 
que són. 

El joc d'H. G. Clouzot , però, és 
encara més subtil. Aix í com a 
«S'ha fet just íc ia », més enllà de 
la innegab le dura crítica del sis-



tcma judicial dc Jurat - tribunal 
dc persones llegues en Dret. la 
decisió del qual consisteix en el 
pronunciament d!innocència o 
culpabi litat, previ a l'adequada 
aplicació de normes jurídiques
posava en relleu l 'cspecífica apor
tació d'uns ingredients precisa
ment de Justícia - la suma de 
matisacions en la valoració de les 
conductes humanes- en el siste
ma de Jurat, també a «La veri
tat ., H. G. Clouzot, més enllà dc 
la innegable dura crítica dcl sis
tema de la parcialitat -defensa 
dels interessos de les parts, con
rïgurada com a tesi i antítesi-, 
posa en relleu la tasca de servi
dors de la Justícia que, ultrapas
sant vul gues que no els interes
sos de les parts, rea litzen els ad
vocats, en tant que actius fusti
gadors de la ignorància i desco
bridors, per conseqüència, dels 
trencaco lls de la veritat. Avui de
fenso, la se tmana vinent acuso 
fa dir H. G. Clouzot a ls advocat; 
dc «La veritat ». Però sota d'a
questa aparença de manca de 
compromís o d'enrolamen t a l'ob
jectivitat , la pel·lícula palesa que 

hi rau el joc dc forces necessari 
per a destif.lar la veritat en tre 
tots, no entre uns pocs ni sem
pre els mateixos. 

Però, a parer meu, e l punt cab
dal de la pe\-lícula no .-adiea en 
tot això, malgrat ser important. 
Ni tan sols en el magnífic ritme 
amb què aquella cns és narrada, 
ni amb la bona ambientació ni 
amb l'eficaç interpretació anlb 
què ens ve integrada. El punt 
cabdal, em sembla, radica en l'o
riginalitat dramàtica que s'en
quista dins el procés judicial pe
nal: H. G. Clouzot fa que l'acu
sada esdevingui el seu propi jul
ge. No és e l Jurat llec ni el Tri
bunal j urisperi t qui es pronuncia 
damunt l'acusada, sinó que és 
aqucs ta qui, terriblement, arriba 
a la veritat : ella -¿potser tota 
persona jove en una societat en 
crisi?- és el buit. 

«La veritat. d'H . G. Clouzot 
amb un cop dc tea tre -<> cine~ 
matogràfic , és igual- final, cap
gira tot e l procés i dó na un fruit 
patètic: la veritat i cI no-res s'i
dentifiquen. «Verum et nihil con
vertuntur )'>. 

Joan Argenlé (Bada lona) 
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quatre vents 

Dl/es cartes a propòsit de l'Is%tto 

El lector de la nostra revista ja 
està segurament al corrent de les 
vicissituds que han anat marcant 
la histbria de la comunitat cris· 
tiana de ¡'Isolouo -una barriada 
de Florència-. Amb tot , podem 
prometre per li més endavant, una 
informació detallada del que s'h. 
esdevingut al seu entorn des del 
mes de setembre de 1968 fins ara . 
En aquest número només ens vo· 
Iem fer res.sò d'un esdeveniment 
que s'ha produ'it molt recentment . 
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Vegeu els fel S: ci mes de març 
d'aquest any la parròquia de 
Ponle Nuovo de la diòcesi de Ra
ven na, amb el consentiment del 
seu bisbe monsenyor Baldassari , 
havia acordat d'acollir e ls 104 
minyons de l'Isololto que volien 
ser confirmats. La raó de recór
rer a un bisbe veí, com prensiu 
per a la comunitat , era el conflic· 
te existent en Lre l'Isolot to i el 
seu bisbe, el cardena l de Florèn
c ia, monsenyor Flori I. Però des-



prés de ¡'assemblea plenària de 
¡'episcopat italià celebrada el 
mes d'abril , monsenyor Baldas
sari va informar que no seria 
possi ble de confirmar a la seva 
diòcesi els minyons de l' Isolotto. 

La negativa va causa r una pro· 
funda decepció. La comunitat de 
l'Isolotto va manifestar· la. Mon· 
senyor Baldassari, d 'altra part , 
no ha es ta t insensible a aques t 

MOI1Senyor: 

He estat eH cOI/tacte amb la 
comunitat de l' I sololto de F/orèn· 
cia, i he tingut Il otícia de la sus· 
pe'1sió de l a Confirmació d'a· 
quells xicots. 

Des dels primers IIloments he 
pogut seguir de prop les d%ro· 
ses vicissitllts del cas de l'Isolat· 
10, que s'han convertit en inevi
table pWll de referència, no so
lamellt per al catolicisme italià, 
.\illó també per als cris tians de 
la I el m ón. 

Creglli'm , monsenyor, 110 m'lla 
estat pas ge ns fàcil: la primera 
vegada que vaig visitar l'Is%lla 
(26-12-1968) tenia molta por, i 
quan vaig tornar a ROIna e/n tro
bava seriosament ,nalalt, amb un 
perillós desequilibri arterial . Per 
a un int e1-lectual, eucara que si· 
gui avançat , no és cosa fàcil 
apartar·se de la taula plena de 
llibres i pape rs, i fica r·se enmig 
de l'ahlamll . Per a fer-ho, sempre 
m'ha calgut desplega,. ml gran 
es forç, apeJ.la1zt a la meva cons· 

sofriment. L'incident me reix una 
re[)exió. 

Per tal d'ajudar-hi , PRESBY
TERlUM / QUADERNS DE PAS
TORAL, ofereix als seus lec tors 
les lle tres que s'han intercanviat 
Josep M. Gonzalez Ruiz, teòleg 
espanyol , i monsenyor Baldassa
ri , bisbe de Ravenna, i que tra· 
eluïm de «La Chiesa oel monelo », 
núms. 25 i 29, respecti va ment. 

cièllcio, i rall/bé a la meva "teo
logia" integrada sovint solamen t 
de boniq L~ es paraules. 

Amb això, vull dir·li que com
prellc bé la perplexitat i la por 
que S'¡1Q1l apoder{/( de vost è des
prés dels primers passos d'apro
ximació a l' I solat to. Però, "corn· 
prendre" no vol dir "justificar": 
els capellans estem acostumats a 
justificar qualsevol pas que fem, 
i SOV;,lI hem oblidat l'exemplari
tat de la penit ència pública da
van t dels fidels, reduint-la tal 
vegada hipòcritament, a una fa· 
risaica com èdia cullural, quan 
al principi de la missa diem 
que també nosaltres "hem pecat 
molt ... ". 

Pel que he selltit a dir, vostè 
té por que el fet d'adminis trar 
la COl1firll1ació als xicots d e l'Iso
lolto provoqui una desa provació 
de dalt esta nt , i tal vegada que 
se'l remogui tOlalmel1t. Perdo· 
ni'm si li dic am b sin ceritat com 
es velleH les coses des de fora. 
Tota la raó d'ésse r d e l'Església 
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és de ser "sagrament del món", 
o, més concretament, de l'allibe
ració del món de tota esc/avitud. 
I un sagrament és llIl "signe" 
destinat a ser comprès pels seus 
destinataris, és a dir, per aquells 
que esperen l'alliberació. 

Aquella comunitat cristiana de 
l'Isolollo és un dels pocs casos 
on l'Evangeli havia arribat a ser 
u,., sigl1e eficaç d'a lliberació to· 
tal, i e/ "pob/e" - l'autèntic po
ble- ho havia in terpretat així. 
A més, molt s cristians del "po
ble", a Itàlia i a l'es tranger, !/ll11 

respiral quall han conegut aques
ta experiència . ALtò vol d ir que 
tot s ens hi trobem afectats: /0 
qüestió de l'Iso/alto s'ha cO I/ver
tit evangèlicament en llIl "signe 
de contradicció". 

Algunes actituds de por, alguns 
càlculs diplomàtics o polítics, SÓ" 

fatalm ent interpretal s com una 
negativa al compromís "sacra
mental" per a l'alliberació del 
poble. I així, l'Església exposa a 
la ",¡[·litat la pròpia sacramentali
tat. N'hi ha prou de viure al mig 
de la pobra gent per a compren
dre aquesta gran tallada d'una 
Església que cada dia es torna 
més aristocràtica, tal vegada des
pres de boniques declaracions a 
favor dels pobres. 

Cregui'm, monsenyor: quan. ja 
hem recorregut la major part del 
"camí de la nostra vida", no es 
pot deixar d e pensar en el troba
ment amb Aquell en el qual die/li 
creure, les paraules del qual es
Iem encarregats de trans metre i 
d'int erpretar, fins i tot amb la 
nos tra pràctica. 
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Déu em lliuri de d01Jar-/i con
sells . Penso, però, que /a meva 
pobra teologia no és res més que 
!HI servei als "pobres de Jal1vé". 
Per això em permeto d'expressar
li els meliS pensamel7l s. 

Pensi, monsenyor, si no lla ar
ribat tal vegada el moment de 
repetir aquella cèleb re frase del 
compte de Paris: "Paris bien vaU( 
une messe"; és a dir, l'Evangeli 
bé val llna mitra. RecO/zec l'enor
me dificll/tat de l/anar el primer 
pas, sobretot qual1 aquest primer 
pas té davant sell el buit lIl és ab
solut. Però la fe és així. Nosal
tres, homes d'Església, preguem 
poc, ; /10 fer,., malamellt; helll fa
bricat bonics esquemes -tal vega
da "l1eo-litúrgics"-, ell els quals 
l'Esperit de Déu Ira de sotmetre's 
a les regles que li hem establert. 
Peró l'Esperit bufa on vol i quall 
vol. Pretell em d'elim inar la sor
presa del Déu "lladre" del qual 
ens par/a tan sovint el NOLI Tes
tament. S'acusa sovint certes ex
periències cris tianes -com la de 
l'lsolollO - d' "horiz.onta1isme"; 
però s'oblida una cosa molt gros
sa: que "Déu és a la base, en el 
poble"; en cOHseqüència, un ver
ticalisme qu.e s'aparta de la base 
és il·lusori; més encara, és Llt/ 

allunyament de Déu, da /Ull el ca
pric i diví de fer de la base la cà
tedra on ensenya la seva veritat 
i el sotl/Lla r; on profereix els seus 
oracles. 

No sabria dir-li res més. Pensi 
que tot s els ulls estan girats cap 
a voslè, i que vostè s'lta conver
tit per a molts ell l'última roma
nalla del nautragi. 



A m és de les meves modestes 
re fl exions, li asseguro les m eves 
angoixades pregàries, a fi que 
l'Esperit de Déu l'il ·lumilli i li 

Caríssim: 

Em permeto d'anomenar-lo així, 
precisament perqtlè la crisi gravís
sima dels nostres dies ens uneix 
en una perla sense límit s. 

Voldria , però, que em cregués 
quan li dic que el no a la COllfir
mació no és por. M'han vingut al 
damunt tallis mals, a causa cIe la 
meva actitud, que - perdoni
una cOIlfirmació de més o de 
menys no afegeix res a allò que 
em pot passar. 

E/meu no va ser determinat per 
Ull motiu teològic: es tracta del 5a
gramelll lípic de l'Esglés ia local 
per part del seu bisbe, sobretot si 
és administ rat en forma comuni
tària, com era demanat en aquest 
cas. I per motius pastorals: el 
m eu 110, que no era el refús de la 
comunitat amb la qual sempre he 
dialogat i que estimo, volia ser un 
replmue jament (i en forma teolò
gica) del problema de l'Isolo Ilo. 

L'l soloIlO, així, HO pot durar. 
I si s'acaba perquè el condemneu, 
o perquè s'esgota, serà un mal per 
a tota l'Església; avui sembla que 
tot vagi en aquesta línia. Ara bé: 
el no a la Confirmació replanteja 
el problema. Si jo cOllfirmo, lOt 
hauria estat liquidat com Ull gest 

dóni força per li servir li aquest 
Poble de Déu lall afeclal per la 
gran desif.1usió postconciliar. 

Fra tenwlmenl , 

José María Gon7..alcz Ruiz 

de rebeJ.lió, i la situació desenlbo
caria en el no res; i pot ser és això 
el que mollS esperen. Amb el no, 
el problema queda replantejat: no 
es podran deixar els Ilen s seHse 
call firmar; s i l'Esglés ia local se
gueix essent insensible al proble
m a, haurà arribat el moment en 
el qual s'haurà de posar en movi
I11C1lI la Comllllió de l'Església. 
I s i 17i la Comu17ió de l'Església 
rIa es mou, són molles les coses 
que I ronlollel1. 

L'alt re motiu pastoral és lJue la 
/ll eva comunitat local és confrària 
a la m eva actitud, i algun respecle 
per {/ aquesla família que Déu 
m'ha dOl1al bé hauré de teHir-Io. 

No pl-IC negar-li que la prova 
//l és gran qI/e el Serlyo r m'lla po
sat -juntamenl wnb molt es al
I re5- és aquesta mirada de l'I 50-
10110 cap a la m eva persona. Tinc 
confiança qlle els de l'Isolo IlO qlle 
avui em miren malll/nent, (lemà 
em donaran les gràcies; i això, 
perquè tinc confiança en el Senyor 
que guia l 'Església. 

Si té oportunitat de venir a Ra
veW1Q -cosa per a mi tant desit
jable- tindrem moltes coses per 
dir-nos. 

Salvatore Baldassari , 
bi sbe de Ravenna 
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