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Del concordat a la pobresa 

dinàmica : o renúncia 

L'Església, en el Concili Vaticà 11 , es va comprome
tre de manera pública i ben explícita davant de tot el 
món a no posar «l'esperança en els privilegis atorgats 
pel poder c.ivil . (. Gaudium et Spes. n . 76). Aquest com
promís, d 'altra banda, és un factor integrant de to t l'es
perit que anima la major part dels documents del 
Concili. No cal dir que el document sobre la lliber
tat religiosa hi ocupa un lloc especial. Precisament, un 
dels missa tges pronunciats en l'acte de clausura del 
Conci li , el clirigit als governants, assumia l'esperit i la 
ll e tra de la Declarac ió sobre la ll ibertat religiosa amb 
aquestes paraules: e ] ¿què demana de vosaltres aques-
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ta Església, després de gairebé dos mil anys de vicissi
tuds de tOt3 mena en les seves relacions amb vosaltres, 
potències de la terra? Què us demana, justament, avui? 
Us ho diu en un dels textos més importants del seu 
Concili : res, tre t de la llibertat. La llibertat de c reure 
i de pred icar la seva fe, la lliberta t d'estimar Déu i de 
servir·lo, la llibe rtat de viure i de trame tre als homes 
el seu mi ssatge de vida. No li tingueu por: és la imatge 
del seu Mes tre, la misteriosa acció del qual no usurpa 
cap de les vos tres prerrogatives i encara sa lva de la 
seva inevitable caducitat tot a llò que és humà, i ho 
transfigura i emplena d 'esperança , de veritat i de belle
sa- , 

Altramen t, ¿com conciliar una si tuació de privilegi de 
l'Església a mb el deure de procurar que no hi hagi entre 
el s ciutadans cap mena de discriminació per motivacions 
religioses? 

La paraula, compromesa i pública de l'Església con
ci lia r, esdevé, doncs, el tHai més immedia t d 'urgència 
que compo rta l'afany de trobar unes autèntiques rela
cions de l'Església amb el món, o, més ben dit, de l'Es
glésia amb la comunitat politica . Perquè, en dermitiva, 
cn aquesta paraula conciliar ressona la paraula de 
l'Evangeli. 

Pcr tant , si tuats com estem en un moment històric 
determinat, l'actitud de l'Església, que cerca un estatut 
de pobresa i de lliberta t davant la comunitat política 
i davant els poders polítics, cal traduir-la d 'una manera 
dinàmica. J la traducció dinàmica de la pobresa és la 
renúncia. 

Creiem que Wl plantejament de renúncia és l'únic que 
val, l'únic que resulta comprensible des de ¡'Església. 
Només des de la renúncia podem entendre el propòsit 
de l' Església de retrobar en aquest afer un rostre més 
transparent i més digne de crèdit. Només amb la renún· 
cia de la seva posició de privilegi dintre de la societa t 
civi l, pot l'Església reclamar la ll ibertat. 
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La figura concordatària, de fet , s i ja no de dret , com
porta dos ordres: en primer lloc , una situació de privi· 
legi, de la qual partic ipen d'alguna manera tan t l'Esglé
sia com l'E stat; j , en segon lloc, un conjunt d'articles 
on poden en treveure's diverses s ituacions de privilegi, 
expressades a través dels convenis concrets orientats a 
donar resposta als afers mixtos. 
Ar~: la renúncia per part de l'Església demana un 

es ti l. lOs a dir: ha d 'abastar no una part, sinó la totali
tat dels privilegis l eals que li h agin estat atorgats pel 
poder civil; i en fer aquesta afirmació, volem compren· 
dre tot allò que de fet significa una situació privilegiada 

pe r a l'Església. 
Més encara. La renúncia caldria fer·la no amb proce

diments més O menys maquiavèlics, d'acord amb uns 
crit eri s d'aventatges o desaventatges que justifiquin els 
mitjans amb el fi, sinó amb un estil clarament evangè
lic, desinteressat, objectiu, sense tramoia. 

D'a ltra banda, una renúncia per part de l'Església 
hauria d'anar acompanyada de molta humilitat, i del 
reconeixement s incer dels desperfectes als quals hagin 
dona t lloc les fórmules històriques concorda tàries, con
cre tament a casa nostra, tot i que hagin estat efectua
des amb la màxima bona voluntat. Seria repugnant de 
presentar o de veure la renúncia com una exhibició de 
virtut que arriba a fer l'Església davant la hjstòria per 
a edificació de tota la humanitat. 

Aquesta renúncia, a més a més, hauria de realitzar-la 
l'Església amb una forta eficàcia. No amb paraules, de 
les quals sovint n'és més que pròdiga, s inó amb fet s 
rea ls, comprovables, comprensibles per tothom, tant 
per aquells que els acusen com un disbarat com per 
aquelJ s que els enyoren de temps com un gran pas a 
donar. 
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Un I un, o un m enys un ? 

Deia Santiago Rusiñol que, a Catalunya, de to t en 
tenim almenys un .. . La frase és divertida i assenyala 
una si tuació mig optimis ta, mig pintoresca. Però, si ho 
analitzem bé, ens adonem que la realitat és encara 
més complicada que no pensava el bon don Santiago: 
aquí, de to t en tenim dos i, naturalment, l'un fa la guer
ra a l'altre. Vegeu-ne uns quants exemples referits, no
més, a l'à mbit eclesial barceloni. 

Si volíem fer gala d'erudició històrica podríem evo
car, com a mos tra, Ics dues .adoracions nocturnes» 

que ex is tien, anys enrera, a Barcelona: l'espanyola i la 
catalana. Resulta tan dif[cil d'esbrinar quina diferència 
pOL haver-hi en tre adorar -amb l'agravan t de nocturni
tat- a l'espanyola i fer-ho a la catalana, com fàci l d'en

devinar la trista peremptorietat que donava origen a 
aquella di stinció. Però tenim exemples més actuals i 

importan ts. Hem estat anys i anys sense poder obtenir 
una faculta t de teologia i, de cop, n 'hem obtingut dues 
per bé que amb tftol de . Seccions» (més o menys amis
tançades); que això, a més a més, s'hagi esdevingut 
precisament quan hi ha menys estudiants de teologia, 
no deu tcnjr massa importància. Tampoc no són gai res 

e ls laics interessa ts en aques ts estudis i ara resulta que 
tcnim dues escoles, dc caràcter superior. de teologia 
per a seglars. Permeteu, enca ra, un tercer exemple ben 
recent : teníem - relíquia d'un passat que va prometre 
més que no va donar- una escola de _filosofia cristia
na_o Ara se n'ha estrenat una altra anomenada _dioce

sana de filosofi a .... 
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Per què el dos ens és tan propici i l'u tan escàpol? 
Podríem recordar la nostra proverbial predisposició 



a la genialitat: aqu1, ja se sap, sempre és més fàcil to
par amb el millor monument d'Europa que amb un 
carrer ben urbanitzat, igual com tenim més probabilitats 
de coincidir amb un gran escriptor - incomprès, això 
s{- mereixedor del Nobel, que de rebre una carta sen
se faltes d'ortografia ... 

Podríem, encara més malèvolament, formular la teo
ria, sempre latent en la nostra atmosfera, de l'agulló de 
la competència com element imprescindible. Tindria 
cap mena de sabor, per dir-ho amb un exemple vulgar, 
un sol èxi t del Barça sense la contrapartida de l'Espa
nyol ? Allò tan antic de «oportet haereses esse» aqu1 és 
una autèntica necessitat, semblant a la que el peix gros 
té de l peix pe tit. (Amb J'agravant que, en principi, tot
hom és peix gros!). 

Podríem ... i hauríem de pensar-hi . Probablement hi 

ha quelcom d'irreduc tible en aques ta nos tra, potser bio
lògica, passió pel duali sme. Però , lai vegada, si clarifi
càve m les coses, és a dir, si gosàvem form ula r alguns 
matisos diferencials, ara inconfessats i secrets; si reco
neixíem Ja limitació de les nostres realitzacions, tan 
gran com Ja immensitat dels nostres projectes; s i ens 
centràvem més en la funció i els seus efectes i relativit
zàvem l'organ; si acceptàvem de s ituar ci nos tre esforç 
en un terreny objectiu i no fer-ne cen tre d'un univers 
ideal... Tal vegada podríem arribar a fer de la neces
sitat virtut i a transformar en suma allò que és ara una 
frisança de resta, esterilitzada i esterilitzadora. 
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Present i futur 

Aques ts darrers mesos s'han acumulat - a escala po

lítica- una sèrie d 'esdeveniment capaços de sotrague
jar la nostra ja difícil esperança. El drama palestinenc 
n'és una mostra important. 

Un dia, cap a la fi de la guerra mundial, un gran sec
tor de la nostra gent descobria, astorat, l'existència dels 

camps nazis d'extermini, on havien estat sacrificats, 
entre d 'altres, milions de jueus. Molts, aleshores, s'ado
naven, amb amargor, que, a cavall d'unes circumstàn
cies ambígües, havien fe t costat, moralment -i alguns 
físicament i tot- a l'opressió. 

Ara, també, molts que havíem vibrat d'indignació lle
gint el _Diari d'Anna Franck _ i que havíem fel nostra 
- i la mantenim- la defensa dels dre ts del poble jueu, 
descobrim que, igualment a cavall d'unes circums tàn
cies ambígües, aquesta vegada de context més ample, 
hem res tat al marge de la tragèdia d'un altre poble 
oprimit, que viu literalment a la intempèrie. 

Tenim la sensibilitat i la capacitat de reacció cnndi

donades. En primer lloc, per la infonnaci6 i e ls seus 
amos. Però també per uns esquemes de pensament que 

sempre ens fan arribar tard i malament a la realitat 

dels més indefensos. 
¿ Ens ca ldrà, un altre dia, d'aquJ a uns quants anys, 

despertar de nou per a adonar-nos d'crrors actuals? 
Quan certs escàndols administratius prenen volum, i la 
violència es fa present contra els paletes del sud o 
amenaça les terres del nord ... esdevé incòmode presen
tar·se com a cris tià i difícil predicar cada diumenge. 

La paraula de Déu, ¿ no ens hauria de fer capaços de 
treure e l cap enfo ra per tal de constatar, si més no, la 



contaminació del nostre aire? Perquè moltes vegades 
no podem fer més que això: mantenir la lucidesa i do
nar testimoni de la veritat. Però cal fer-ho avui i en re
lació a allò que passa ara. No demà amb l'ajut dels 

vencedors de torn. 

-= 

~~ 

7 



qüestions 

De la cristiandat al pluralisme : 

evolució socio política 
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Aquest estt/di va ser llegit el dia 7 de juliol 
de 1970 a la X IX Setmana de Missionologia de 
8 érriz (Cu ipúscoa), el tema de la qtlUl era 
«Evangeli tzac ió i món actual». 

Mossè,1 Casimir Marlí parteix del procés 
creixent de pluralisme i secularització que sem
bla culmina r als nostres dies, i de l'anàlisi que 
ell fa Karl R ah/ler, i passa, de seguida, a apli
car·110 a la s ituació espanyola. 

Assis t im , així, a un procés his tòric ascendent: 
partint del l'f nacionalcatolicismo" de la pos t
guerra, agudament es tudiat per Alfonso Alva
rel. Bolado, i del seu art ifex, el cardenal Gomà, 
ens remuntem, a través de la li República (en 



la qual juga el seu rol fu gisserament el ca rde· 
nal Vidal i Barraquer) fins a la Res taurac ión 
de 1876 i a l'absolutism e de Ferran V lI è. La lús
tòria projecta aixi la seva llum sobre una qües tió 
viva, que és cent ral en la vida de l'Església dels 
nos rres dies. 

El cristià en un món pluralista secularitzat 

I. Des del punt de vis ta de la his tòria, parlem de pluralis me 
en primer lloc en e l sentit d'una suposada unita t inicial que es 
diversifica. En l'aspec te sociopolític, la unitat inic ia l, per dir·ho 
~n una frase fe ta i contundent, és la del tron i l'a ltar. La diversifi
cació es presenta com un moviment d'autonomia en e l qua l entren 
dura nt el segle XIX les realita ts socials i polítiques, amb força 
creixent i amb estrèpit polèmic. En la inspiració antieclesiàst ica 
que o rigi nàriament ca racteritza aquest moviment hi trobem ja un 
Inatís d'una encara no ben definida independència de les rea litats 
socials i polítiques respecte de l'àmbit d'allò que és sagrat , que no 
dubtem avui de mirar com un ing redient del que anomenem pro
cés de secula rització. 

Pluralisme i secularització es presenten, a ixí, com dues reali· 
t;:l ts q ue no solament van de bracet, s inó que freqüentment es con

fonen , perquè e l procés de divers ificació de la soc ie tat mode rna 
s 'efectua contra una unitat de caràcter sacra t. 

2. A mesura que e l concepte unita ri de la vida pública va per· 
dent vigència, tant perquè es conside ra com un anacronisme des 
del punt de vis ta sociopolític, com -anan t a la re l- per la vertigi
nosa especia lització de les ciències i de les tècniques -fins i tot 
de les ciències i de les tècniques socials- que les confirma en la 
seva autonomi a, e l fenom en de la secularització va prenent un im· 
puls i una amp litud cada vegada m és imponents. No són solament 

les rormes sacralitzades d 'exis tència públi ca que va adoptar en un 
êl ltre temps la comunitat dels cris ti ans, les que es constitueixen 
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en objecte de litigi. Queden sobre to t en evidència els ingredients 
«seculars» que inevitablement incorpora tota forma de vida comu
nitària de fe, i, més radicalment, tot intent de representació social 
o conceptual de les realitats de la fe. 

En aquest sentit, Karl Rahner presenta el pluralisme com un 
a,pecte ineludible de l'existència creada de l'home: - L'home i el 
teatre de la seva existència (ci món dels seu.s semblants i l'univers 
circumdant ), malgrat la seva unitat en Déu i en e l seu destí, i mal
grat les últimes est ructures metafísiques que e ls s6n com unes, 
es tan compos tos per realitats tan diverses i múltiples, que l'expe
riència viscuda pel mateix home no pot deixar de provenir de fonts 
originàriament distintes (la conjugació de les quals no es tà d'an
:uvi es tructurada u.nitàriament), de manera que l'home és incapaç, 

lant teòricament com pràcticament, de reduir aquesta multiplici
tat a un comú denominador (a un «s istema » únic), a partir del qual 
pogués ser deduïda, compresa i controlada. La unita t completa i 
plenament captada d'allò que és real existeix per a l'home com un 
postulat metafísic i com una esperança esca tològica, però no com 
una cosa de la qual pugui disposar. Aquest pluralisme és per 
11 l'home un índex de la seva condició de criatura: solament en 
Déu tot és u; en l'àmbi t de Ics coses finites, l'antagonisme entre 
les diverses realitats és insuperable» (<< Kleines theologisches \\' or· 
terbuch », terme «Plu.ralismus »). 

En una paraula, en cap terreny, i tampoc en e l de les represen
tacions conceptuals o socials de les realitats religioses, hi pot haver 
una fórmula única plenament ex.haus liva. Hi ha fórmules, la ma
teixa pluralitat de les quals revela els ingred.ients catego rials i 
«seculars» que transporten. 

3. La ruptura de la unita t sociopolítica inicial, que donava ori
gen a una diversificació pluralista i secular, es presentava en un 
¡.rimer moment com una si tuació que aparentment qüestionava 
en forma única les relacions entre l'Església com a insti tució i 
l'es tructura de la socie tat civil. El procés pluralista i secular de 
d;versificació té, en realitat, un abast molt més ampli: són les for
mes d'expressió de la fe, i les formes específicament ecles ials de 
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vida de fe, les que veuen com els sÓn reclamats els papers d 'iden
ti ta t pe r a una ineludible operació de revisió. 

4. El cris tià, crida t a la unita t tota l amb Déu, i a la un ita t 
sacramen tal en l'Església, es troba a ixí situat en un món inevitable
ment plura lista i secularitza t. El cristi à es troba, per tant , urgi t a 
una cons tant autocrítica de totes les seves representacions de la fe 
i de totes les fó rmules de vida eclesial. 

En aques tes condicions, l'orientació predominan t de la vida de 

fe (personal i comunitària) és la que es troba resumida en un tòpic 
que arrossega una no table multiplici tat de significats positius. 1 dc 
cUlTelati ves ambigüitats: realitzar-se «3 la base», 

Viure la vida de fe . a la base» signi fica: el lloc ordinari dc la 
vida de fe és el de les realitats quo tidianes, particularment aque
lles que més de prop es tan relacionades amb els punts neurà lgics 
cie la tra nsformació del món. En contacte a mb aquestes realita ts, 
la vida de fe troba el seu realisme, e l seu llengua tge renovat i les 
seves express ions socio lògiques de comunió. 

Viure la vida de fe . a la base » comporta una afinada consciència 
de la inè rcia de les estructures eclesiàs tiques, espontà niament in
cli nades a refusar to ta aut ocrítica i a emparar espirilualismes 
desenca rna ts, catequesis intem porals, fi losofies idea listes, i a mos
trar una particular reverència per l'.ordre es tablert». 

La cri tica de l'immobilisme caraclcrfs tic de les estructures ec!e
~iàst iques , i Ja defensa de l'autentici ta t de la vida de fe en les seves 
expressions personals i comunitàries no sempre queden lliu res 
d'mgredients edJpics: d 'ignoràncies sobre el pes que té el passat, 
sobre les necessàries mediacions de temps i de mè todes, amb la 
c('nsegüent idealització del present i del futur. La mate ixa noció de 
«base » no es tà tampoc exempta d'una cà rrega sociològica, accepta
da quasi bé sempre en forma acrít ica, les arrels de la qual s'ali
menten d'una dogmàtica marxi sta freqüen tment simp lificada. 

La crítica de les estructures eclesiàs tiques en nom de l'autenti
ci tat de la vida de fe es veu amenaçada també per un subtiJ inti
misme antiinte l-l ectualis la, aHè rgic a les fonnes de vida comuna i de 
diàleg que es mos trin exigents a reclamar un s mínims de rigor ra
cional, i poc ap te per a la comu nicació fo ra de l cercle de ls ini-
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ciats ( llengua tge pobre, a mb simbolismes rudimentaris carregats 
de contingut emocional, amb vis ta sob re tot a l'operativitat a curt 
termin i), per a afronta r la racionalita t del món modem (el P. Che
nu parla a propòs it d'això d'«una vida artesanal , emocionant però 
vana, davant els determinismes econòmics i culturals que no es 
c;e ixen manejar. , «Les pe tites communautés; un quis le ou un es
pair pour l'Egli se?., a «Témoignage Chrétien., 14-5-1970, p . 20 ), i 
per a valorar la necessitat de les garanties d'estabilitat que recla
ma la ta vida comuna, s i vo l evitar la tirania de ls més forts en una 
convivència sense es tatut. 

Amb el que he dit, no he fe t més que esbossar alguns e lements 
del joc de contrad iccions dialèctiques en què es troba e l cris tià 
que accepta de viure la seva fe en un món pluralista i secularitzat. 
És un quadre en e l q ual e l que ta l vegada tingui més relleu s igui 
l'es. lat d'ex trema pobresa que ca rac teritza aquest tipus de crist ià, 
<¡ue es presen ta davant e l món i davant l'Església amb e ls seus 
fl ancs to talmen t desprotegits, gràcies a les radicals exigències 
d'autocrítica que li vénen imposades radicalment tant des de la fe 
cum des de la vida civil. El cris tià conscient, que en un moment va 
dema nar a l'Església - i li segueix demanant- que abandonés tota 
confus ió amb poders d'aquest món, i es fiés únicament de la Parau
la de Déu, veu com, en un món pluralista i secuJaritzat, aques ta 
petició es posa a gravitar sobre la seva pròp ia vida de fe amb una 
ex igència implacable. 

No serà sobrer advertir, encara que s igui de passada, que 
éques t context de revis ió radical de les formes de representació 
conceptual i comunitària de la vida de la fe és el lloc en què, per 
damunt de les anècdotes, troba e l seu enquadrament més apropiat 
la c risi del clerica t en el q ue té de substancial. Es trac ta, en e l fons, 
d'una cris i de to ta una forma de convivència eclesial i de tot un 
conjunt de fórmules conceptuals i pràc tiques (individuals i so
cials) de la vida de fe : del cle ricat, establert segons unes determi
nades coordinades molt condi cionades per l'esperit de l barroc, 
depen.ien en un grau molt elevat les formes de comportament dels 
cristians, les fórmules del catecisme i de l'expressió de la fe en 
general, i era e l clericat, en de finitiva, e l que donava consistència 
comunitària a l poble cris tià. 
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El nostre marc històric concret 

5. Entre nosaltres, aquestes tendències ca racte rís tiques de la 
vida de fe en e l si d 'un món pluralis ta i secularitzat, es produeixen 
clns un quadre de tensions particularment complexes i confuses, en 
el q ua l l'es tatut q ue l'Església s'ha dona t a e lla ma teixa, acceptant 
unes de terminades formes de convivència amb un règim polític 
que ha volgut at ribuir a l'Es tat un caràcter confessional, vénen a 
afegir un lamentable suplemen t de rigideses per una part , i de des· 
composicions per l 'alt ra, a una problemàtica que per ella mateixa 
ja no és simple ni sempre clara, com hem vist. 

Per a l'anàlisi d'aquesta situació, reme to el lec tor a la ponència 
que va presen tar Al fo nso Alva rez Bo lado a la V Se tmana de Teola
fia de la Universita t de Deusto, l'a ny passa t, sobre . Compro miso 
te rres tre y cris is dc fe » (Vida cristiana y compromiso terrestre. 
Bi lbao . 1970, pp. 151-21 8). Em lim ita ré a resumir, no sense el per ill 
u'empobrir i de desfigurar, les observacions i els judicis que, sob re 
la nostra rea li ta t religiosa ac tual, ha acumulat en e l seu estudi 
Alvarez Bolado. 

La nos tra si tuació actual, en les seves línies essencials, la veu 
plantejada com una integració pragmàtica de l'Esglés ia (o millor 
dit, del factor ca tò lic) en e l règim polí tic vigent, i una corre l a t~ va 

integració ecles iàs tica o clerical de la societa t espanyola . El model 
de societa t que va guiar e ls qui va n projec tar Ics rOl'mcs actua ls 
df' convivència que ens carac teritzen, el descriu així Alvarez Bo
l ~do: «Una sociedad po lit icamente unfmi me, que pen saba enco n
tra r la clave radical de es ta W1arti m idad en la iden tidad de una 
'concie ncia nacional', avalada y consolidada nada menos que por 

la comú n convicción y confesió n colectiva de la fe católica> (pp. 
162· 163). Aq ues ta mútua inte rpenetració del faClOr ca tòl ic i ci facto r 
nac ional ha es tat anomenada <macionalca to licismo » (p, 163 nota, 
i p . 166). o ens toca aquí insistir en l'èxi t d 'aquesta integració de 
nacionalisme i de ca tolicisme, tant des de l punt de vista de la polí
tica exterior de l'Esta t espanyol, com de la de l'interior (p. 167 ). El 
que ca l destacar és que, en virtut de l seu ma te ix plantejament, eli
mina in ovo tot pluralisme , no sols polític. s inó també eclesiàstic 
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(pp 167, 169 i 170), a causa del principi de crí tica del «sis tema . 
que tot pluralisme inclou. 

El procés de de terioració al qual es veu sotmesa la fe en les 
condicions indicades és descri t per Alvarez Bolado amb una luci
desa i una densitat fins ara ¡nigualades en tre nosaltres. Resumir 
aquesta vintena de pàgines apass ionants és una em presa descabe
lI ~da , perquè és impossible. Vet aq uí simplement enumera ts a lguns 
dels temes principa ls: e l contingut de la fe, prese ntat fin s a ra en 
forma generalment infantil, es torna cada vegada més pàHid da
vant e ls ulls del militant que viu com a adult e ls valors seriosos 
de l compromís terrestre; en e l millor dels casos, la crisi de la fe 
passa en c i militant per una prèvia reducció de l seu contingut a 
J'e tica; )'Església. en e l seu conjunt , es presenta com una comuni
ta t conformista que ha acceptat la reducció de l'Evangeli a una 
«ideologia privada de alva ió)), i s'ha tornat insensible als greus 
esquinçaments socia ls que impedeixen la realització pràctica de 
l'esperit de Ics benaurances; la crisi de confiança de l militant cri s
tià en l' Esglés ia és inevi tab le, perq uè mentre l'Església manté a l 
nivell teòric e l dret i l'obligació del militan t laic cristi à d'ac
tu ar en les es tructures d'aquest món per a transfonna r·les, 
i invita permanentment al com promis concret, manté al mateix 
temps una complici ta t amb el poder que castiga de manera dura 
formes lícites de compromís è ticcrsocial i è ticcrpolític, i que ha 
mermat l'espai cívic de realització d'aquest compromís; l'Esglêsia 
ocupa així dins de la ocietat un lloc oficial que la obstaculitza per 
a ser Església real de Crist i de la fe. En una paraula, la si tuació 
que l'Església ha admès com a configuradora de la nació en e ls 
aspectes è tics i religiosos converte ix en una experiència d'Església 
~n clandes tinita t, to talment inviable a la llarga, el que hauria de 
ser en realitat experiència de l pluralisme. Perquè en la nostra so. 
cie ta t -com subra tlla A1va rez Bolado- el pluralisme es va este
nen l per so ta de la sacralitzada uni formi ta t oficial (pp. 167 i 195) . 

6. L'enorme operació de simplificació que va cald re po rtar a 
terme per arribar a concebre i a reali tzar e l que A1varez Bo lado ha 
de nominat com integració pragmàt ica mútua del fac tor ca tòlic i 
el fac tor nacional a Espanya, e l mateix Alvarez Bolado no la \leu 
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possible sense t'experiència trau.màtica de la guerra ci vil : «La gue· 
n a del 1936-39, en que cada una de les partes intenta extraer de 
raíz 'el mal', es la salida quirúrgica sangrienta de una lucha civil 
interminable y esté ril en la que las motivaciones ideológicas, polí
l¡ cas y religiosa s se entrecruzan compleja y, a veces, contradictoria
mente. H istórico-bio lógica mente - ba ja los 'santos y señas' distin
tos- el trauma de la guerra busca una unidad simp le. Prescindi
mos ahora de las circuns tancias inte rnas y externa s que dieron la 
victoria a la parte beligerante que buscaba la 'unidad religiosa ' 
como fac tor delerminan te de la 'nue va sociedad '. En toda caso, la 
'unidad buscada' tenía que reconcili a r de manera elemental y prag 
matica las disensiones religiosas y políticas que hacían inviable a 
España como comunidad política moderna. » 

I afegeix en nota: «De haber ga nado los perdedores, es muy 
probable que se hubie ra tendida con igual fuerza a recob rar la 
elementa l 'unidad política ', aunque es ta vez con un Es tado con fe
sional a rre ligioso O mas bien an tirreligioso (pe ro igua lmente inte
grista) .• 

I segueix : «5upues to quiénes fueron los vencedores, el 'factor 

ciHólico' y e l 'fac tor nacional' sumini stra ron dos ta lantes de fuerte 
ra íz, ya que convergian en e l recuerdo de un 'Sigla de Oro', espa
ñol y católico, que daba vigor a la utopía de la reconstrucción de 
una sociedad española que, reencontrando su auténtico ser, podia 
pro tagonizar una vez mas la redención ideológica y política de la 
Crist iandad . (pp. 163·164). 

Vegem, en una mirada re trospectiva, quins van ser e ls princi
pals passos que van precedir aquesta operació restauracionista. 

El cardenal Gomà, art ifex de la unitat 

7 .. L'artffex que, com a representant de l'Església, concebeix la 
fó rmula de la unitat i la porta a terme és el cardenal Gomà. La 
Seva recent biografia, escrita en una form a extraordinàriament sò-
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bria per l'actual bisbe de Palència D. Anas tasio Granados Garcia, 
narra fidelment les IInies principals de la trajectòria pública del 
personatge, i aporta comprovacions documentals de gran interès. 
S 'lla de dir, però, ta mbé, que des del punt de vista de les exigèn
cies del gènere biogràfic, queda per precisar el mòbil central de la 
personalitat del biografiat, la manera com es va anar reafirmant i 
configurant aques ta personalita t a través de la diversitat de les 
circumstàncies ps icològiques i socials que li van tocar viure, les 
tisures que aques ta personalitat presenta, els suports ideològics 
que van donar coherència a la seva psicologia i a la seva actitud 
pràc tica davant la vida, i el judici que mereix aquesta coherència. 

Dos textos de la seva carta pastoral «Lccciones de la guerra y 

de be res de la paz. (8 d'agos t de 1939), que per cert va sucumbir 
sota el llapis vermell del censor civil i no va ser publicada més 
que en el Butlletí o fi cial de l'arxidiòcesi de Toledo (A. Granados 
Garcia . El eard" 'wl Goma, prima do de España. Madrid, 1969, pp. 
231 -235), s6n suficientment indicatius de l'esquematisme pragmàtic 
amb què es va haver de mirar la realitat , en un clima de trauma
tisme coHectiu. 

Per una part, es van haver de simplificar les postures. La inte
gració de l fac tor ca tòlic i e l factor nacional s'exp ressa en un ús 
esborronador de la primera persona del plural, i en un no menys 
c~cruixido r providencialisme, de clares ressonàncies velerolesta· 
mentàries: 

«Mejor que no se l'/Ubiese perturbado la pa, I ... ). Pero ha 
debido I/G eerse la guerra para lograr la pa" y hemos ganado 
la guerra . Cracias a Dios que nos ha dada la victaria y con 
ella se ha podido restableeer una po, justa . IIbid ., p. 405) . 

Per altra banda, s implificació en la s íntesi històriccrdoc trioal 
en la qual es formula sense embuts e l nacionalcatolicismo, i es 
tracta de do nar·hi bases per a sos tenir·lo: 
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«Tenemos, amados diocesanos, una conciencia nacional 
cat6lica, fJOrqu e España, en su unidad, en su reciedwnbre, en 
su expa nsió", se ha forjado en la fragua de los prülcipios cris
tianos. Los cmlcilios de Toledo dan la pauta político·religiosa 
que seguira España en los s iglos !uturos; la Reconquis ta es el 



yunque en que durante ocho siglos se endurece y modela el 
alma de nuestro pueblo; en el siglo XV l , cuando sucumben 
las naciones de Europa al error protestante, que liqt<ida ver
gonzosamente la magnífica cristiandad, España se reafirma 
en sus ai1ejas creencias y cierra el paso a la herejía; y cuando 
la fratlcesada irrumpe como riada en nuestro territorio, fra

ye ndo aelÍ una civiIiz.ación que no se aviene con la nuestra 
crislianísima, sUTge nlleslra paisanla, poderosa con su f e mtis 
que con sus armas, y vence al poder invasor. Las mismas 
guerras civiles del pasado sigla no son md.s que una Iucha 
épica entre el raneio espíritu cristiana y los principios de una 
democracia que, nacida de Calvino y amparada por el filósifo 
de Ginebra, lIada tenía de común COn la fe católica, eie de 
lIuestra nacionalidad . ( Ibídem, p_ 397). 

Aques ts conceptes constitueixen un lloc comú en els escrits del 
ca rdenal. ( << El caso de E paña., 21 -11-1936, ibidem, p. 324; . Catoli
cismo y patria . , 5-2-1939, ibídem, pp . 368 i 384). Partint d'aquests 
pressupostos, la guerra civil pot ser judicada com un conflicte en
tre civilitzacions: 

. Esta cruenrísima guerra es, en el fondo, una guerra de 
pr;,¡cípios, de doctrinas, de un concepto de la vida y del 
hecho social contra aira, de una civilización cont ra otra. ( ... ) 
Queda como cosa incorlcusa que si la COll tiel1da actual apa· 
rece como guerra puramente civil, porque es en el suelo espa
iiol y por los mismos españoles donde se sostiene la lucha, 
en el fondo debe reconocerse en ella un espíritu de verda
dera cruzada en pro de la religión calóUca, cuya savia ha 
vivifica do durante siglos la historia de España y ha consti
tuido como la mMula de su organización y de su vida . (<<El 
caso de España», 23-11-1936, ibídem, pp. 320 y 332). 

De fet, en la qualificació de «cruzada. , s'havia anticipat el que 
llavors era bisbe de Salamanca, Or. Enric Pla i Oeniel, en la seva 
pastoral del 30 de setemb re de 1936, «Las dos ciudades.: 

J 

«La lucha ac tual, reviste, s í, la forma externa de una gue
rra civil, pero en realidad es una cruzada. (citat per Luis 
Carreras, Grandeza cristiana de España. Toulouse, 1938. 
p. 84). 
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D'aqu1 a veure el valor guerrer com a animat del pensament 
religiós només hi ha un pas: 

-Donde éste (el pensamiento religiosa) no tue el sostén 
del espiritu militar -dice el cardenal Goma, refiriéndose a la 
guerra civil 1936-1939- se debilit6 la virtud guerrera. Nos 
reterimos al ejército contrario ( .. . ). A un ejército sin Dios le 
faltara siem pre la cohesi6n y la bravura que da la victoria 
elt los momentos supremos. ( ... J Con los soldados de la Es
paña nacional, como en el Salada y Clavijo, como en las Na
vas de Tolosa o en el Eruch, luchaba y vencia la vieja tradi
ción amasada de Religión y Patria. ( . Lecciones de la guerra 
y deberes de la pa,», 8-8-1939, I. c., p. 399 J. 

La postura del cardenal Vidal Barraquer 

8. En front de la figura del cardenal Gomà, es dreça una altra 
fi gura eclesiàstica que, davant les mateixes reali tats dels país, as
sumeix una altra postura, molt diversa: el cardenal Francesc Vidal 
i Barraquer, arquebisbe de Tarragona. 

L'ocasió en què es va fer patent aques ta diversitat en forma 
més notò ria va proporcionar·la la carta coHectiva de l'episcopat 
espa nyol, publicada amb data 1 de juliol de 1937, text que el car
denal Vida l i Barraquer es va negar a avalar amb la seva firma 

Granados Garcia ha donat un abast vi siblement inadequat a 
fórmules de cortesia contingudes en la carta en què Vidal i Barra
quer va fer constar el seu refús, i ha evitat destacar els motius de 
fons que c i cardenal de Tarragona expressa sense re ticències: 
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. Lo encuentro admirable de fondo y de forma, como todos 
los de V d. -diu l'arquebisbe de Tarragona al de Toledo, en 
carta del 9 de juliol de 1937, referint-se cortesament al docu
ment co flectiu- y muy propio para propaganda, pero lo es
timo poco adecuado a la condición y cardcter de quienes h!ln 
de suscribirlo. Temo que se le dara una interpretación polí· 
tica par su conten ida y por algunos datos o hechos en él 



consignados. (E l cardenal Goma, primado de EspaDa, Madrid, 
1969, p. 176). 

Aquests motius de fo ns els repe tia Vidal i Barraquer, en una 
carta dirigida al que llavors era Secretari d'Estat del Vaticà, car
elenal Pacelli, el 10 de setembre de 1937, comentan t precisament 
In ca rta col'lectiva de l'epi scopat espanyol: 

«Yo no he sabido cOr/venceTme de la cOrlveniencia de ~u 

publicación, y menos todavía de la de suscribirla. ( ... ) Estd 
muy puesto en orden que los prelados de la zona blanca aca
ten o reconOl.ean el poder allí constituïda, pero nO lo resulta 
tanta, sin ponerse en contradicción con los documen/os CD

lectivos anteriorm ente publicados, que los obispos cuyas dió
cesis radican en ,ona roja nO sepan abs tenerse de exterio
fi zar oficialmente sus simpa tías, y se declaren abiertamente 
contra el poder allí constituïda, aunque desgraciadament!:! 

haya cometido grandes yerros y tolerado abusos inexplicables . 
• No parece que sea misión de los obispos quitar o poner 

gobienlOs, proclamar legítima y apoyar una subversión (sal
vando siempre las in/encianes), con todas las consecu~nc¡as 
que para el pasado y el porvenir se deducirdn ( ... ). 

«Un05 e reeTan que el gobierno de Espaiïa es ta dominada 
por los prelados; otros, que éstos son juguete de los gober
nantes, que los manejan a su antojo» ( Ramon Muntanyola, 
Vidal i Barraquer, cardenal de la pau. Barcelona, / 969, pp. 
608-609 ) . 

Es manifesta en aquests paràgrafs una doble preocupació, que 
~jtua Vidal i Barraquer a una enorme distància del nacionaJcato
l¡cismo de Gamà: una preocupació per mantenir Ja validesa de la 
paraula donada per la jerarquia en els primers mesos del règim 
republicà (20 de desembre de 1931, pastoral coHectiva ), trac tant, 
però, de no acusar en bloc e ls prelats signataris del document col
lec tiu de juliol del 1937; i una preocupació perquè la submissió 
deguda als poders es tablerts no pugui ser interpretada com una 
total i indiscriminada compenetració entre els representants de 
I Esglés ia i els del poder civil. 

En l'intercanvi epistolar que va preced.ir la seva categòrica de~ 
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cisió, el cardenal de Tarragona escrivia al cardenal Gamà, lamen· 
tant·se que la idea d'un document coHectiu de l'episcopat fos la 
conseqüència d'una indicació rebuda del poder civil: 

«Es cosa delicadísima aceptar sugerencias de personas 
extrañas a la jerarquía en materia de su incumbencia ( ... J. Se 
sienta un mal precedente para mañana ( .. .J. Se dejan de 
aprovechar las circunstancias propicias, en el inicio de una 
nueva era, para probar prdcticamente que los obispos estan 
completamente apartados y muy por encima de toda parti· 
dismo político» (carta de 25 de juny de 1937. R. Muntanyola, 
I. c., p. 596). 

Tot porta a pensar que aquestes conviccions estaven profun· 
dament arrelades en Vidal i Barraquer, el qual el 31 de març de 
1938 escrivia al cardenal Pacelli, indicant·li el que li havia costat 
d'abstenir·se d'enviar un telegrama de protesta a l general Franco, 
pels bombardeigs de Barcelona i Tarragona: «Me contuvo la con
sideración de que, atendida mi situación delicada, podria darsele 
al telegrama una interpretación poUtica. (ibíd., p . 681). 

La perspectiva que guiava el cardenal Vidal i Barraquer era la 
pau .• Lo mas urgentc es la paz., deia a l cardena l Gamà en la 
ja esmen tada carta de 23 de juny de 1937 (ib., p. 597). Una pau en 
la qual l'Església trobés el seu Uae propi, no a costat dels vence· 
dors. s inó en l'exercici de la seva pròpia missió: 
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«Prepara r los caminos de la armonía para llegar a la pat. 
cristiana de la rlueva España, de la qual la independencia de 
la jerarquía y la actuaci6n puramente religiosa de sacerdo
tes y fieles es la principal garantía en bien de la 19lesia y 
del mismo consorcio civil» (carta al cardenal Pacelli, 7 de 
julio de 1937; ibíd., p. 644). 

«Con un arreglo caritativa se puede conseguir mucho mds 
que con la victoria completa por las armas, que deja a los 
espíritus agriados, humil/ados y poco dispuestos al perdón 
y al olvido. (deia l'arquebisbe de Tarragona al cardenal Pa· 
celli, el 7 de novembre de 1938. l afegia:) 

. Por el/o me ha causado profunda pena la actitud de al· 
gunos hermanos nuestros -me permitird Vuestra Eminencia 



esta expansión confidencial- dec/arandose contrarios a toda 
intervención pacificadora tan peculiar de la I glesia, con me· 
noscabo de la influencia que estan l/amados a ejercer sobre 
los elementos directores que van acentuando cada dia mds la 
inclinaci6n a la violencia y a los procedimientos e irzslÏlucio

nes nazis tas» ( ibíd., p. 687). 

Lv tolerància: una actitud de reserva replegament 

9. Un dels documents aHudits pel cardenal Vidal i Barraquer, 
que comportava un compromís de la jerarquia eclesiàs tica amb el 
règim constitucional republicà, era la carta coHccti va de l'episcopat 
espanyol, del 20 de desembre de 1931. No és aquest el moment 
d'cnlretenir·nos en la narració de les dues preses de posició des
afortunades -per motius no idèntics- que e l mes de maig i el 
mes d 'agost van precedir el ja citat text del mes de desembre. Com 
a protagonista de l'infortuni, va actuar el que llavors era encara 
cardenal arquebisbe de Toledo, Dr. Pedro Segura Saez (vg. R. Mun· 
tanyola, o. c., pp. 344-351; 351; 374·380). 

La posició adoptada en el document que ens ocupa és una apli. 
cació de la doctrina i de la praxi de la tolerància al cas concret 
d'un Estat que es defineix ell mateix no sols com a diferent de 
l'Església, sinó en part com a hostil. 

Afinnen els bisbes que el que provoca la protesta de l'Església 
és el cri teri sectari dels principis i preceptes constitucionals en 
matèria confessional, i el caràcter unilateral de la decisió presa 
pels ò rgans de L'Estat, de canviar l'estatut de l'Església, a qui 
eren negats drets reconeguts a tot ciutadà i a lota associació 
justa i honesta: 

.Sea, por tanta, pública y notaria la firme protesta y re· 
probación colectiva del Episcopado, por el atentado jurídico 
que contra la 19lesia significa la ConstÍlución promulgada» 
(vg. el text a "Razón y Fe", 98 (1932 ), p. 253). 

Però no per això els catòlics havien de deixar d'acatar el poder 
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civil en la forma efectivament existent, ni havien de de ixar 
d~ practica r to ts els d re ts i els deures d 'un bon ciutadà (p, 254). En 
la djgtinció entre el poder constittiit, per una part, i la legislació 
concreta, per l'altra, creien trobar els bi sbes la idea directriu que 
havia de guiar la seva actuació i la de tots els ca tò lics, dins del 
marc definit per la Cons titució : 

. La aceptación del primero no implica (. .. ) de ningún mo
do la conformidad, menos aún la obediencia, a la segunda, en 
aquella que esté en oposición con la ley de Dios y de la 
I glesia » (ib. p. 254) . 

Aquesta puntua lització pot ser una afirmació de llibertat: de 
quj entra en un dià leg, sense confusions respecte de la pròpia 
identita t; o pot tam bé albergar reserves profundes, més o menys 
exp líci tament conscients, que, en cas d'existir, donen a la convi
vència i al diàleg un to inevitablement convencional, i fan que l'in
terlocutor de l'Església se senti objecte d'una tàctica no declarada, 
factors determinants de la qual poden ser o la desconfiança en 
l'interlocutor, O l'excessiva valoració que l'Església fa d 'ella ma
teixa, per la qual l'interlocutor queda pràcticament desqualificat 
,-om a tal , tant si es vo l corn si no . 

Mo tius de desconfiança, l'Església e ls tenia. Però arrossegava 
ta mbé. des dels temps en què e l s istema de la tolerància va co
mençar a tenir vigència amb la Restauració (1876), aquell concepte 
d'ella mateixa i de les seves relacions amb l'ordre temporal, que 
avui ja considerem tranquiHament com a impropi d'una si tuació 
cada vegada més pluralista i secularitzada. 

En el paràgraf de la carta pastoral que ara transcriurem, sem
bla reflectir-se aques ta actitud de reserva, previnguda nn sols per 
experiències mortificants (la realitat hjstòrica de les quals ningú 
no pot nega r), sinó parapetada també darrera de conceptes pràc
ti cament es terilitzadors d 'un diàleg, que sols .-esulta admès de 
manera verbal : 
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. En la obra general de reconquista religiosa, que ha de 
ser el ideal totalitario de la actividad de los católicos, ape
¡aran és(os al concurso de lodll.s las buenas energías y usaran 
de las vías jus las y legítimas, a fin de reparar los daños ya 



sutridos y conjurar el mayor de todos, que seria el oscure

cerse y apagarse los esplendores de la te de los padres, única 

salvació" de los males que en España amenazan al mismo 
consorcio civil . ( ibídem, pago 257 ). 

En aquest sentit, mereixerien un estudi atent les reserves que 
expressa el cardenal Gomà, al començament de la seva carta pas
toral de 5 de febrer de 1939, titulada . Catolicismo y patria . : 

. Cuando la r evolución de 1931 conmovió los fundamenlOs 

de la Nación española por la sustitución brusca de sus ins

tituciones polfticas. y la inesperada acometida del ateísmo 
legal puso en peligro el pensamiento y la vida r elig iosa del 

pais, los católicos, obedientes a la vo~ de Papa, nos r eplega

mos a las posiciones inconmovibles de nues/ros principios 
doctrina/es, dis pues tos a trabajar COn el denuedo de s iempre 
por Dios y por España en el nuevo o rden de cosas estable

cido. (Granados Card a, c.c., p . 360). 

Quin sentit rea l té aques t «replega rse en los principios.? Uns 
principis que, com hem vist analitzant les posicions del mateix 
cardenal Ga mà, apareixen íntimament vincula ts, per una part, 
amb un judici marcadament parcial i s implificador de la his tòria, 
i. per l'altra, amb una posició pràctica, no sols par tidista, s inó lite· 
ralment bcHigerant, ¿no incubaran, (so ta l'apare nça d'u.n Ilc ngual. 
ge que, per abstracte, semblaria di stant de tota referència u op
cions en què els homes poden lliuremen t i hones tament discutir), 
un procés d'idealització més o menys conscient de formes molt 
concretes de concebre la vida individual i social, que s'arrelen en 
el fons de la consciència, i que en no poder prorrompre eficien t· 
ment en la reali tat per manca de poder polít.ic actual, assumeixen, 
tot esperan t el seu moment, una enganyosa presentació asèptica, 
formal, quasi bé sempre traïda, però, per algun signe més O menys 
perceptible de nos tà lgia ? 

Dit amb a ltres pa raules: ¿no serà la manera aparentment abs
tracta, però en realitat molt cenyida i molt concreta, de concebre 
les relacions Església-món sota el signe de la uni tat del tron i de 
l'altar, la que manté sempre viva la flama d'una posició més o menys 
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confessada de creconquesta_ -d'una posició senzillament creac
cionària_ , i la que impedeix una percepció de la vida dels homes, 
a la vegada més realista (mundana o secular) i més fermament 
ancorada en l'esperança escatològica (eclesial)? 

les arrels històriques : la nostàlgia del passat 
actuant acrítícament sobre el present 

10. Giovanni Barberini va publicar fa uns quants anys a la 
revis ta «Anthologica annua-, de Roma, un estudi sobre • El ar ti
culo I I de la Constitución de 1876. La controversia diplomatica 
entre Espa ña y la Santa Sede» (IX (1961) pp. 279-409), im!'ortant 
sobre to t per la documentació que aporta, encara que no tan en
certa t en e ls criteris de dre t públic eclesiàstic que dóna per ad
mesos definitivament. 

En Ics conversacions enl.re Espanya i la Santa Seu, prèvies a 
la di scuss ió a Ics Corts, de l'article 11 de la Constitució, e l cardenal 
Antonelli, Secre tari d 'Es ta t del Va ticà, deia el mes de juny de 1875 
a l'ambaixador d'Espanya prop de la Santa Seu : 
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c¿Hayalgo md.s natural; mds consecuente, mds justo. que 
el Padre común de los fieles y su nuncio apos lÓlico, miranda 
por la salud de las almas, procuren extender y afirmar la 
unidad católica en todas sus partes, y mucho mlis en aquél/as 
dot/de nU/Ica había sido quebrantada hasta que lo fu e por 
medlOS revolucionarios, hoy del toda punto condenados por 
el gobierno del l egítimo r ey de España, D. Alfonso X II ? (I. 
c., p. 340). 

[ prosseguia: 

«Es ve rdad que yo he dicho que ( ... ) tolerar íamos el ejer
cicio de culta diferente, que cerrariamos los ojos para no 
ver las capil/as evangélicas. Pero todo esto lo que quier e 
decir es que somos partidarios de la tolerancia, que la ejer
ceremos y que es tamos dispuestos a o torgarla; pera, para 
po,terla en prdctica, necesifamos de toda punto el triunfo 



del principio apt/esco ( .. .J. RescabIezcamos el principio de 
la unidad, y en /onces vendrd la to/eroncia. A nues/ro ¡uicio, 
la nación españoIa no necesica ocra cosa. (Ib ., pp. 340-341) . 

Aques ta era la postura de la Santa Seu, que va con.firmar e l 
Pa pa Pius IX en la seva ca rta del di a 4 de març de 1876, fe ta pú
blica poc abans que a les Corts s' iniciés e l debat sobre e l ja esmen
lat a rticle Il . Pius IX s'oposava a la to le rànc ia cons titucional de 
q ua lsevol culte acatòlic i declarava que: 

«cua/quiera que luera la forma de las palabras en que se 
propt/siera, se vulneraba n los derecllos de la verdad católica 
y de la ReIigión » (ib ., p. 309). 

Cànovas, per la seva banda, de fen sa davant el Senat que la uni
la l ca tòlica solament ha pogut ser mantinguda mitjançant e l s is
tema de la Inquis ic ió. La unitat catò lica, diu, és un ideal; pe rò els 
fets la fan imposs ible.« o se puede hace r abstracción de los he
c hos., afi rma e n la sess ió de 1'11 de maig de 1876. [ conclou: dei
xem e ls principis. i «di scutamos las concesianes que son absolu
ta mente indispe nsab les al esp íri tu de los tiempos» (Diario del Se
nado, pp. 1346-1347). 

Amb ocas ió d'aques t deba t parlament ari, no solament les fo rce 
anticlerica ls reafirmen les seves posicions pluralis tes. s inó que per 
primera vegada es configura públicament entre e ls polítics que pro
fessen declaradament la fe catòlica, una pos tura favorable a rc
conèixer e l mate ix plu ra lisme i a do nar-li ca rta de naturalesa cons
titucional, en discrepància patent amb c i c riteri oficial de l'Esglé
s ia. Aques t és un fet que tindrà repe rcuss ions greus sobre la uni
tat pràc tica de ls ca tò lics, i represent arà e l princi pi d'un pluralis
me de concepcions dins de l'Església. 

Aquesta postura nova es veurà afavorida amb l'elecció de Lleó 
XIII corn a papa, el 20 de febrer de 1878. La seva enc íclica . Cum 
multa. , de 8 de desembre de 1882, és pe r als catò lics espa nyols, 
ocupats per les cruels polèmiques enlre integristes i «mestissos., 
un ges t d'abas t s imila r a la invitació a l raI/iement que el m a teix 
pontífex dirigirà als ca tòlics francesos e l 1892 (<< Au milieu des 
sollici tudes» J. 

L'epi copat espanyol, renovat progressivament segons la nova 
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línia, va posar en obra tota mena de mitjans per a refer la unitat 
entre els fidels. Aques t va ser l'objectiu dels . Congresos de cató
licos españoles» , iniciats a Madrid el 1889, i canceHats després del 
sisè de la sèric, celebrat a Santiago de Compostela el 1902. 

Els següents paràgrafs, extrets de les bases per a la unió dels 
catòlics, que va elaborar la jerarquia al Congrés de Burgos (1899), 
só n una bona síntesi del que es proposava la jerarquia eclesiàstica: 
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«Los ca l ólicos han de unirse precisamenle para la d efensa 
de los ¡nrereses religiosos, uniformarldo su acción bajo la 
dirección de sus Obispos, en las cuestiones que se relacionen 
con la doc trina católica y con la obediencia debida, no só lo 
a la I gl es ia docenle, sino lambién a la auloridad pública l egí
timamente cons tituïda. Son es tas cueS/lon es gravísimas por 
su natura/ela, y su desconocimienlo arras tró a no pacos es· 
erilores de convicciones ca tólicas has ta las fro n/eras d el e is· 
ma y la Iz erej ia. 

«( ... ) dec/aramos una vez mas que nuestra aspiración cons
lanle es el res tablecim ienlo de la Unidad ca/óltea, gloria an
l es de nueslra PaIria, y cuya ruptura es origen de muchos 
males; dec/aramos as imismo que reprobamos fodo s los erro
res condenados por el Vicario de Jesucris to ( ... ), es pecial
mente los compendiados en el Syllabus, y lodas las libertades 
de perdición hijas del l/amado derecho nuevo o liberalismo. 
cuya aplicación al gobierno de nues tra Patria es ocasión d e 
tantos pecados, y nos condujo al borde d el abismo. Cornpren
diendo, sin embargo, que nos hallamos en un pedodo que 
podriamos llamar de reconquista religiosa ( .. . ), cree/nos un 
d eber de nuestro ministerio docente el de afirmar que la 
unión de los ca tólicos ( ... ) ha de ef eclua rse dentro de la le
galidad const itu ida, y esgrimiendo cuantas armas licitas pone 
la misma en nuestras manos . 

• ( ... ) No se Irata de unión exclusivamente religiosa e/1 la 

f e y en la doclrina, donde todos es lamos perfectamente uni
dos, sino de la unión en el terreno político-religioso, donde 

se moderan las relaciones entre la 19lesia y el Estado~ pode
res armónicos y respec tivamente soberanos ( ... ) . Ta mpoco 



es obligalOria esta unión e'1 el campo meramente polí

tico, eH el cl.~al puede haber diferentes pareceres ·tan to 
respecto del or igen inmedialO del poder público civil , como 

del ejercicio del mismo, y de las e/iferentes formas extemas 

e/e que se reviste. Deben, si" embargo, subord inarse los ie/ea

les puramente politicos a la defensa de los inlereses religio
sos» (Crónica del quinto Congreso Ca tó lico Español. Burgos, 

1899, pp. 637-(39). 

O és poss ible de ixar de percebre l'enorme fragilitat de la pos
tura aquí exposada, per les con tradiccions internes que transporta. 
tS una pos tura inspirada en una necessi ta t his tò rica; però la se
riositat d'aq ues ta necessitat no és acce ptada amb franquesa. La 

tolerància religiosa imp lica una reserva . L'Església no deixa de 
seguir cultivant, més o menys conscientment, Ics remin iscències 
d'unes condicions his tòriques passades, que sembla mirar-se 
com a èpoques de plenitud ecles ial. 

Aquesta pos tura de reserva i expectativa tàctica té una notable 
capacita t de p rovocar irritació. En p lena polèmica sobre l'ensenya
men t re ligiós, va afirmar Canalejas a les Corts: 

«No exis te el problema religiosa en España; problema reli
giosa significa persecución a un dogma o a una secta. Pero 
de toda esto no hay aquí nada; lodos contesamos con res peto 
dogmas y creencias ( ... ) No; hay un problema clerical, un pro
blema de absorción de la vida del Estada, de la vida laica 
social, por elementos elericales, y yo pienso como el inmortal 
poeta {rmlcés Hugo que hay a un tiempo que maldecir el ele
ricalismo y bendecir a la 19lesia ; a esa 19lesia santa a la que 
el elericalismo llama madre y explo ta como sierva . (Oiario 
de/ COr/greso, 16 de julio de /90 / , pdg. 636). 

El que toma a llegir la doc trina soc ia l de l'Esglés ia, tenint en 
cempte e l quadre històric en què es produeixen les seves primícies 
( << Rerum ova rum. , publicada e l 1891), no de ixa d 'advertir la càr
rega de remi niscències del passat amb què es projecta una solució 
de l problema socia l. ~ s com si l'Esg lésia es complagués, per llna 
part , a acusa r la societat burgesa d'haver desencadenat unes forces 
socials - les del prole tariat- que no era capaç de dominar; i ofe-
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ris, per altra part, a aquesta mateixa burgesia l'alternativa única 
de tornar a aquella situació contra Ja qual la burgesia s'havia aixe
cat: una socie tat unitària, amb influència clerical preponderant, 
una teocràcia reviscolada. També sembla possible afirmar, en un 
a llre sentit , que la doctrina social de l'Església, per la seva inicial 
posició radicalment antisocialista, no pot ser considerada sinó com 
una alternativa oferta pròp iament a la burgesia, a fi d'encarrilar 
la qües tió social cap a motlles no sortits del proletarial. 

De les Corts de Cadis a l'intent de restablir la Inquisició 

11. r er ta l de completar aq uest ràpid recorregut cronològic, i 
tenint com a punt de referència les condicions en què l'anomenada 
«unitat catò lica_ segons els cànons de l'Antic Règim sofre ix e l des
g:l s tament del temps i és objecte de transaccions més o menys afor
tunades, ca ldria referir-se a l'es tat de fluïdesa de postures que va 
pl edominar dins de l'Església davant les noves lliberta ts en el pe
ríode de les Corts de Cadis, i probablement amb posterioritat, fins 
a la repressió consecutiva al trienni constitucional de 1820- 1823. es 
molt possible que aquesta fluidesa fos deguda al fet que el debat 
entre allò que era antic i allò que era nou es plantejava encara en 
un terreny predominantment doctrinal , i no es palpaven encara en 
forma ev ident les transcendentals conseqüències de les noves 
idees de lliberta t, enmig de les tasques i de l'eufòria de la lluita 
con tra el francès. 

De la lectura de la imponent i no menys farragosa obra d'Al
fredo Martínez Albiach, Religiosidad hispana y sociedad borb6nica 
(Burgos, 1969), es desprèn la conclus ió que, durant les dues pri
me res dècades del segle XIX, tant els innovadors com els qui s'a
ferraven al passat trobaven les seves bones raons per a veure en 
les dades de la fe, amb un rigor evidentment molt problemàtic, un 
, uport per a la pròpia postura. 

La consolidació en l'Església espanyola de la postura fèrriamen t 
intrans igent davant les llibertats modernes es verifica en el curs 
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de l'últim decenni del regnat de Ferran VIl (1823-1833). Un estudi 
de notable finor i documentació abundant és el que ha escrit 
Luis A1onso Tejada (Ocaso de la I nquisición. Madrid, 1969). Contra 
Ics resis tències tàctiques del re i, que no cedeix a les press ions dels 
intrans igents exaltats, es confirma en aques t període la decidida 
inclinac ió del clericat alt i baix, seguit molt probablement per una 
gran part del poble, a restabl ir la Inquisició, com a ins trument 
indispe nsable per a la realització d 'una concepció religioso-politica 
unitària. Escriu Alonso Tejada: 

«El clero se pres taba ( .. .) a uti/izar la I nquisic ión en 

defensa del sistema política de la l egitimidad y en el mante

rzimiento de la unidad polit ica y re ligiosa de Es paña, median· 
te el exterminio de los 'negros' ( ... J. Lo única que conlaba 
era asegurar sólidamente la unión política y religiosa CDn la 
lnas estrecha unión en tre el Trono absolu ta y el Altar omni
potente. Que los medios para reaUzar Iai programa {« esen 
crueles, pues tanto mejor. Así servida de escarmiento y de 
ignominia a los [ib erales y revoluc iona rios d e toda Europa. 
As i se podria ¡arlza r con orgu.llo una mirada de desprecio a 
aqLlellas sectas i/lfames que no habíall podido derrocar el 
baluarte espar1ol. Y cuanto mas se rumoreaba ( ... ) que los 
gobiernos aliados intentaban in troducir en España nuevas 
instituciones polí/icas, con fu eros o car/as, tanta mds arre
ciaban las represemaciones ( . . .) pidiendo Rey absoluto e In
quisición, unidad políti ca y re ligiosa , un Rey, un Señor, una 
creencia política y religiosa. (pp. 60 y 63) . 

Conclusió: la difícil recerca de la identitat cristiana 

Hem practicat una visió retrospectiva. La nostra situació, des 
de la qua l hem girat la vista cap endarrera, és la de la pleoa unitat 
catòlica, reins taurada en e l clima traumatitzat de la guerra civil 
i de la postguerra, a contracorrent del caràcter pluralista i secular 
d'un món que, fins i to t en e l nostre país, es toma autònom en e ls 
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camps de la tècnica, de la cultu ra, de la pràc tica po lítica i à dhuc 
de la moral; i sobretot , a contracorrent de la necessitat implacable 
en què aques t món secular i plurali sta coHoca el cristià, de revisar 
els mo tlles conceptuals en e ls quals ha expressat la seva fe, i els 
quadres comunitaris en els qual s, com a Església, ha viscut aques
ta maleixa fe. 

He accentuat intencionadament les insuficiències, i fins i tot les 
contradiccions, d'una posició de to lerància dava nt aquest pluralis
me secularitzant. Aquesta posició no arriba a e lim inar les rem.inis
cències del passa t, que projec ta sobre la societat civil contempo
rània. Aques ta projecció s'efec tu a generalment avui per via doctrinà
ria: sota les abstraccions de Ics fórmules, s 'hi troben presents pas
s io ns molt concre tes, encara que tal vegada no sempre totalment 
conscients. Aquesta pos ició de tolerància comporta, a més, un grau 
no table d 'insensibilitat davant la radicalita t de les exigències que 
e l procés de pluralisme i secula rització caracterís tic del món actual 
pla nteja sob re les expressions de la fe i els quadres de la vida comu
nitària: s i en un moment de terminat del procés de seculari tzació 
es podia pensar que el que s'havia d 'abandonar era simplement la 
unitat del tron i de l'altar que es venia practicant en la s ituació de 
cris tiandat, avui , en canvi, no és possible deixar d'adonar-se que la 
cris i no radica en el pla de les relacions entre les estructures de la 
vida eclesiàs tica i les de la vida c ivi l, sinó en e l pla de la fe (en 
les seves express ions personals i comunitàries), enmig del món 
actual. 

Em permeto ci tar eongar, e l cual en un comentari a la Consti · 
luc ió conci liar «Gaudium e t Spes» ha escrit en aquest sentit: 
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«L'Edat Mit jana va abordar la qüestió espiritual-temporal 
dins del quadre de la dis tinció entre els dos poders, el del 
sacerdoci, que culminava en el papa, i el dels prínceps. Fent~ 

ho així, l'Eda t Mitjana plantejava aquest problema en el pla 
jurídic, en el qual només pot exis tir la qüesti6 de la igualtat , 
o bé la de subordinaci6 i la superioritat. En quedar exclosa la 
igualtat -perquè només hi pot haver un capul, i perquè 
l'ànima es tà per damunt d el cos- nO res tava més que la su
bordinaci6, la confirmació de la qLwl havia de convertir-se 
tantes vegades en rivalitat. 



»A més la distinció era vista solament en el marc terres· 
tre: aqui baix, els reis manen en el cos, i els sacerdots en les 
ànimes. Temporalia, saecularia no designaven la totalitat de 
l'obra terrestre referida últimam ent a l'escatologia, sinó l'es
fera inferior subordinada a les coses spiritualia, caelest ia, 
en les quals s'anticipava l'eternitat; i aquesta es fera era per 
exceNència la dels monjos i dels e/ergt/es. Era l'esfera dels 
monjos, i d'aqui se',t seguia una certa desvalora.ció d e l'obra 
terrestre ( ... ). Era l'esfera dels e/ergues i de l'at/toritat sa
cerdotal: en un moment que pOL ser situat dins del marc de 
la refonna gregoriana, el tema d 'antropologia cris tiana ex· 
pressat a J Cor. 3, 15 ( << homo s piritualis judicat onznia, e t 
ipse a nemire judicatur »), experimentava una inflexió en el 
sentit jurídic i polític, i era utilit zat per a dir: el papa jutja 
els reis, i el seu judici és inapeNable. ( ... ) . 

• La qüestió s'ha desplaçat del pla de les relacions entre 
autoritat i autoritat, d'es tructura a es tructura, al pla de les 
relacions entre la fe cristiana, professada per l'Ece/esia o 
per la comt/nitat ee/esial (G. et Sp., 44, c) , i la comt/nitat dels 
llOmes, la familia humana o el gènere humà. El problema 
espiritual-temporal és aqui el d e les relacions entre la Fe I la 
His tò ria, en tre l'Evangeli i la civilització» (aLe role de l'E1gli
se dans le rnorzde de ce temps», a Valican 11. L'l!glise dans le 
monde de ce temps. París, 1967, t. li , pp. 311-313 ). 

«El problema ha canviat - havia afirmat poc abans Con
gar- del pla jt/rídic i polític, al pla antropològic i al pla d e 
la f e personal. (p. 311) . • L'Edat Mitjana -agrega- ha que
dat superada: no es tracta de subordinar l'es fera temporal a 
l'Església, sinó de referir-la a l'escatologia . (p. 314). 

Dins d 'aquesta perspectiva, la solució de la tolerància s ignifica, 
més que res, el manteniment de la situació de cristiandat, atenuat 
per motius ocasionals: com que és impossible pensar en la subor
dinació, s'inten ta de relacionar ambdues polestats dins d'un qua
dre que és tingut com a passablement respectuós dels drets de 
l'Església (el que en deien «el mal me no,,). 

El problema, en realitat , no són els drets de l'E sglés ia. El pro
blema, tal com deia Congar, ha canviat de pla. Els cristians i l'Es-
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glésia tenen necessitat de trobar la seva pròpia identitat dins d 'un 
món secularitzat, sense recórrer a repetir frases fe tes, vàlides per 
a ocasions an teriors, i sense donar a priori per suposada la vali
desa incondiciona l d'estructures eclesiàstiques que tenen la seva 
data de naixement ben determinada en la història. i que són inca
paces d'expressar adequadament e l misteri per s ignificar e l qual 
van néixer. 

l trobar la pròpia identitat significa, en definitiva, trobar-se ca
paç de referir a l'esca tologia el món en el qual vivim. 

Casimir MarlÍ (Barcelona) 

Reflexions entorn del Congrés de cl'Isttans 

solidaris d 'Amsterdam 
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La premsa s'ha ocupat abundosament del 
Congrés de teòlegs celebrat a BrL/ssel'les i orga
nil zat per la revis ta «Concilium ». La presència 
ca talana hi era considerable: més de vint, entre 
«participants» i «assistents », segons la nomen
ciatL/ra del Congrés. [ no hi va faltar, de part 
nos tra, l'element femení, com tampoc no va 
faltar li la taula rodona celebrada a ['audità
riwn nou del vell edifici del carrer de la Dipu. 
tació, de què es dóna compte a la secció OPT· 
N IONS d'aquest mateix Quadern. 

Potser el que té de més nou l'article que pre
sentem és la comparació que institueix en tre 
BrusseHes i Ams terdam. Ca l dir que Mn. Anto· 
ni Matabosch va assistir al congrés de teòlegs, 



no al de solidaris. Però va llegir detingudament 
la seva documentació i ens presenta, aquí, les 
seves reflexions. 

Per a ell no es tracta de dos congressos an/a
gònics, entre els quals calgui oplar, si no de 
dues línies complementàries que caldria unir: 
«els solidaris han pensat d'establi, un secre
tariat permanen t: ¿fóra possible que, d'alguna 
rnanera, pogués servir com a catalitzador del 
diàleg entre teòlegs i solidaris? Aquest fóra el 
carni per tal d'esca par de la possible esterilitat 
d'uns i altres de cara al futur", conclou Mn. 
Matabosch. 

El to general i la significació del Congrés In temacional de cris
tians so lidaris que va celebrar-se a Amsterdam els dies 20 de setem
bre al 3 d'octubre es trobe n perfectament expressats, en la meva opi

nió, en aquestes frases de l preàmbu l a les mocions final s. «J a sa· 

bíem, pe rò aquí ho hem comp rès miBor, que l'Evange li representa 
lIna força de contes tació permanent de tota llei d'iniquü ats: nasal· 

tres vole m ésser els seus tes timonis incansab les.» «Això vol dir que 
hem de comprometre'n s, junta ment amb tots aque lls que volen 

co nstruir, en el món, una terra de jus tícia i de pau, a combatre, dins 
les decisions d'una acció política que ens mobilitzi com a ciutadans, 
CGntra totes les forces op ressores d 'exp lotació que, e n el nostre 
país o dellà de les seves fronteres , e ngendren i perpe tuen les 

desigualtats més grans i les injustícies més violentes. El Tercer 
Món comença a Occident, i és aqui, en primer lloc, on hem de rea· 

Utzar aquesta acció d 'a lliberament juntament amb tots aquells que 
ja rea litzen aquest treball. Això vol dir que e ns comprometem amb 

to ts els cris tia ns a descobrir i a com batre en nosaltres mateixos i 
cn l' Esg lésia totes les fonnes de poder (clerica l, cultural, ètic, so
cial, polít ic, militar, e tc.) que fa n de l'Església una institució a liada 

i un ins trument de les forces opressores.» 

t:s extraordinàriament difícil de descriure ni que només s igui a 

grans trets, el que ha fet aquest Congrés. La valoració descriptiva 
qu e assajo aqui serà forçosament parcial, però la crec necessària. 
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Desenrotllament del congrés 

El Congrés d'Amsterdam és el tercer d 'aques t grup. Els altres 
dos van tenir lloc a Roma, durant el Sínode de Bisbes (1968) i a 
Chur (Suïssa), duran t la reuni ó de l'Assemblea de Bisbes europeus, 
el 1969. Només el fet que aquesta tercera no hagi tingut lloc paral
le lament a una altra reunió de la Jerarquia ja indica un matís dis
tint de les anteriors : ara la dinàmica de la trobada només depenia 
dels participants. Aquesta vegada el tema de treball, ampli certa
ment, estava ben definit : . L'Església en la societat>. La tercera 
diferència important és la presència de dos bisbes i del vicari gene
ral de la diòcesi de Har lem: la qual cosa indica ja que s'anusen uns 
llaços que alguns creien que s'anaven a trencar per moments. 

Els assistents foren nombrosos: uns 250 de 25 països. 70 d'ells 
laics i, d'aques ts, 30 dones. El grup més nombrós era l'espanyol : 
una quarantena. 

De cara a la inteHecci6 i a l'evaluació del Congrés és de gran im
portància conèixer-ne el desenrotllament. El primer dia el treball 
va ser organitzat prèviament pel grup Septuagint seguint un mè
tode clàssic fins a cert punt: estudi, per grups lingüJstics, de cinc 
temes bàsics: . Cristians en la societat., «Església d'avui », «Solida
ritat», . Contestació i Ministeri», «Ecumenisme». Es tractava, en 
definitiva, d'esclarir e ls canvis que havia de realitzar ¡'Església per 
tal de servir la humanitat d'avui: ¿com pot transmetre el missat
ge d'alliberament de l'Evangeli ?; ¿quins canvis pot exigir en el 
mi nisteri?; ¿quin és en la nostra actuació el caràcter específic de 
la nostra dimensió cris tiana?; ¿ Com mantenir concretament la 
nostra únió amb l'Església?; ¿com viure l'ecumenisme? Durant el 
primer dia es va treballar en aquesta lfnia i es va arribar a la for· 
mulaci6 d'unes conclusions provisionals. 

Les conferències 

Les tres conferències, que van resultar mol t interessants, s'en· 
caminaven a iHurnjnar distints punts del programa. L'escriptor i 
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p"n odi sta Daniel de Lange va parlar sobre la situació de l'Església 
a Holanda insistint que ha fet l'experiència que «Evangeli i lliber
ta t van units» . Recordant l'oposició de Pere i Pau a propòsit de la 

circumcisió, va afirmar que «novament la gent de Jerusalem vol 
imposar als altres les seves pràctiques, fonamentades damunt lleis 
caduques. Cal dir clarament que l'època de Pere ha passa t ( ... ). 
Po tser més endavant vindran e ls constructo rs d'unes noves cale· 
dra ls; a ra, però, és l'hora dels teixidors de tendes, com Pau, que 
marxen a l'atzar dels camins sense saber on passaran la nit. Si 
l'Església no vol sortir cap enfora, si no sap apartar-se d'aquesta 
petrificació, s'ensorrarà . Sortim, doncs, de la sinagoga! '. També es 
va referir a la necessitat de servir e ls pobres. 

L'antic jesuïta holandès Tom Verkamp en el seu informe titu
la t «La destrucció del temple . va seguir una línia més dura. Va fer 
un es tudi del concepte d'aggiornamento (actualització) de l'Esglé
sia i va afirmar la imposibilitat de canviar únicament la seva apa
rença externa sense redescobrir altres aspectes essencials , diluïts 
en la seva història. Va afegir que «l'aggiornamenlo és només una 

tempta tiva d'integrar l'Església en la socie tat, pràcticament sense 
canviar radicalment. No es tracta d'alliberar l'Església del seu 
passat , s inó d'ésser presonera en la socie tat». Després d'estudiar 
la socie tat actual , conclogué que «totes les Esglésies. tant Roma 
com Ginebra, són e l temple i, a din s, la fe s 'ha de teriorat i s 'ha 
conve rtit en ideologia, con.servadora o re formista. Ens trobem en 
el temps de l't!xode •. 

I fina lment, el pas tor A. Van den Heuvel, director del departa
ment de comunicació del Consell Mundial de les Esglésies, va fer 
un estudi sobre e ls problemes actuals de l'Ecumenisme. Al principi, 
va dir, l'Ecumenisme va ser un facto r de renovació; però avui po t 
convertir-se, fàci lment, en un element que faciliti el conservadoris
me. D'a ltra banda, no pot exis tir una recerca de la unitat de l'Es
glésia sense treballar per la unitat de la humanitat en la j ustícia . 
Va afirmar finalment que dintre de cinc anys l'Església Catò lica 
entrarà a formar part del Consell Mundial; però aquest fe t no ha 
d'ésser més que un pas cap a un Conci li de to ts els cri s tians. 
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El compromis cristià 

Del que he dit fi ns ara, es desprèn que el Congrés, el primer dia 
sobretot, però també tot ell, pel que fa a alguns aspectes, va seguir 
una línia d'estudi sobre els problemes Església-Societat. No es pot 
dir, tanmateix, que aques t en fos l'aspecte més característic . Per
què, ja des del segon dia, la reunió havia d'agafar un tombant molt 
més cancre i vital. El catalitzador d'aquest nou tombant va ésser 
la Sessió plenària dedkada a escoltar els problemes socials i polí
tics d'Amèrica L1a tína . Les descripcions impressionants sobre la 
situació d'aquells països van fer que els congressistes, tant en ple 
com en grups, deixessin de parlar directamen t de l'Església ins ti
tcció i es ded iquessin a prendre consciència i a cercar el mitjans 
de comprometre's al servei de la humanitat. S i l'Evangeli és un 
missa tge d'alliberament cal que hi hagi, primer, un compromís de 
lIui ta socia l. La renovació en l'Església vindrà de manera necessà
ria si canviem el món. L'important és de lluitar contra tot poder 
opressor, de d.intre o de fora de l' Esglés ia, i que aquesta renunciï 
a to la posició de privilegi. Les qüestions ¡ntra-ecles ials, com e l 
celibat, l'elecció de l Papa o e l ca nvi en e l ministeri , passen a un 
segon terme i c i comp romís en favor de l'home concret aconse
gue ix el primer lloc. ';S fàcil doncs d'entendre que 12 de les 19 mo
cions final s aprovades tractin sobre problemes político-socials: 
Nicaragua, Hongria, Pa lestina, Viet-Nam, treballadors estrangers, 
Angola, etc. 

BruseHes i Amsterdam 

Al meu parer, el Congrés d'Amsterdam ha tingut alguns punts 
de contacte i de divergència amb el Congrés de Concilium. En amb
dós hi havia una clara consciència que l'Evangeli ha de portar a un 
compromis p a li tic, però mentre en el de Concilium es tractava 
gairebé sempre d 'un estudi per tal de deduir-ne les conseqüències 
evangèliques, en el dels solidaris es va passar directament a la con
creció, a la realització de la teoria, que en la majoria de casos es 
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donava més o menys per suposada. Durant les discussions, alguns 
com Cardonnel O Casalis van intentar de cridar l'atenció sobre els 
problemes teològics que les qüestions concretes suscitaven; però, 
per més que l'Assemblea els ho agraís i ho tingués en compte, la 
pràctica va superar la teoria. Per exemple, Casalis va afirmar que 
. hi ha una re lació indiscutible entre resurrecció, conversió i revo
lució: aquest darrer terme no és ni facultatiu ni secundari, s inó 
exigit directament pels dos primers • . 

Una a ltra diferència, la trobem en l'exactitud de les expressions. 
!\. BcuseHes hom va intentar de precisar i definir amb cura. A Ams
terdam la precisió fou un element molt secundari i, en algunes 
ocasions, calia fer-se molt de pas entre un munt d'expressions 
ambigües per tal de trobar la línia de fons. Moltes vegades el ma
teix contingut resultava diferent, perquè els solidaris van ser molt 
més radicals pertocant a l'Església. 

Terce ra diferència : els teòlegs convocats per Concilium es van 
deixar dominar molt per l'organització i la teologia centro-euro
pecs, mentre que a Amsterdam aquest domini només va durar un 
dia: a partir del segon, i ja fins al final, el Tercer Món va imposar
hi la seva problemàtica i la seva angoixa. e.s notable la tensió (ori
ginada enlre e ls alemanys i, sobre to t, els nord-america ns, d'una 
banda, i els latino-a mericans , de l'altra) sobre e l colonialisme, l'o
pressió i les pseudo-ajudes als països subdesenvolupats. 

A desgrat de certes coincidències, es nota doncs una dissociació 
elOtre diverses porcions del Poble de Déu. Podríem arribar a dir 
que fins al nostre país s' insinuen diverses línies teològiques; una 
d'elles -i constitueix. un fet nou- és la que es troba, de manera 
menys reflexa, en l'actuació de ls cristians més compromesos amb 
els ambients més pobres i oprimits. 

Interrogants crítics 

Tenint en compte tot el que he dit fins ara, es plantegen una 
sèrie de qüestions que caldria esclarir de cara al futur. 

-Quan diem que el Cristianisme és un missatge d'alliberament, 
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no podem limitar-lo (per extraordinàriament important que sigui ) 
a l'alliberament pol/ti c i social de tot poder alienador. Caldria, a 
més, relacionar aquest aspecte amb la totali tat del Missatge cris
tià, que no és només alliberació; sinó que conté altres dimensions 
importants. 

- ¿Què es pretén amb la distinció entre . Esglés ia-es tructura. 
i «Esglés ia de base.? ¿Es vol afirmar la funcionalitat de totes les 
es tructures de l'Església? ¿No hi haurà una dialèctica entre la 
fidelitat a l'estructura bàsica del Nou Testament (per més que pre
senti diversita ts) i la fidelitat al que exigeix el nos tre temps? Per
què l'una no pot prevaler sobre l'altra de manera exclusiva. 

- Tot compromis pressuposa, al cap i a la fi, uns criteris que 
e ns menen a actuar en una direcció detenninada: no hi ha praxi 
sense una certa teoria . Cada vegada es veu amb més claredat que 
avui se'ns exigeix una acció pe r la justícia. Però si no volem dividir 
a ltra vegada la nostra ex istència hem de trobar la manera d'uni
fica r acció i fe en una sola vida. Abans la vida de fe no comportava, 
sovint, un compromís social; ara correm e l risc que el compro
mís no recolzi en una opció de fe. El resultat d'ambdues act ituds 
és una divisió de la persona cristiana. AquJ s'insereix tota la pro
blemàtica de la relació entre Evangeli i revolució, del paper espe
cífic del cristià en el món, etc. 

D 'aquestes observacions es dedueix la necessitat d'intentar una 
unitat entre les línies de fons dels Congressos de BruseHes i d 'Ams
terdam: no pot existir una teoria sense praxis, sense acció; però 
1ampoc no es pol actuar sense dilucidar, en la mesura del possible. 
e l per què i ci per a què, és a dir els criteris. Els solidaris han pen
sa t d'es tablir un secretariat permanent: ¿fóra possible que, d'al
guna manera, pogués servir com a catalitzador del diàleg entre 
teòlegs i solidaris? 

En la meva modes ta opinió aquest fó ra el camí per tal d 'esca
par de la poss ible esterilitat d'uns i altres de cara al futur. 

Antoni Matabosch ( Barcelona) 
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El cristià François M auriac 

La mort de François Mauriac ¡IQ atJat seguida 
de poc temps per la mort de eharles de Gaulle: 
dos grans francesos, catòlics tots dos, i lligats 
l'un a l'altre . 

No creiem que els nostres QUADERNS s'ha
gi'l d'ocupa r, per ara, de de Gaulle; però pen
sem, en canvi, q ue és convenien t de reprendre 
la figura de Mauriac, per bé que no hi ha hagut 
publicació ni publicacim7eta de casa nos tra que 
110 n'hagi pa ria I . Senyal del rayonnement del 
gran nove flis la i escriptor, a desgrat que, entre 
nosaltres, no tenia pas massa bona premsa: 
molts recordem, encara, les cometes significa· 
(ives amb què s'escrigué la seva condició d'es· 
cr¡plOr "catòlic" amb motiu d'ésser-li aco rdat 
el premi Nobel l'any 195 /. 

I qui millor que l'escriptor catòlic Maurici 
Serralrima per parlar·nos aquí del c ristià Fran
çois Mauriac? Ell coneix de primera md la seva 
obra, com fa d'altres crist ians fran cesos, en l'es
cola dels quals s'ha fo rmal. 

Però ens piat/, també, de donar lloc, a la sec
ció TESTI MONI , a l'arlicIe amb el qual Joan 
Anton Benach evoca els records d 'una tarda de 
gener passada, fa vuit anys, en conversa amb l'il
lustre escriptor a la seva casa del barri "chic" 
de París: el seizième. 

François Mauriac és mort. Ara ja coneix la Veritat amb la qual 
va comptar sempre. Fa anys ho havia gravat en un disc: «El mot 
de l'enigma existeix. Ens serà donat de cop , tot just haurem ex
halat e l darrer sospir • . Ara ja no li calen ni la Fe ni l'Esperança, 
perquè ja veu l'Amor cara a cara. 

Ha estat un gran escrip tor; un dels grans escriptors d'aques t 
segle. I ha estat, perquè la Fe ha omplert la seva obra, un gran 

escrip tor ca tòlic. Com a escriptor i com a home, ha tingut una 
gran audiència i un gran pes al llarg de mig segle . No és possible , 
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en un article, d'examinar to ta la seva obra - noveHa, poesia, tea
tre, assa ig, biografia, periodb me, memòries- ni la infinitat de 
temes que hi va tocar - humans, literaris , polítics, re ligiosos- ni 
l'evolució del seu pensament i de les act ituds que va anar prenent 
davant les realitats del seu temps, que és el nostre. Però sí que 
convé tenir present que, a despit de la lliberta t amb què es va 
e nfrontar a tantes menes de lemes human opinables, que per ells 
mate ixos l'incitaven a unes activitats polèmiques , que de vegades 
podien ésser discutibles, va ma ntenir sempre intacta l'afirmació 
de la seva Fe de crist ià. 

Orfe de pare a dos anys, va ésser educat per la seva mare, fo r· 
mada en un ambient de ca tolicisme cios , paterna lis ta i més o 
menys convencional, on és possible de trobar una rel poc o molt 
Jansenista i una men talitat que - bo diu ell- portava la mare a 
considerar-sc «litera lment encarregada del meu des tí e tern ». No 
ca l dir com la major preocupació era ce ntrada , gairebé fins a una 
mena d'exclusivitat, en e l sisè manament. .. Mauriac va es timar 
molt la seva marc i li va agrair sempre que li hagués transmès 
sòlidament el dipòs iL de la Fe. [ això el va privar de passar d'una 
certa ra tlla en els comentaris sobre la formació que n'havia rebut. 
Aix í i to t les aH usia ns que de ixa anar, de tant en tan t, no són pas 
dubtoses. «He viscu t la meva inJància -deia no fa ga ire- dins 
d 'una família devota, dins d 'una parròquia i d 'un coHegi de reli
giosos i, per tant, conec més bé que els meus adversaris les de
formacions i els defectes i les ridiculeses , per no dir els vicis, d'a
quella mena d'ambients ... » l , a Memoires interieurs, conta un som
fi l que, rea l o suposa t, li permet de fer sonar la veu de la seva 
marc: «La qües tió no és tenir o no tenir talent, (d'escriptor); abans 
que to t, no escandali tzar! ... » I quan e ll li recordava que Déu és 
amor, la resposta era: «No pas en e l sentit que tu ho entens, fill 
meu; seria massa còmode ... » Qui no hi reconeixeria una mentali
tat i una època! 

El fill va reaccionar. AL"+\Í que va poder, va marxar cap a París, 
on va estudiar a l'¡;co/e des Charles. Es va incorporar a l Si/lon de 
Marc Sagnier i el van interessa r cls Anna/es de /a phi/osop'zie chré
tlenne del P. Laberthonnière i l'exegesi his tòric «moderni sta • . l va 
pa tir, com tants d 'altres, del desconcert produït per les prohibi-
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cicms d'aquells intents i per l'encícüca Pascendi. Alhora, s'havia 
posat a escriure, amb una dedicació total, i el 1922 aconseguia un 
èxit considerable amb Le baiser au Lépreux. Molt seguides, van 
venir les altres noveHes i el triomf. El 1933, entrava a l'Acadèmia 
France a. Havia mantingut intacta la Fe i, ensems, en e ls llibres que 
(' crivia, anava essent visible la reacció con tra ¡'ambient i la mcn· 
lalitat que havia viscut en l'adolescència. Però ara, a distància , 
veiem que, aixi i lot, l'educació familiar havia deixat en e ll un 
rastre difícil d'esborrar. En tant que noveHista, la Fe del cristià 
va fer un paper molt important en la seva obra. No li va fer por 
d compromís arriscadíssim del «noveHis ta catòlic» - to t i que pre
feria que el qualifiquessin com «un ca tòlic que escriu noveHes»-, 
però a la vegada va fugir de la tendència moralitzadora i «edificant
de tants an tecessors, per entrar en un camí que, més tard, defmia 
així: «Miro de fer sensible, tangible, odorant, l'univers catòlic del 
mal. El pecador, del qual els teòlegs ens donen una idea abstracta, 
jo ('encarno ... . La tasca no era fàcil. En e l límit, cra impossible. 
Què en sabem, del joc del pecat i de la gràcia dins de cada home? 
Ni tan sols dintre nostre no el veiem clar, lot i que coneixem 
les nostres turpituds. I en els altres? Quan el noveHista crea un 
personatge, com hi pot fer viure una realitat que ignora sense 
falsejar· la poc o molt ? Aie hores se sent inclinat a fer sonar la 
pròpia veu , a donar el seu parer, exterior als personatges ... Però 
el que Mauriac sabia de la veritat dels homes no li va fer por. 
Van ésser molts e ls catòlics que van criticar aquesta immersió en 
ci món de l pecat; ell va mantenir: «Si una lectora escandalitzada 
rregunta: - On aneu a cercar aquestes coses tan horribles?, e l 
malaurat noveHista es troba obligat a respondre: .En mi mateLX, 
senyora ...• 

De vegades, i més aviat per motius literaris, ens recorda poc 
o molt els clàssics moralistes fran cesos . Però l'actitud d 'ell - pot
ser com UDa conseqüència del propòsit- se n'allunya fin s al punt 
d'afirmar, passats molts anys: « o sóc tUl moralista. No crec e n 
la moral en tant que moral • . Per a ell, el que compta és una altra 
cosa: -Estimem Algú que ha dit: Benaura ts els cors purs. Per al 
cristià, és una veritat d'experiència que la impuresa ens separa 
de Déu ...• 
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Els drames que descrivia eren els que havia entrevist en l'ado· 
le.cència, i els va situar sempre a la terra natal, entre les vinyes 
i els pins de les terres planes de la Gironda, o a les veUes cases 
de Bordeus. En l'examen d'aqueU món i dels personatges que hi 
creava, se li anaven fent visibles les lluites del cris tià i la dificultat 
d'expresar-Ies quan hi volia fer visible el joc del mal i de la Gràcia. 
A Le Romancier et ses personnages parlava del misteri que SÓn els 
personatges de noveHa per a un creador sincer. Així , enfront d'un 
dels més reeixits que va crear -aquella Tfl érèse Desquéyroux a la 
qual va dedicar dues noveHes i dues narracions breus- no es de· 
cid.ia a donar cap resposta clara a la pregunta que e ll mateix havia 
formula t: per què Thérèse va voler emmetzinar el seu marit? l 
més tard deia, amb tota la raó: «Aquest punt d 'interrogació ha 
fe t molt per rlitenir entre no~aJtres la seva ombra dolorosa.» Al
hora va escriure uns altres llibres - Dieu et Mammon i e l corpre
nedor Souffrances et bonheur du Chrétien- en els quals va plan
tejar, ja d 'una manera directa, els problemes del creient. No en 
trnia prou amb les noveHes. 

L'any 1936, va marca r un tombant en la vida de Mauriac. D'una 
bfl.nda, per l'actitud que va prendre com a cristià davant de 
I ~ nostra guerra -que va compartir amb Maritain i amb l'abans 
O"laurrasià Bernanos- i que, com a conseqüència, va produir la 
seva intervenció en la polèmica general sobre el que passava en 
ci món, i el va portar al periodisme actiu . D'una altra banda, 
rerquè va publica r la Vie de lésus . 

El tomb va tenir per a eU moltes conseqüències. N'ha parla t, 
no fa gaire, i molt encertadament -a «Destina-, el meu amic 
José Jiménez Lozano; no m'hi entretinc - ni tampoc en l'examen 
de Mauriac com a moralis ta temible- perquè m'allargaria massa. 
Vold ria recolli r només un aspec te: el de t'evolució interna que era 
a l'origen d'aquella gi rada. Una evol ució que, després, ha continuat. 
Si bé, en els aspectes polítics, li hem conegut, arribada la vellesa, 
unes ac t.ituds de vegades poc o molt desconcertants, no em sembla 
pas dubtós que la visió de la seva fe -<le la nostra fe- s'ha des
plegat en ell , cada vegada més en profunditat en els vint-i-cinc anys 
que van passar entre la V ie de Jésus i Ce que je crois. l fills als 
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darrers escrits. La Vie de Jésuf, és, enca ra avui, un llibre excepcio
nal. Dubto que en cap altra temptativa, del que jo conec, la preo 
sentació de la vida del Crist entre e ls homes hagi estat aconseguIda 
amb una visió tan intensa i tan immed iata . Això no exclou que, de 

tant en tant , davant d 'unes certes implicacions de la Fe i de l'Es· 
perança, enfrontades a l misteri del mal, ens vingui la impressió 

d'un punt d'insegu re tat , o potser de timidesa; quan parla, per 
exemple, de l'absència de qualsevol va lor en l'amor iHfcit, O del 
que anomena la «traïció de sa nt Pe re _, sembla com si encara per· 
sistís en ell, rebutjant i tot , un rastre de ls temors jansenistes; un 
rast re que a Ce qtle je erais ha desaparegut. I potse r és e l pes de 
la seva Fe en la llibertat del Crist per a l joc de l'Amor i de la Grà· 

cia el que e l porta, curiosament , a no esmentar la nanna evangè
l;ca: . A cadascú, li serà demanat segons e l que li haurà estat do
nat. _ o vull pas dir que la recusi, i de fet , a Ce que je crois, ens 
en dóna, de diverses maneres, l'equivalent. Però sembla una mica 
com si no li fes falta . Per a ell, . la claror és Algú •. El fonament de 
la Fe i de la vida del c ris tià és, d'una manera ga irebé excl usiva, 
l'amor de la Persona del Crist, Déu i home vivent, la presència del 
qual en el món i, sobretot, a l'Eucaristia, en la qual té posada tota 
la confiança, sap fer visible amb la força esplendorosa de la potèn· 
cia literària posada al serve i de la Fe. 

No acabaríem mai. L'extraord inari escriptor que era Mauriac 
ens donava a cada pas l'exp ressió perfecta i raonada de l creure 
-« l'ésse r que pensa no consent a no haver estat pensa t; el cor que 
es tima no consent a no haver estat estimat_ i la visió del mis teri 
del mal, i les paradoxes sublims de l'Amor, i l'Alegria per l'ober· 
tura del Concili, amb el cop de timó de Joan XXIIl, a través de qui 
.és l'Esperit mateix, l'Esperit d'amo r i de consol, el qui ha parla t 
a l món •. Però François Mauriac, de vegades, tenia por de la vida 
privilegiada, plena de benestar, d 'honors i de prestigi , que Déu li 
va donar. I , també, de l'actitud de l'escriptor, que li fa témer que 
· en aquesta imatge de mi que dibuixo davant del Vostre Esguard i 
que fingeix d'ésser aclaparadora, en realita t hi poso una complaen· 
ça ...• Bé l'hem d'entendre, e ls qui escrivim ... ! Aleshores, s 'acollia 
a l'Epístola de Sant Joan: «I si e l nostre cor ens condemna, Déu 
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és més gran que el nostre cor .• Perquè, per a Mauriac, _creure és 
estimar. i, per tant, confiar. Davant del seu estimat Pascal, ell res
ponia amb Ja confiança: «No morirem sols.» Ha mort confortat 
amb l'Eucaristia. I és molt possible que -com deia ell parlant 
d'un dels seus personatges- .el destí de molts homes seria dife
rent del que ha estat, a la terra i al cel, si ell no hagués nascut>. 

Maurici Serrahima (Barcelona) 

Informe sobre la situació pastoraL deL 

bisbat de Solsona 
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El Consell Presbiteral de Solsona ha experi
mentat, aquest es tiu passat, una renovació par
cial. l , amb motiu de la primera reunió del Con
sell renova t, a començamen ts de setembre, la 
Corn issió permanent va encarregar a Mossèn 
Josep Torres un es tudi sobre la Revisió de la 
marxa del Consell i a Mossèn Jesús Hugue t un 
sobre la Situació pastoral del Bisbat. Després 
d'un període de dos anys de funcionament, es 
lrac tava d'emprendre una reflexió. 

La revisió sobre la marxa del Consell va t eni, 
com a efecte immediat l'acceptació d e diversos 
suggeriments que presentava Mossèn Torres. 
L'informe pastoral va donar origen (per sug
geriment del mateix Sr. Bisbe) a una comissió, 
formada pels cinc Coordinadors i per tres ar
xiprestos, la qual s'encarrega de dirigir una am
pla reflexió pastoral per tal de trobar camins 



concrets per dur a term e les orientacions que 
assenyala l'informe. 

Publiquem a continuació ín tegrament el tre
ball de Mossèn Huguet i ens t em ressò igual
ment, a la secció 4 VENTS , de la revisió de 
Mossèn Torres. 

Una mirada enrera 

En començar un nou període del Consell del Presbiteri. pot ser 
convenient girar-se enrera per mirar e l carni recorregut en la Pas
toral del nostre bisbat. 

Dues setmanes conciliars sobre l'Església del Vaticà II i l'Apos
tolat dels Laics van contribuir a posar una base doctrinal. 

Però el punt de partida de la Pastoral de Conjunt hem de situar
Ia en la reunió celebrada pel Consell de Pas to ral a fina ls del 1966. 
Consell no gaire ben rebut per haver esta t tot nomenat des de dalt, 
però que va tenir el mèrit, en la seva única reunió, de posar en 
marxa la Pastoral de Conjunt al bisbat. 

En efecte, en aquesta reunió es va acordar la divis ió del bisbat 
en cinc zones i la institució de cinc representants de zona, elegits 
per la base i anomenats coordinadors. La figu_ra de l coordinador, 
molt indefinida, elegida per la base i mancada d'au tori tat, ha enso
pega t amb inconvenients i ha es tat força d.iscutida, però no es pot 
negar que ha jugat un paper important en l'evolució pastoral del 
bisbat. 

A principis del 1967, un fet havia de donar un gran impuls i de 
marcar una o rientació decissiva en e l ca mí emprès: les Jornades 
de Pastoral de Mons. Boulard a Madrid. Se'n va donar un resum 
a cada sacerdot i es va recórrer el Bisbat per fer-ne l'exposició. 

A finals del 1967, després d'un llarg procés, en el qual van par
ticipar tots els sacerdots, es va dur a terme la reestructuració del 
Consell del Presbiteri. 

La primera comanda que el Bisbe va [er al consell del Presbi
leri fou la rees tructuració dels arxiprestats. Després d'un llarg 
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procés, amb la participació també de tots els sacerdots, es va arri
bar a l'elaboració d 'una Ponència, que va ser aprovada i presen
tada a to ts els arxiprestats. 

Un cop definida l'es tructura dels arxiprestats en una Pas toral 
de conj un t, va sorgi r la preocupació per la vida i l'activita t dels 
equips arx.iprestals. Puix, s i bé s'anaven ce lebrant les reunions arxi
pres tals. es constatava una manca d'orientació i d'impuls. A aques-
11 necessita t van voler respondre les Jornades de Pastoral de l'es
tiu passat, a càrrec de Mn. Batlles i Mn. Totosaus. 

Ens vam adonar també que les directrius pastorals que ens ha
víem traçat exigien un sistema de nomenaments i un sistema eco
nòmic adequats. Les Ponències elaborades amb la participació de 
tots els sacerdots van dona r per resultat la constitució d'una Co
missió assessora de nomenaments i d'una Comissió d'economia, la 
qua l ha fe t possible, per a to ts els sacerdots, la percepció d 'un 
m ínim vital. 

Un problema que sempre ha preocupa t, el de la promoció dels 
sacerdots, va donar lloc al nomenament d'un responsable de la 
clerecia i a l'o rgani tzació d 'una Escola de Teologia, que durant tres 
anys ha funciona t en diversos centres del bisbat, a mb l'assistència 
t~mbé de religioses i de laics. 

Situació present I prospectiva 

Si demanem als nostres sacerdots i als nostres laics una im
press ió global sobre la pastoral del bisbat ens diuen que va més 
~via t malament. Això sol cns hauria de posar alerta. Hem passat 
d 'una actitud de desfi ci a una ac titud d'ensopiment i tot dóna una 
certa impressió d 'abandó. Ens falta nervi, orientació i esperit de 
coHaboració. Anem fe nt, però esquivem els problemes profunds. 
El més posi tiu actua lment és potser el treball d 'alguns equips arxi
p res tals. 

Du ran t tres anys hem viscut absorbits pels nostres problemes 
sacerdotals. Potser era necessari o almenys inevitable; s'han donat, 
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en el camp de les estructures, passos en ferm. Però ens enganya
r íem si creguéssim que hem resolt el problema profund dels sacer
dots: el do de la plenitud de vida, de la iHus ió en el treball , de la 
pau i l'alegria, de la unitat ... Això ens indica potser que la solució 
dels problemes del sacerdot hem de buscar·la en l'obertura a ls a l
tres, sobre to t en l'obertura pas toral, que és la que ha de donar 
sentit a la nostra vida de sacerdots. 

Ja és hora que ens preocupem del món que hem de salvar. es el 
món el qui ha de marcar el compàs de la nos tra Pastoral. No po
dem contentar·nos muntant quatre coses boniques per a la pròpia 
tranquiHitat i satisfacció, mentre deixem de donar una resposta 
adequada a aquest món canviant que hem de sa lvar i que fa sem· 
pre preguntes noves al missatge perenne de l' Evangeli . Ja en les 
conclusions de les Jornades de l'any passat s'apuntava com a pri
mer principi de solució «observar constantment i atentament la 
realita t de la vida concreta, font inexhaurible d 'estÚDuls i de crides 
de cara a una reflexió i a una acció pastorals conjuntes • . Si no es 
creu necessari l'es tudi sociològic . pensem que almenys el funciona
ment de les zones pas torals podria ajudar-nos a delectar e ls pro
blemes del nostre món. 

Creiem que el principal problema que viu el nostre món avui 
és el de la fe. Privada cada vegada més del suport sociològic, la fe 
s'ha fel problema en la major part de les persones i sobretot en la 
joventut. Es tem passant d 'una Església de massa a una Església 
comunitat de creients lliures: Hem d 'ajudar a fer el pas d 'una fe 
sociològica a una fe personal. Ens sembla que no exagerem, si 
diem que la fe representa avui el 90 % de la problemà tica pas toral. 
Lògicament, doncs, la nostra acció pastoral hauria d 'anar orientada 
en el mateix percentatge a donar resposta a aquest problema, s igui 
en forma de ca tequesi, sigui en forma d'evangelització (cal que ens 
adonem que, més d'una vegada. volem donar una respos ta o solució 
ca tequèti ca a problemes m iss ioners). La mateixa pas toral del nou 
ritual del baptisme i del ritual que es p repara per al matrimoni 
ens enfronta primordialment amb un problema de fe; així ho ha 
entès ja la zona del Llobregat. 

Per la mateixa grandària de l'empresa, aques ta obertura al mÓn 
ens impo sa una obertura ecles ial per a integrar religiosos i laics 
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(,ense oblidar que hi tenen un dret! l. En les religioses hi veiem un 
gran potencial de l'Església que no aprofitem degudament i els 
laics ens són totalment ind.i spensables. no sols per a la instauració 
cris tiana del món, sinó també pe r a dur a terme una pas to ral mis· 
sionera. Una dificultat especial implica la integració dels laics, per 
l'actual decadència de l'apostola t organitzat. Si bé no podem estal
"lar-nos una refl exió sobre la conveniència i la promoció dels prin
c:pa ls moviments, haurem de procurar també la integració dels 
laics a través de les parròquies i de possibles comunitats de base. 

En el camp de les estructures, sembla arribat el moment de co
mençar a pensar en el funcionament de la Zona i la cons titució 
del Consell de Pastoral. El funcionament de la Zona ens ajudaria a 
descobrir e l món amb e ls seus fe ts socials i els seus problemes. El 
Consell de Pastoral, com hem indicat, amb una elaboració sens 
dubte llarga i difícil , ens possibilitaria la integració de r eligiosos 
i laics. 

Però, ¿com sortir, j a des d'ara, d'aques t es tat d'insatisfacció, 
illsegurc lat i desorientació, que afecta principalment e ls sacerdots, 
descontents del poc que fan i que no saben què fer? Creiem que 
l'única manera de sortir-ne és una reflexió comunitària seriosa als 
dive rsos nivells, però sobretot a nivell arxiprestal, i amb la partici
pació, si po t ser, de seglars, en què, amb un gran rea lisme i una 
gran exigència envers nosaltres mateixos, i sense esquivar e ls pro
blemes més profunds, mirem el que realment podem fer. .. i ho 
fem! Si després de ben pensar-ho. veiem que e l nos tre treball s'ha 
de reduir a una humil presència de testimoni i de servei; s i veiem 
que l'únic que podem fer és aguantar heroicament al peu del canó, 
encara que aparentment sense sentiL .. , fem-ho, doncs, i quedem
nos tranquils!! El que no podem fer és seguir torturant-nos inde
finidament. En la segona conclus ió de l'any passat, fèiem aques ta 
mena de professió de fe pastoral que en el fons és una professió 
de fe eclesial: . En l'estat actual de fórmules i mètodes pastorals 
periclitats o dubtosos, creiem, amb tot, en la validesa perenne de 
la reflexió comunitària sobre la vida real a la llum de la Paraula 
de Déu, i, conseqüentment, en l'acció pas toral que neix d'aquesta 
reflexió- , 

El que no podem fer de cap manera és seguir a la deriva, sense 

48 



un mínim de planificació que faci m és racional el nostre treball, 
ens estimuli cap a la consecució d'unes metes i ens imposi sovint 
una revisió; en una paraula, que ens arrenqui d'aquest «anar fent » 
paralitzador. Ens permetem indicar els trets principals d'aques ta 
planificació. Hauria de seguir en primer lloc una línea de concen· 
tració o convergència de la pluralitat dels nos tres esforços en un s 
objecti us primordials, que ens fessin de nord en l'entrell at de l'ac
ció pastoral i donessin sentit i intencionalita t clars a cada un dels 
nostres esforços més insignificants i diversos; en altres paraules, 
lIna planificació que doni vertebració i continuïtat al nostre tre

ball que ara es dilueix en la dispersió. En segon lloc, hauria de ser 
una planificació basada en la distinció i respecte del s nivells de fe 
de les persones: la petita comuni tat de cre ients veritables i la mas
sa d'a llunyats exigeixen una pastoral diferent. l, finalment, una 
planificació que no oblidés una visió de la pastoral que podríem 
anOmenar horitzontal. L'observació més elemental ens fa descobrir 
unes gran zoncs en blanc en la pastoral actual : pensem en la man
ca d'una pas toral fami liar, de joventut, d'adolescen ts .. . Aquí es 
podria trobar la solució per a tants sacerdots que no saben gaire 
què fer. Avui dia no hi ha t reba ll pastoral nj en un poble de dos
cents ni de dos mil habitants: el treball ens l'hem de buscar. Ara 
b~, aquests estra ts horitzon tals de la pastoral ens ofereixen am
ples perspectives de treba ll i coHaboració. 

Problemes sacerdotals 

Una breu reflexió referent a problemes sacerdotals. 
Si fins ara teníem una comissió encarregada dels problemes 

econòmics dels sacerdots, veiem molt encertat el projecte d'una 
comissió que, junt amb el Delegat de la Clerecia, prengui cura de 
la promoció humana, espiritual i doctrinal dels sacerdots. Desitja
ríem una cura especial dels sacerdots joves i sem inaristes de car
rera acabada i un esforç coHectiu per a detectar els elements và
lids de què, com a vigies del futur, són sens dubte posseïdors. 
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En quant als nomenaments: malgrat les dificultats que pugui 
entranyar, creiem que el sistema d'equips és, per moltes raons, 
l'únic viable: és la manera de poder comptar de debò amb tothom 
i de potenciar el rendiment de to ts. Això sl, a tots se'ns exigirà una 
a~cesi d'equip que ens faci capaços de treballar pastoralment amb 
altres persones, demés d'aquelles que ens són simpàtiques. Caldrà 
a~segurar sobretot el cap, del qual depèn en un percentatge molt 
gran la bona marxa de l'equip i que generalment coincidirà amb el 
rec tor del poble gran: aquest ha uria de ser un home treballador, 
d'iniciativa i d 'una gran densitat humana; hi ha caps que fan im
possible l'equip. D'ara endavant , els nomenaments, sobreto t els 
més importants, ja no es poden fer amb caràcter vi talici o de pro
plctat, s inó mentre el superior cregui convenient, amb una com
pleta disponibilitat , i potse r fins i tot . ad tempus»; ens hem d'ave
Dir, si convé, a passar amb naturalitat d'àlfils a peons. No s'han de 
fe l' en sèrie i en uns temps determinats, sinó quan es creguin con
venients. Una major fluïdesa i una major agilitat en els càrrecs és 
indispensable. 

Creiem que d 'un temps ençà les divisioDs i la desconfiança en
tre els sacerdots més aviat han augmentat. Fins i tot hi ha e l pe
rill que la nostra pastoral derivi poc a poc en una política vulgar 
i desintegradora de partits o, e Dcara pitjor, de grups de pressió. 
F:l temps ja que en un informe pastoral presentat a aquest mateix 
Consell demanàvem . un clima de diàleg eclesial franc i objectiu, 
que, superan t les mires personals, tingui només cn compte l'edifi
cació de l'Església diocesana ». Aques t és un de tants punts en què 
el paper del bisbe, com a principi d'unitat, és insubstituible. 

V oldríem acabar amb trcs observacions de caràcter general. 
Anem d'una Església de masses cap a una Església de minories. 

Estàvem acostumats a fer coses massives, a comptar amb tothom 
o amb la gran majoria. Ara haure m d'acostumar-nos a treballar 
amb minories, sense desmoralitzar-nos. Podem esperar més, per a 
la salvació del món, d'una minoria viva, responsable i missionera, 
que d'un poble immens i aiguali t. 

50 



Cada vegada serà menys viable un cris tianisme sobreafegit, de 
pràctiques piadoses (encara que només sigui per manca de temps). 
Per això ens obligarà a aprofundir en un cristianisme més autèntic, 
no juxtaposat sinó encarnat en la vida quotidiana: que vivifiqui , 
transformi i doni sentit a la vida. 

Es perd e l sentit de la transcendè ncia. Una mentalitat tècnica i 
positivista amenaça, més del que ens pensem, no solament els 
laics, s inó també a nosa ltres sacerdots. Això ens exigeix, d'una ban· 
da, procurar mantenir ben viu aques t sentit de la transcendència , 
del qual som portadors els cristians i que ens farà sempre més o 
menys es tranys en el món; però, d 'altra banda, ens exigirà, si vo
lem que sigui acceptat, demostrar cada vegada més l'eficàcia del 
Cristianisme en el món, demos trar que el nostre Cristianisme no 
és una religió utilitària, però que tampoc no és superflu. 

Solsona, agost del 1970 
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• • opznzons 

l _ 

Sobre la presèn cia eucarística 

Aquestes notes nO van amb cap intenció de 
polèmica. Sols intenten palesar als lectors q ue 
algunes novetats, que es van posant d e moda 
en el camp de la teologia, no són pas adquisi
cions definitives de la ciència teològica, sinó 
que són, ut parec loquar, molt discutibles. 1 
val la pena de constalar-ho, sobretot de cara 
a la ca tequesi. 

El dogma eucarístic és form ula t a base dels conceptes filosòfics 
d 'accident i substància, sobre els quals varien les apreciacions de 
les diverses escoles fi losòfiques (escolàstica, cartesiana, pe rsonalis-
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ta, etc.). Cada una d'elles té dret d'explicar el dogma a la seva ma
nera, mentre ho faci d'acord amb els termes dogmàtics. 

No comentem l'explicació escolàstica ni la cartesiana, perquè 
el comen tari es pot trobar en qualsevol manual de teologia. Totes 
dues presenten dificultats serioses i totes dues encaixen poc amb 
les tendències de la filosofia moderna. Es per això que surten de 
lOt arreu explicacions noves, amb el bon desig de fer més assequi
ble el dogma eucarístic a la consciència moderna. En aquest sentit 
es destaca la teoria personalista, de la qual fa una exceHent pre.en
tació catequís tica en el número 6 de Quaderns, Mn. J. Clavé. 

Els teòlegs personalistes - hola ndesos principalment- diuen 
yue la substància (del pa) no és res més que el seu destí natural a 
la nutrició biològica, i que la transsubs tanciació consisteix simple
ment en ci canvi de destinació, de nutrició biològica a nutrició 
sobrenatural. 

Aquesta teologia sembla insuficient per dues raons cardinals: 
una teològica, l'altra filosòfica . La raó teològica diu que si el mer 
c2 nvi de destí bastés per a la transsubstanciació, l'a igua del bateig 
que per destí natural s'ordena al lavatge del cos i en el bateig es 
riestina al lavatge sobrenatural, sofriria també, com el pa i el vi de 
l'eucaristia, una vera transsubstanciació. I pot haver-hi res més 
dissonan t per a la teologia? 

De la part filosòfica tampoc no en surt gaire afavorit el perso
nalisme. La destinació a un fi pressuposa una cosa destinada o 
destinable, un element bàsic, objectiu, previ a l'acte subjectiu de 
destinar-lo. :es una contradkció palesa el concepte de destinar sen
se quelcom destinable al fi que hom intenta. I aquest element pre
vi, objectiu, extrín ec a l'acte destinatiu és allò que en diem ~ubs
tància. La transsubstanciació, doncs, s'efectuaria no en el mo
ment formal del canvi de destí del pa consagrat, sinó en l'anterior 
de canviar objectivament l'estructura, física o metafísica, de }'en
tilat prèvia destinable al fi intentat. 

S'invoca a favor del personalisme la dita evangèlica que Déu 
pot convertir les pedres en pa, només canvian t el destí d'edificatiu 
en nutritiu. L'argument potser valdria, si no fos possible, i obli
gada, aquesta altra interpretació: les pedres es convertirien cn pa 
,nutritiu. perquè sofririen un canvi òntic previ , canvi de composi-
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ció, d'estructura, etc. en virtut del qual adquirissin la disposició i els 
elements necessaris per a la nutrició. 

Una observació complementària sobre el sentit divers en què 
es pot prendre, i es pren, la paraula físic: a) equivalent a real, òn
tic, objectiu, en oposició a conceptual, simbòlic, figurat; b) en el 
sentit de la presència natural dels cossos a l'espai, en virtut de 
l'extensió pròpia. El senti t a) és importat en el b) però no vice
versa. Pot donar-se -almenys tooricament- una presència vera, 
però no per modum extensionis, sinó per modum substantiae o 
per modum spiri/us, com deien els vells teòlegs. 

I!s, doncs, física, a exigències del dogma, la presència del cos 
de Crist en el pa consagrat? Dis/inguo: en el sentit a) concedo; en 
el b) nego. 

La consagració opera un canvi físic en el pa? L'estructura i la 
composició física i química pròpia del pa, són aquells elements 
que determinen el pa a la percepció sensible, ço és, els accidents; 
i romanen inalterats. Però en el fons òntic, objectiu, metafísic, real, 
del pa s'ha produït un trasbals profund, pel fet que aquells ele
ments inalterats perden el complement metafísic, són impedits 
en l'exigència natural de subsistir en si, per la intervenció del cos 
de Crist que els dóna subsistència sobrenaturalment. La teologia 
(;ucarística ha de tenir present aquesta distinció tripartita d't'le
ments: físics, metafís ics i intencionals. Els metafísics són reals, 
òntics, objectius, tant com els físics, però no registrables pels sen
tits. Els intencionals són conceptuals, destinacionals, subjectius, 
no pas realitats òntiques. 

l no val gaire cosa a favor de la teologia personalista, invocar 
l'especialita t del pensament hebreu (el de Jesús, doncs) per al qual 
l'ésser de les coses no és el que elles són en si mateixes, sinó el 
Que Déu en disposa en ordre a l'home. Resp. Per al pensament 
hebreu, el mateix que per al de tot esperit religiós, i a !ortiori per 
al pensament cristià, les coses són el que Déu disposa en relació 
més O menys directa amb l'home, que és el fi de la creació mate
;·ial. Però aques ta referencia o destinació no és pas «la realitat úl
tima de les coses,., sinó que pressuposa que tinguin referibilitat, 
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que sigu;n en si quelcom destinable al fi a què Déu les destina en 
relació amb l'home. 

Aquestes indicacions no són més que alguns aspectes de la nos
tra opinió personal de teologia eucarística exposada en el volum 
Vlè de Theologumena, que tenim ja llest per a publicació. Ens hl 
remetem per a explicacions ulteriors filosòfiques i teològiques i 
rer a solució de dificultats. 

Joan Bpta. Manyà (Tortosa) 

La teologia I la base: un col.loqui 

El dia 21 d 'octubre va tenir lloc un CoHoqui 
sobre el Congrés de Teologia de BruseHes a la 
Faculta t de Teologia de Barcelona, Secció de 
Sl. Pacià. L'auditòrium de ['antic Seminari va 
r esultar petit per al públic que hi acudí; des
taquem la presència de joves -es tudiants de 
teologia en particu.lar- i de l'element femení. 

Van parlar primer, torn a torn, sis dels assistents al Congrés 
que cons tittiien la taula del CoHoqui: Josep Bigordà, Antoro Mata
bosch, Josep Maria Tubau, Joan Llopis, Casimir Martí i Maria Mar
tinell, els quals van esforçar-se per presentar-nos el Congrés amb 
~ota objectivitat: intencions bàsiques, dinàmica general i desenrot
llament de cada un dels quatre dies limitant-se sobretot a les Po-
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nències. D'aquesta manera se'ns en va presentar, en 65 minuts, un 
compendi molt ben fet. 

Després es va obrir cI dià leg i, com sol passar en aquests casos, 
les intervencions prenen els camins més inversemblants: integris
tes, progressistes, anecdòtics. De tota manera, cap al final va apun
tar-se un problema rea l: la connexió dels teòlegs amb la base, con
cretament amb les «comunita ts de base»; perquè . una certa teolo
gia, ni que sigui molt amb mànegues de camisa, s'es tà fent a casa 
nostra a la basc>, va d ir un dels que van prendre la paraula. 

Aquest col·loqui del dia 21 d 'octubre representa només un pri
mer pas. No sé si els organitzadors van encertar el camí: plante
jant una relació tan objectivada del Congrés, les coses queden, per 
força, a nivell descriptiu; i aleshores e l quadre és tan vast que es 
fa difícil de passar al que convindria i sobre el que hauríem de 
dialogar eriosament: quines conseqüències poden tenir entre nos
a ltres Ics grans linies de força del Congrés de BruseHes? 

Cap a l final del CoHoqui s'apuntava aques ta línia de revisió. 
Però en la meva opinió el problema és més vast que la simple rela
ció teòlegs-comunitats de base. Considero urgent que els teòlegs de 
Catalunya estiguin seriosament connectats amb la comunitat cris
liana de Catalunya, amb els seus problemes i amb les seves espe
rances: amb la gran comunitat i no. simplement, amb les «petites 
comunitat s», ja que aques tes en constitueixen només un aspecte. 

[ aquí sí que em sembla que aques ta connex.ió és, global ment, 
absen t. I!s evident que ens trobem amb greus problemes ineludi
bles: la sacramenta li tzació massiva (del baptisme a la primera c~ 
munió, al matrimoni i a les exèqu ies), les relacions concordatàries, 
la transmissió de la fe (amb l'escolarització massiva de la cate
quesi, esdevinguda classe de .religión.), la situació jurídica del 
matrimoni, el greu problema de la jerarquia, l'atomització dels 
grups, Ics secularitzacions creixen ts de capellans, amb tot el clima 
de frustració, desencís i desmantellament que les envolta, el pas 
d'una Església infan tilitzada, de m asses, a una Església més adulta 
i indubtablement de minories, la f renesia de la professionalització 
i l'estudi civils que sembla apoderar-se dels nostres capellans, 
etc. Es tracta de greus qüestions que treballen i desconjunten la 
nostra comunitat. Què ens en diuen els teòlegs? IHuminen teolò-
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gicament - i doncs de manera crítica- la situació real de la nos
tra Església? No ho sembla pas. I així ens trobem que cadascú, 
des de la seva «base », s'ha d'espavilar com pot davant d'una situa
ció que ens és comuna i que només conjuntament podem mirar 
d'endegar. 

D'altra banda, tots mirem encara cap als teòlegs amb una gran 
esperança: me'n sembla un indici l'ass is tència a l coHoqui que estic 
cumentant i l'interès que va despertar el Congrés de BruseHes. Per 
què ? Perquè els teòlegs representen en l'Església d'avui un cos de 
persones serioses: són gent d 'estudi, d'in fo rmació, de refl exió; i 
perquè representen un cos independe nt, lliure, que pot expre~sar 
e l seu pa rer, un parer fonamentat, amb llibertat d'esperit : laI és 
sempre l'estatut de l'inteHectual. I la conjunció d'aquestes due. 
coses e ls fa mereixedors de confiança ( i augmenta la seva responsa
bili ta t) en aques ta situació eclesia l tan confusa. 

Ca l però, que els teòlegs no ens defraudin recloent·se en una 
nova teologia de mandarins. La seva e rudició his tòrica i universal 
no cls ha d'abstreure de la nostra situació concreta: ban de posar 
e l seu carisma al servei de la comunitat. Tot i que el carni no sigui 
~imple i pugui portar·los maldecaps . 

Josep M. T% saus ( Barce lona) 

Entorn del problema de la formació del clericat 

Aquesta reflexió es redueL"( intencionadament a un sol punt, 
perquè em sembla, de bon tros, el més important i perquè és el 
que veig més clar. 

Crec que el problema número u que té plantejat l'Església, és 
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a dir, la institució servidora de la fe - i, per consegüent, els semi
naris o les facultats de teologia, llocs de formació dels servidors de 
la fe- és el desafiament de la cultura moderna i la manca d 'estó
mac per a digerir-la. Es produeix llavors l'inevitable: l'experiència 
amarga de les defeccions produi'des per una obertura beata a 
aquesta cultura -<>bertura beata que sol seguir a un tancament 
s is temàtic- va alimentant, per un reflex de por, les posicions tra
diciona lment integristes (des del segle XVI) de l'Església. Es man
té aixI el desfasament entre l'armadura mental escolàstica que, en 
gros, es continua ad.minis trant als futurs clergues i la cultura real 
del món actual. La fe segueix associada, ins titucionalment, a una 
cultura caduca. l!s clar que un vernís modern, és a dir, neoescolàs
tic, no arregla res, ans encara ho espatlla, perquè afegeix al mal la 
iHusió faHaç del remei. 

A! meu semblar, el problema ce ntral és el d'un real aggioma
mento cultural: no és un problema pastoral , sinó teològic, o millor, 
indissociablement teològic i pastoral, car aquest desdoblament, per 
altra part necessari, entre teologia i pastoral es fa sovint massa 
aviat i sobre la base hipòcrita de la no problemacitat de la pròpia 
fe . El resultat és que molts capellans, acostumats com estan a una 
fo rmació escolàs tica, és a dir, inteHectualment confortable -<ar 
l'escolàstica és un contingut, però sobretot una forma- tenen la 
sensació de vertigen quan la realitat e ls obliga a sortir del seu 
marc de referències. Solen replegar-se llavors en un irracionalisme 
fideïsta, que no és sinó l'altra cara de l'aparent racionalisme esco
làs tic. Sovint es troben que no saben què predicar, perquè tenen 
la sensació que l'ensorrament de les formes en què havien digerit 
la pròpia fe fa esvair el contingut matei" d'aquesta. 

Evidentment que això no s'adoba amb uns cursets o amb unes 
lectures que sovint es converte ixen en un petit rentat de cervell i en 
un canvi de continguts, però sense canviar l'actitud, i amb la creï· 
xcnt sensació d'anar «venuts », El que es troba a faltar és un grau 
superior de maduresa, de lucidesa i d'instint de l'essencial. Ni s'arre· 
g la estudiant en e l seminari més antropologia, sociologia, e tc. i 
menys teologia, sinó fent la teologia d'una altra manera. La postura 
que es veu a vegades d'estudiar dues «carreres» - a més que, gene
ralmen t, sc surt fluix en ambdues- és un símptoma que no s'acaba 
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de creure en l'ofici, que se sospita més o menys sordament que pot 
trobar-se en fa ls la causa per la qua l es treballa. I la creixent falta 
de confiança en la institució eclesial em sembla que és , conscient
ment o inconscient, la coartada que traeix la dificultat més pro
tunda amb què es viu la fe mateixa. I aquí és on veig el problema. 
Això sembla que hauria de portar fonamentalment a repensar l'en
senyament de la filosofia i de la teologia evitan t to ls els c;implis· 
mes que consisteixen en pures substitucions . Mentrestant la gent 
es debat entre el doble escull de reduir la fe a un ferment huma
nista o bé de viure·la com un afegi t artificial, i més sovint, assajant 
diverses formes de compromís entre aquestes dues posicions. 

Pere L/uls ( Barcelona ) 

Què en fem dels canonges? 

Aquesla és la pregun la que ens fem molls I 

que s'lla fel l'Església després de crear un nou 
senal del bisbe el! el govern de la diòcesi: el 
Consell del Presbileri. Menlre escric aquesles 
rallles, eslà reunida a Madrid l'assemblea na
cional de representants capitulars per trac tar 
de la subsislència dels capit ols caledralicis. I 
Ioles les conferències episcopals hauran d'e n
viar el seu informe a Roma aba'lS d'acabar 
l'any. Com que, segurament, a Madrid les veus 
s'hauran aixecat tmisones e tl defensa dels CQ

'lOnges, pot ser interessant escoltar també una 
veu discrepanl. Més que no pas profunds rao
namerz l leològics i jurídics, la m eva reflexi6 
voldria recollir una mica els signes dels temps. 
com em sembla qt~e cal fe r en trac tar-se d 'ins~ 
titudons purament eclesiàstiques. 
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fos convenient per al bé de l'Església la subsistència dels capí
tols catedralicis? En primer lloc vo ldria dir que la Conferència 
Episcopal, abans de confeg ir el seu informe, hauria d'escoltar d'al
tres veus eclesia ls a més a més de la dels capitulars reunits a Ma
drid i, moll particularment, la veu d els consells presbiterals. Una 
visió unilateral pecarà fàci lment de pa rcialita t. 

Tres SÓn les fu ncions que el cano n 391, § l , assenyala a l capíto l 
dl' canonges: donar un culte més sole mne a Déu, assessorar el bi s
be i suplir-lo en cas de vacació de la Seu. 

Un home que avui dia entri en una catedral i coincideixi amb 
el rés coral, difícilment podrà evitar la impressió d'un espectacle 
pintoresc i anacrònic en veure una colla de senyors vis tosament 
\c:stits j cantant descurada ment unes coses ininteHigibles. I, com 
a canonge, us puc con fessar que cada vegada resulta més violent 
i angoixós a un sacerdo t una m ica sens ib ilitzat a l'Església i a l 
món d'avui posa r-se uns ves tits llampants i anacròn ics, veure's 
constituït blanc de les mi rades encurios ides de ls turistes i asseu
re's a cantar un matí de d iumenge junt amb dues dotzenes de col· 
legues, com si no hi hagués res més a fer per aquests móns de Déu. 
Ni es po t dir que el capítol contribueixi gaire a la solemnització del 
culte ca tedralic i, puix que e ls seus actes són generalment els 
menys concorreguts i més aviat creuria que al llarg del temps ha 
con tri buIt a un desplaça ment del bis be i a la pèrdua del sentit de 
la ca tedral com a església del bi sbe, com a e glésia mare. Cert que 
es taria molt bé i seria edificant que e ls cris tians i encara més e ls 
sacerdo ts (i no sols e ls de la ciutat episcopal) ens reuníssim sovint 
per canta r a Déu salms, himnes i càntics espirituals (Col 3, 16), 
però se ria millo r que això ho féss im, com ens diu el mateix Sl. 
Pau, moguts per l'Esperit des de ¡'interior i no pas per uns mòbils 
ex terns de pagues i de mul tes. 

Si resseguim les actes de qualsevol capítol, constatarem que la 
seva fun ció de govern és cada dia més migrada : assumptes interns 
i l'assessorament sobre algunes ve ndes de béns eclesiàstics. L'ar· 
gument principal que ara esgrimeixen e ls seus defensors és la con· 
veniència de dues cambres - una cambra alta i una cambra bajA 
xa- a semblança del govern de les nacions. Però aquesta duplici
ta t, basada fonamentalment en la diferència de classes, no s'escau 
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ga ire en la comunitat d'aque lls que es tan unit s entre si amb una 
íntima fra ternitat sacramental (Cons titució sobre l'Església, n. 28 
i Decret de Preveres, n. 8), ni seria un signe massa e loqüent de 
l'únic presbi teri que formen tots els preveres junt amb el seu 
bisbe (ibid. l. i creiem que pugui passar per la ment d 'un bisbe 
pos tconciliar allò de «divide et vinces» ... Crec sincerament que 
to ts els avan ta tges que podria reporta r una doble cambra s'acon
segueixen molt millor i sobreto t amb més rapidesa amb un consell 
presbi teral veritablement representatiu. A més a més, la concentra
ció, que el capítol suposa, de la flor i nata de la clerecia a la capital 
ciel bisba t era potser admisible quan cada diòcesi tenia el seu semi
na ri major i hi hav ia una concepció de l'Església, segons la qual 
lot havia de venir intimat i programat des de l centre; però ara no 
creiem que pugui admetre's. 

En quant a la funció de suplència en cas de Seu vacant, ies atri· 
bucions actuals del capítol es podrien transferir fàc ilment al con· 
sdl presb iteral, suposant que no cessés amb el bisbe. 

En alguns països els capítols serveixen per donar una sortida 
d igna a sacerdots vellets i honorables o per grati ficar sacerdo ts 
dedicats a tasques poc remunerades; però a ixò es pot aconseguir 
també amb una jubilació honrosa i amb una justa re tribució. 

Tots els capítols arrosseguen una vida cada dia més làngida i 
túthom està d'acord que no poden subs is tir sense una profunda 
revisió i revitalització. Els reanimem doncs? Jo diria més aviat: 
deixem morir en pau e ls capitals, que ja tenen un digne successor: 
rI consell presbiteral. 

Jesús Hugu et (canonge) 
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testimoni 

DI una tarda am b Mauriac 

Vaig conèixer François Mauriac una tarda del mes de gener de 
/ 962. Una boira freda planava damunt Paris i convertia en perso
natges arraulits i es tatuaris els gendarmes que vigilaven la casa 
de l'escriptor. Era aquesta una casa ostensiblement burgesa en la 
qLlal Mauriac ocupava un habitatge de dues plantes, vestida amb 
ulla confortabilitat molt acusada. La notícia inevitable d'aquells 
dies eren els «plàstics » de l'OAS i, en estricta lògica, Mauriac podia 
se r ,ma víctima més que probable dels ultras, defensors de l'. AI
gf rie [rança ise», Els gendarmes significaven la rnesura preventiva 
enfront d 'aquesta eventualitat. 

Junt amb les notes de l'entrevis ta, parcialment inêdites per 
raons que no vénen a tomb, conservo de François Mau riac la imat-
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ge d'un home extraordjru}rjament afable, precís en la paraula 1 en 
el judici, molt comunicatiu, sense caure mai en l'extroversió i la 
pura xerrameca. lA posició civico-polftica de Mauriac era aleshores 
una mica compromesa. Partidari des del primer dia del general De 
Gaulle, es 'robava en rolat amb els qui eren malvis tos per l'extrema 
esquerra, per l'extrema drela - que mai no lla compr~s res del 
que està passanl»-, per l'ex.~rcit i, en aquells moments, abans de 
signar-se els acords de la independéncia algerina, pel FLN_ Mental
ment i glandular demòcrata, Mauriac semblava justificar. en molt 
del que deia i escrivia, el seu ajut al poder absolut. El seu _bloc:. 
al suplement setmanal de _Le Figa ro., malgrat que era predomi
nantment literari i humanís tic, es nodria sovint d'aquesta qüestió : 

_Jo admiro De Gaulle -em va dir- ara que tothom li gi ra l'es
quena, i em sembla un home més important que quan realitzava 
accions més «brillants». No dic que no hagi comès errors. i potser 
grans errors, i que na tinqui una manera de parlar i de fer que 
desagradi a molts, però ell, un general, acceptar ci paper de bé te 
noire de l'e::c~rcit i oposar-se als seus antics companys ... això és 
admirable .• 

I la justificació continuava: «A més, De Gaulle va arribar al po
der quan Alg~ria era ja tUl problema sense solució. França va perdre 
la seva oportunitat en aquest país quan la integració hauria estat 
una sortida. Napoleó III ho va veure però no va saber rectificar. 
D'aquí ve aquesta situació insoluble a qu~ hem arribat . Quan els 
musulmans van desitjar la integració, els francesos s'hi oposaren. 
Després els termes han canviat i el conflic te ha esta t irremeiable. 
D'altra banda, cal tenir en compte que la descolonit¡;ació ha esde
vingut un drama a tot arreu .• 

Algèria va ser durant una bona estona el tema de la conve. sa_ 
[:home va derivar cap a qüestions més generals_ . La descolonit
¡;ació és sem pre un dra.ma perquè la colonit¡;ació és sempre un 
error. Sobretot, si tenim en compte que l'Església s'Ili lla trobar 
sovint involucrada_ Com a catòlic penso que l'Església s'ha de de
dlcar a la seva missió evangelitzadora, i en la colonització Iu ha 

hagut una barreja i un compromís fun estos. En això, vosaltres, els 
espm1yols, lli teniu Una responsabilitat his tòrica terrible. » Aquella 
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mateixa tarda, l'escriptor seguia rebent encara cartes de protes ta 
per un article publicat temps enrera a «Paris-Match», en el qual 
feia un balanç de la «cris tiandad» originada per l'acció colonitza
dora. «Nom és cal mirar un mapa per a veure qu~ en queda: ha esta t 
Im fracàs. Certament, hi ha hagut herois i màrtirs però el resultat 
es el resultat: un fracàs.» A Mauria c, eviden tment, el tema l'apassio
nava. El seu gest es feia viu i el seu ros tre adquiria una mobilitat 
molt curiosa: obria els ulls amb expressió de sorpresa, fin s el seu 
fatigat t/li esqt/erre, i tot segt/it les parpelles se li arrugaven infini
tanlen t, amagant unes pupiHes brillants, excepcionalmetlt liquides. 
En aquella qüeslió se cent rava Im dels seus darrers combats dia
lèctics. 

Mauriac havia seguit sempre molt de prop la vida del n051re 
país. Es trobava aleshores, ens digué, al correnl de les veus (?) i 

de les actitt/ds que demanaven t/na separació enlre l'Església i l'Es
taI . «Aques ta unió, va dir, acostuma a pagar-se moll cara. Cal que 
ho tingueu en compte. A la nostra pobra França aClual, enmig de 
tantes coses que no funcionen, hi ha almenys aques ta nota posi
tiva: la separació ent re l'Església i l'Estat s'ha consolidal. Per això 
va lIt/itar la nostra generació fins a aconseguir de modificar les 
coses, ja que no és pas que sigui tan llunyana la unió. La situació 
actt/al data de l'assumpte Deyfru s i del minisleri Combes amb la 

seva llei de separació. Tenim també, certament, els nostres inte
gris tes, peró hi ha una bona esquerra catòlica que ha estat accep
tada pels mateixos bisbes. I vegeu: ara ens trobem amb capellans 
qu.e són processats per ajudar el FLN; es cometen errors, d'acord, 
però jo en el fons me n'alegro, perqt/è aquests casos sonats impe
deixen Iota confusió.» 

Per a molts, François Mauriac, com Mari/ain, com Bernano.), 
com Marcel, poden representar en el camp in/eflec/ual catòlic la 
culminació d't/na llarga i difícil etapa pre-conciliar. Sedimenta I el 
seu pensamenl més enllà de la maduresa, Mauriac, com els altres, 
restaria després immòbil, sense saber perllongar el seu anterior 
obriment en la línia de radical trans formació que, sembla, de
mana la crisi actual de la institució eclesiàstica. Deu, quinze anys 
enrera, Mauriac era encara, per entendre'ns, un "progressis/a". 
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Després del Concili, el seu testimoniatge perdria molt de l'antic 
\figar. Mauriac seria un postconciliar amb certes manifes tacions 
de reaccionarisme. Ja aleshores , el 1962, ens parlava de la revolta 
de la joventut com d'un fenomen purament enfrontat a la morali
lat . Es lamentava de la crisi de l'autoritat . A finals de l'any passat 
Mauriac seria un dels signants de la carta inspirada pel P. Daniélou 
en res posta a aquell m esurat document "revolucionari" -«Se eris
lo Vedesse.- que 750 catòlics fran cesos adreçaren a Pau VI. No 
hi poden haver, però, judicis a pos terio ri que emmascarin l'interês 
que va ig tenir en conêi.xer Mauriac . Hi ha, ev identm ent , unes valo
racions que res ten intactes: una qualitat lit erària enorme i un 
formidable ofici de polèmic respectuós amb tothom. Crec també 
que es manlé considerablem enl vàlida aquella concepció religiosa 
que respiraven els personatges de la seva noveHa; Tilérèse Desquey
rOLL'( o els pobres hero is d 'aquell impressionant Nus d'escurçons, 
malgrat tot el que ha plogut, ens m.Qnlindrien en el cordial record 

d'un Mauriac, en cerIs aspectes, inevitablement d ecepcionant des
prés del 1962. 

Més de la m eitat de la conversa amb l'escriptor va estar dedi
cada al nostre país. Em penso que la noslra filiació barcelonina va 
contribuir a fer que Mauriac ens rebés en una ~poca en la qual 
ra"am enl concedia entrevis tes. "Jo sóc d e Bo rdeus -digué- , tinc, 
m és o m enys, sang espanyola i vaig conèixer Es panya a través dels 
bascs; era molt amic del president del govern basc exiliat que va 
morir fa dos anys . També he tingUI relacions amb diversos cata
lans i sempre ens hem avingut moll. Abans de la guerra jo havia 
estat a Barcelona i, d'haver-m'hi quedat , m'hauria convertit en un 
decidit defensor de l'autonomia de Calalunya. M'és difícil, sap, 
parlar d e la guerra civil espanyola; quan va esclatar, fórem un grup 
de catòlics, Bernanos, Maritain , jo mateix, que actuàrem a la\Jor 
de la República. De manera que jo hi he estat molt barrejat." 

Després, Mauriac no travessaria el Pirineu però no seria pas 
per manca d'incilacions: "L'ambaixador espanyol a París és molt 
amable amb mi. D'altra banda, amics espanyols m 'han demanat que 
visités el país, i m'han assegurat que fóra molt ben rebut. Però és 
això precisament el que no vull. No m'agradarien els arcs triom
fa ls; seria falsejar les coses." Mauriac es planyia aleshores de la 
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falta d'evolució política del règim espanyol, la qual cosa, segons 
<I seu criteri, feia impensable la integració d'Espanya a Europa. 
"Per als homes de la meva generació -va precisar-, per als es
tats europeus, l'es tructura política espanyola és un obstacle greu." 
Vuit anys després d'aquella conversa, m'he preguntat si malgrat 
la pròspera germandat neocapitalista, les paraules de Mauriac no 
són encara plenament vigents. M'ho he preguntat, simplement. 
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contes i paràboles 

Conte d'ahir de demà 

Sant Pere era un bon home. Sant Pere era també un xic - no 
masSQ- dur d'orella ... Per quê creieu, s i no, que el Mestre li va 
dir per t res vegades allò de "m'estimes"? Endemés, quan el Bon 
Jesús li va dir: "Vine, jo et faré pescador d'ànimes", Sant Pere va 
entendre pescador de làmines. Vet-ho aqui. 

B aixava jo la muntanya de Fornells. Ara pels estimballs, ara 
pel camí. Trescava lleuger, a la tresca, esporret. Era de matinet 
d'algun diumenge de tardor. La gent de Dòrria s'havien llevat, 
havien munyit i havien anat a MissIL (La llet de Dòrria és m olt 
bona. Diu que a la Lletera de Ripoll la posen a part) . 
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Ara tot era silenci. Sols un gros camionàs, allà dalt, lluny, ron
cava, tramuntant la Collada de Toses. Frenava ara i adés i reduïa 
la marxa, i un cop passat el giravolt tOrnava a posar la segona. 
Era una grossa estructura de cinc sos tres. Transportava gran qtW'1-

t; tat de xais ca p al Pla d'Anyella. Els xais venien -els portaven
d'Extremadura. Mig milió de caps per temporada es feien mig 
GQtalans. Ull cop hauriell perdut a muntanya el tuf de greixum i 
de llana, baixarien -els baixarien- a Barcelona, on es tornarien 
catalall~ del tot. 

Jo pensava aquestes coses, i també el sermonel que els fa ria, 
ols de Fornells ... 

Pujava W1 hmue, jo no el coneixia. El seu caminar no m'era 
familiar. En PeiTat, no. En Cisco ... , en Cisco, tampoc. 

Un ins tant em desapare ix L, al t ombant, el veig assegut, a la 
vora de l camí, quie t, bo i contem planl la vall. Tota verdor de pins, 
tendra i frescal obaga que espera el formigueig dels rovellonaires. 

M'Ili vaig apropant. No fa cap movim ent, d'esquena al camí. 
- Bon dia. 

- Bon dia! S embla que esbufegueu. 
-Ah! Sí que en fa. A fe que és que sl que en fa - respon exa-

minant-me de cap a peus, mentre s'embolica més amb el tapabo
ques. 

Un tractant, tampoc ria ho és. Porta pantalons de vellul ratlla l, 

amb un pedaç ben cosit a cada genollera. AI darrera, potser també. 
Una camisa blava i el gec pengim-penjam. Al cap, una mena de 
passam untanyes. La fesomia no m'és desconeguda del tal ... 

- I doncs, d'on sou? 
Em mira molt a la cara quan li parta, i entregira et cap atan-

sant bastant l'orella, no recordo quina. 
-Soms ... d'aquí. .. 
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Ut! peti( moment de silellci, i em ta: 
- I vós? 
- I com us diuen? .. Jo sóc el capellà. 

- Eh? 
-El capellà. 



- Ah! A mi em diuen en Pere. 
- Bé. No porteu pas tabac? -li signo. 
- Fumar. no fumi jo. 
Ja no bufava tant l'home. Em vaig asseure també. 
A llevant. com la cogulla d 'un m onjo. la muntanya d'un to mO

rat tardoral retallava el cel. A poc a poc petits nuvolets s 'encim
bellaven i es reunien en una dansa dalt del cim. 

-Si el Taga porta barret ... --{J pUl1to. tot signant cap a llevant 
G.mb la mangala. 

- ... pluja o fred --{Jfegeix sen tenciós. S embla que. per moments. 
es trenca el glaç en tre nosaltres dos. 

-Qui heu dit que éreu? 
-Capellà -sil/abeja-. El Moss èn. - Hi acompanyo un gest 

adient. 

- I això. què és? 
- Resto perplex. Prenc alè. Un sospir. em passo la mà pel 

flOnt . 

- ... Sóc un cris tià . . . 

-Oh. també! Un hom ho és. de cristià. pensi. 
- Fem la Missa: pa. vi; sabeu? Germanor ...• la mort del Senyor. 

1 llegeixo la paraula. 
- Ja ...• de Crist? 
-Si. La coneixeu? 
-Oi pla, que la conec! 
- I doncs? - me'l miro als ulls. 
-Som en Pere. el galileu --{J fegeix amb /O convençut- o Som 

vingut fins aquí. .. 

- Vós? 
- Jo sóc; jo. 
"S eguim la brometa - pensa-. Fa gràcia l'homenet". Però m'im 

posa un xic. Comediant, no ho sembla. Garlaire, tampoc no gens. 
-I vós. fell l'eucaristia. i dieu la paraula i perdoneu ... l d'això 

en d ieu . . . ? 

-Capellà. 
-Sí. ja ... I llavors. què és un bisbe? 
-Oh ... - T en l'aire dibuixo una mena d'escalinata amb la m à. 
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El vell s'ha quedat bocabadat mirant al capdamunt de l'escalinata, 
i jo no sé com fer-lo baixar. 

I On és el teu bisbe? - em demana-o Anem a veure'l. 
-Jo no tinc bisbe - responc. 
-Dius veritat que no tens bisbe, perquè tres n'has tinguts i el 

que tens ara no és el teu. 
"I s i fos sant Pere?", reflexiono tot pensatiu. 
-Eh? -m'interromp, els ulls fits als meus llavis. 
-Ah, sl. Que es /ava pensant s i vós no seríeu sant Pere. 
-Què vol dir sant? 
- Doncs ... , bona persona. Els cris tians diem que vós éreu una 

bona persona. 
-Bona persona, per a qui? 1 qui ho ha dit? I com ho saben! 
El bon home, cada cop més intrigat. Jo, esmaperdut. 

Al campanaret de Fornells els ocells s'han espantat. La campo
neta dringa que dringa. El sol s'ha fel senyor dels torrents i de les 
muntanyes. En Martinel fa el primer IOc. 

- A reveure. Adéu·siau, bon home. 
Etn llanço rabent ros tos avall. 

-Mossén, el sant Pere gros no hi és, a l'altar. 
L'escolà, de tan espantat, feia uns ulls com dues taronges. 

E 'ra dissabte a la nit i jo baixava de les masies. Hi havia aquell 
home prop de la cabanya. Era la cabanya-llitera del pastor de cal 
Melcior; no lluny de la pleta, buida. L'home havia tet toc, i ara, 
amb una rama de falguera, ar.ava per apagar·lo. M'hi atanso. 

- No us espanteu; sóc jo. 
- Ah! Bona nit que Déu ens do - i em mira amb insis tència a 

la cara, fin s que em reconeix. 
Després d'un moment d e silenci: 
- I què .. ' I demà tampoc no penseu ser a l'altar? 
- Pellsi que na - em respon, tot mirant distretament les flam es 

que ja minven- o No em só mogut de la rodalia. Só trobat estiue-
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jants de la terra plana i de ciutat. pagesos .. . Só vist un càmping 
, els pastors. Un que li diuen el Joan de cal Pastora. U" senyor 
mestre em va llegir un tros de revis ta ... 

- J què us ha semblat? Si avui tornéssiu al món. què? 

- Fumaria amb pipa. jo crec. Em va agradar molt. 
El trobo xocant. aquest home. Em distreu. i. al mateix temps. 

també em capfica. No contaminat encara per la civilillació de la 
pressa i del soroll. em parla pausadament. La seva veu és d'un to 
reposat i suau. Les seves paraules , s imples . Li ho conec als ulls: 
m 'ha agafat confiança. Els ulls ja li parlen també. 

- , .. coses noves. He visI moltes coses noves -diu pensatiu. 

- 1 no les sabíeu? 
-No massa. El món ha corregut molt. molt. Els esclaus ja no 

ho són de la mateixa manera. Els rics van més escopetejats. Els 
pobres ... , no ho entenc, corren . To thom corre. Ningú 119 es para 
a escoltar, ni a preguntar. Ve-li-ho aquí, quin món. 

Parla com s i pensés per a ell sol. No subratlla cap paraula. 
llevat alguna d'intranscendent: «pipa., «corren., «esclaus», Na 
sabríeu dir què és més impo1ta"t per a ell. 

Més aviat cal estirar-li els temes «ac tuals », Un periodis ta d 'avui 
diria que és un home sense ganxo. 

- I de l'església. Pere. us n'ha parlat algú? 
-Sí. Vam llegir coses del Vaticà. perquè. sabeu? la bona nova. 

tot el tet de Crist. ara d·allò. en dieu l'església catòlica. apostòlica. 
- [ romana ---{Jfegeixo. 

-Es clar; és més curt. 
- I vós ho sabíeu? - li demano. 
- Allà m'hi van cruciticar. Ja m'ho havia dit Ell. 
- Hi hauríeu d'anar -li faig. tot tocant-lo pel braç i atansant-

m e-li a l'orella-o La trobaríeu desconeguda. 
-Què ... 
- Roma. 
- La sogra mai no hi havia tingut tirada cap a marina, des d¿l 

'et ...• la pobra. 
No demano què. Sembla que aHudeix alguna dissort familiar 

de la vida dels pescadors. 

71 



- Vaig anar-hi - va recordant-, no sé per què. [ ve-t'ho aqui 
què em va passar. 

Callem tots dos. Me'l vaig mirant silenciosament. "Ningú no ho 
drria - pensa-, bon IlOrn e; ningú no ho diria, que vós sou sant 
Pere. Amb aquesta gran manta a les espatl/es, ningú no us dedi
caria ni una estàtua, ni un acord musical", 

[ penso en aquell triomfal Tu es Petrus que cantàvem cada any 
a moltes veus al Seminari." el dia de la unió de les esglésies. Que en 
,ón, de lluny, aquells anys! 

- Hi vaig tornar no fa pas gaire, tot sol - continua-o Ningú no 
em va veure. Jo hi era, com úra. Roma s'ha tet molt gran. 

- [ us va agradar? 
-Coses que sí i coses que no -em fa tot movent les mans. 
- 1 el més es trany que vau trobar? 
-Que els galls no cantin. Ve-t'ho aquí. 
- Però vós sou un xic dur d 'orella ... -goso insinuar. 
- Si hagués sentit els vos /res s ermons de cada d iumenge - em 

fa- , us creieu que hauria tarda t tant s anys a fugir de la peanya? 
I se'n va. 
-Qui l'hat~rà tornal a matar . .. ? -sento que rondina to t sol 

allunyant-se en la nit. El foc s'ha apagat. 

L'êndemà, sortint de missa, la gent de Fornells em pregunten 
per sant Pere. 

- E l tinc a adobar - responc-, S'havia deslluït un xic massa. 

A. F. 
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quatre vents 

Reciprocs missatges de congratula
ció entre el Papa I el President de la 
República, nobles discursos al pari. 
ment a la presència del representant 
pontifici . missa de campanya a Porta 
Pia (el punt de les muralles papals es
botzat pels artillers del rel Vlttorla 
Emanuele, el 20 de setembre de 1870) 
i altres manifestacions de mútua com. 
plaença entre Església I Estat, han ca
racteritzat la celebració del primer cen
tenari de la incorporacl6 de Roma 8 

la Itàlia unificada i de la calguda del 
poder temporal del Papat. 

JO 

A cent a nys de dis tància no 
costa gaire de veure en la presa 
de Roma el necessari epíleg del 
moviment unitari nacional ita lià 
i l'all iberame nt providencial del 
feixuc llas t de l pode r te mporal 
pontifici. En una visita oficial a 
l'Ajuntament de la capita l italia
na, quan començava el Co ncili 
Va ticà Il , ho reconegué sole mne
ment l'ac tual pa pa i a leshores car
denal Monlini: «La P rovidència, 
quas i jugant dramàticament amb 
els esde ve niments , prengué al Pa-
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pat les cures del poder temporal 
perquè pogués complir més bé la 
seva missió espiritual al món.' I 
cI mateix Pau VI, uns dies abans 
de celebrar-se aquest centenari, 
ha volgut mostrar el seu desig de 
desempallegar-se dels residus més 
vistosos d'aquell poder temporal 
mitjançant el gest, minúscul però 
significatiu, de llicenciar e ls seus 
gendarmes i guàrdies d'honor. 

Però ben pocs foren els catò
lics del segle passat, i sob retot els 
representants de l'Església oficial, 
que saberen interpretar amb ob
jectivitat el sentit de la història 
que estaven vivint. L'any 1864, per 
exemple, cI Sant Ofici condemna
va aques t «error-: «L'anuHament 
del principat civil, que posseeix 
la Seu Apostòlica, ajudaria nota
blement a la llibertat i a la fe lici
tat de l'Església .• I el mateix Pius 
IX, cap visible de l'Església i sobi
rà del ruïnós Estat pontifici , adre
çava al comandant de les seves 
tropes, la vigUia del 20 de setem
bre, les expressions següents: 
«Senyor General, ara que hom es
tà a punt de consumar un gran 
sacrilegi i la més enorme injus
tfcia ... » 

es cert, com diu l'historiador 
jesuïta G. Martina, que aleshores, 
preocupats de les repercussions 
immediates de la política l.ïcista 
de la monarquia liberal piemon
tesa, els ca tòlics italians difícil
ment podien tenir aquella sereni
tat indispensable a una visió am
pla i realista. Però també és cert 
que quan, vint anys més tard, 
l'escriptor catòlic Antonio Fogaz
zaro afirmarà que «el 20 de se
tembre fou una immensa fortuna 
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per a l'Església, per a la seva re
generació i la seva purificació., 
suscitarà encara escàndol en els 
ambients catòlics conservadors i 
es mereixerà la desaprovació de 
la jerarquia. es més: l'exigència 
d'una sobirania temporal serà te
naçment sos tinguda pels papes 
successius i teoritzada jurídica
ment amb el tractat del Laterà 
( 1929), ultra que afirmada encara 
avui indirectament a través de la 
diplomàcia vaticana. 

Per això, com escriu Raniero la 
Valle, per a una reflexió crítica 
i eclesial sobre aquells fets «no 
és lícita ara ni una autocomplaen
ça providencialística pòs tuma, ni 
encara menys una consolació pel 
que ha quedat, en formes moder
nitzades, de poder temporal; cal, 
al contrari, amb una radicalitat 
molt més gran, reconsiderar 
aquests esdeveniments com un 
c rit a la conversió, adreçat a una 
Església sempre temptada de re
cercar contrapartides i restaura
cions>. I , de fet, l'arquebisbe de 
Ravenna, mons. Baldassarri, in
vita els seus diocesans a celebrar 
e l centenari, no pas amb fal sos 
triomfalismes, sinó «sensibles a 
les urgències actuals de la histò
ria, perquè no ens passi també a 
nosaltres d'haver d'esperar un se
gle abans de comprendre els 
temps que estem vivinb. 

Un elenc d'aquests altres «alli
beraments » que l'Església ncces
si ta urgentment ens l'ofereix: un 
full diocesà del nord d'Itàlia, La 
voce del popolo tot preguntant
se : «¿E l recolzament dels pode
rosos (governs, rics, mass-media) 



afavoreix la missió de l'Església 
o més aviat no l'enfosqueix obli
gant a suavitzar la duresa de l'e
vangeli per no ferir aquests aliats? 
¿ Es nece sària i útil a la funció 
de l papa la categoria juridica de 
cap d'Estat , quan no la tingueren 
ni Jesús ni Pere ni e ls seus suc
cessors per diversos segles? ¿e.s 
millor de mantenir el concordat 
en tre Pius XI i Mussolini i basar
hi la seguretat de l'Església ita
liana tot lluitant per mantenir-ne 
els incerts avantatges (p. e. con tra 
el d ivorci), o bé, en esperit de fe, 
confi ar la missió de l'Església a 
la ll ibertat que, en un règi m de
mocràtic modem, ha d 'ésser ga
rant ida a qualsevol manifestació 
de pensament i de vida? ¿ O va· 
Iem ésser més murris que Jesús, 
el qual sofria les limitacions del 
més pobre dels seus conciuta
dans? 

D'al tra banda, una revista tan 

ortodoxa com Lo. se(( ¡mana del 
clero comenta: «La lli berta t de 
l'Església demana encara moltes 
pw·ificacions. Car no consisteix 
pas en sobi ranies terrenals, en 
conco rdats, en acords di plomà
tics. La ll iberta t de l'Església és 
la parresia de Jesús i dels apòs
tols, és a d ir la franquesa de dir·ho 
tot amb audàcia, fins al martiri. 
L'Església ha tes timonia t i sofer t 
sem pre per la lli bert at. Però hem 
d 'evita r una 'll iberta t especial' 
que no sigu i la de tothom i que 
ens faci allunya r encara més de ls 
pob res, en comptes de compartir
nc els sofriments per ajudar a 
l'all iberament de tots .• 

Fa cent anys, la bretxa de Por
ta Pia esquerdava la muralla d'una 
real i la t tan passada de moda com 
anticvangèlica. Enca ra avui que
den molts bastions dempeus. Com 
la his tÒria ens ensenya, és feina 
positiva d'enderrocar-los. 

Josep Ruaix ( Roma) 

Congrés internacionaL de grups de laics 

capellans solidaris 

Aquest any (28 de setembre-4 d'oc· 

tubre) l 'Assemblea ha estat més am

pla, més representativa I més profunda 

que la reunió de Roma de l'any passat, 

i molt menys sensacionalista. Crec 
que ha estat un encert. HI havia pocs 
periodistes I pocs fotògrafs I. per tant. 
ens han deixat treballar I ens han mo
le stat poc. 
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I!rem prop de 300 partic ipants , 
represen ta nts de 25 països. El 
grup més nombrós, sens dubte, 
era els dels hola ndesos, però des
prés d'ells ja venia e l grup espa
nyol ( 15 ca talans, 8 bascos, i 25 
de la res ta d'Espanya) . Hi havia 
també representants d 'Alemanya, 
d'Aus tria, de Bèlgica (f rancòfona 
i flam enca), d'Angla te rra, de Fran
ça , d'Ità lia, de Polònia, d'Hon
gria, de Portugal, de Suïssa, d ' Es
tats Units i de Mèxic; represen
ta nts del Tercer Món, no tants 
en nombre, però amb vot i veu: 
Guatemala, Haití, Nica ragua, Bra
s il , Pe rú , Xile, Paragua i i també 
d 'Angola, Ce ilan, Palestina i Vie t
na m . També alguns pas to rs pro
tes ta nts. Entre els assistents hi 
havia uns 50 laics , homes, dones 
- per cert molt actives-, i joves. 

El tema d'aquest aplec interna
cional era : L'Església erl la socie
tal i . de fel, va ser aquest el lema 
més trac tat, però a mb un e nfoca
ment to talmen t diferent de l que 
havi a previst e l grup holandè 
Septuagint que n'era l'organitza
dor. Gràcies a les intervencions 
dels representants d'Amèrica lla
tina i d'altres del Te rcer Món, es 
va evitar de caure en un verbali s~ 
me buit i teòric. El del Te rcer 
Món ens van presenta r una pro
blemàtica tan viscuda, tan greu i 
tan urgent que l'orientació de 
l'Assemblea va anar to ta lment di
rigida cap a la recerca del com
promís polí tic per a l'a llibera
ment dels pobles oprim its. Això 
no vol pas dir que to ts els pre-
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sents estiguessin al mateLx nivell 
en aques ta recerca. Hi havia per
sones de mentalita t molt diferent 
i, sobre tot, de nive lls de vida 
mo lt des iguals i, pe r tant, crec 
que es va fer una bona ta ca men
talitzadora que anirà donant els 
seus fruits a poc a poc i que, sens 
dubte, pot a judar molt a veure 
a llò que és a lienador e n l'Església 
d'avui. 

Hi van haver fortes tensions, 
sobretot entre els representants 
d'Amè rica Lla tina i e ls dels Es
tats Units. Els primers sempre 
atacaven l'imperialisme i e l capi
tali sme explotado rs d 'Amèrica del 

ord, i e ls segons contestaven 
que e l poble no és pas responsa
ble del que fan els seus dirigents. 
Però els del Sud replicaven que 
el poble nord-americà ho és certa
ment de no ser conscient de l'ex
plotació q ue s'està po rtan t a ter
mc ... Crec que aques tes j altres 
tensions van aj udar a portar llum 
a la nostra Assemblea . 

Quant a la temàtica, cal fer no
tar que es va treballar a djfe rents 
nivells: 

l. El més viu i apassionat va 
ser el de Ics assemblees generals. 
N'hi havia una cada dia, i alguna 
va dura r tot e l matí i pa rt de la 
tarda. Vam tenir ocasió d'escol
tar-hi tres conferenciants: Daniel 
de Lange sobre l'Església d'Ho
landa; Ton Veerkamp S. J., teò
leg alemany, de Be rlin, sobre . Ia 
des trucció del Temple.; aquesta 
va ser la conferència millor i més 
interessant. Podem dir que és un 



teòleg a lemany molt revoluciona· 
ri. Finalment, el Pastor Albert 
van den Heuvel, del Consell Ecu· 
mènic de les Esglésies de Gine· 
bra , sobre «l'Ecumenisme avui 
dia»; també va tenir a lguns as· 
pectes moli interessants i nous 
per a nosaltres. 

2. Un altre nivell de treball 
van ser les reunions de grups na
cionals. Vam tenir-ne cinc, quasi 
una cada dia. En aquest nivell, e ls 
de l te rcer món feien un sol grup. 

3. Els carretours per temes. 
Eren les reunions per grup pre
vistes pe ls organitzadors amb 5 
lemes: a) cris tians en la societa t; 
b) església institucional; c) soli· 
daritat; d) contestació i ministe· 
ri ; d) ecumenisme. Es van fer no
més tres reunions per tema, enca
ra que ben aprofitades. 

4. Comissions per a tasques 
concretes. Es van fer 10 comi s
sions sobre temes concre ts. Algu
nes ja van presen tar el seu pro
jecte a l'Assemblea; però la ma
joria són Comi ssions internacio
nals que aniran treballant durant 
aquest any i el vinent. (Comiss ió 
del Codi de Dret Canònic i elecció 
del Papa; Comissió del Sínode 
1971; Comissió del Celibat ; Co
mi ssió d'Informació Internacio
nal ; Comissió de finances; Comis
sió de la legi timita t dels grups 
lliures; Com issió dels Consells 
Presbi terals europeus; Comissió 
Secretariat permanent interconti
nental; Comissió de treballadors 
estranger (emigrats, e tc.). 

5. Fina lment es va treballar 
també en un altre nivell de troba-

des i coHoquis per grups reduïts. 
(Trobada entre alemanys i espa
nyols, per a conèixer la proble
mà tica d 'Espanya i, sob reto t , del 
País Basc; CoHoqui entre els es
panyols i el bisbe de Breda, i al
tres . .. ) 

El clima de l'Assemblea e ra de 
treball i de reflex.ió, a vegades 
a pass ionada. El treball de cada 
jornada era intens, dens i llarg. 
La majoria de dies per dinar men
jàrem un o dos entrepans entre 
reunió i reunió. La convivència 
entre e ls assisten ts també va ser 
molt interessant, encara que va 
raltar temps per a fer un inter
canv i més lla rg i més profund . 

Aques t moviment no és pas una 
cosa feta i es truc turada, s inó més 
aviat una cosa q ue sempre s'està 
fent. L'aportació d'aques t any 
l'han fe ta els països del Tercer 
Món que, en exposar la seva pnr 
blemàrica viva i dolorosa, al ma
teix tem ps han posat a prova la 
ca paci tat que e ls memb res de 
l'Assemblea tenen per a compro
metre's en la lluita pe ls més po
bres. Si aquests representants del 
Tercer Món veuen que tot es que
da en paraules i documents, ja 
no tindran ganes de participar 
més en una reunió d'aquest nivell. 

Pròpiament la reunió ho era de l 
grup nacional holandès Septua
ginl, amb participació de ls dele
gats d'Europa i d'altres con ti
nents; però, en realitat, tota l'As
semblea va esdevenir reu nió in
ternacional amb la problemà tica 
abans citada. 
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CoHoqu is amb el Bisbe de 
Bre da, Mons . Ernsl 

E l bisbe de Breda (Hola nda) va 
vole r assis tir, du rant to t un dia, 
a la nostra Assemblea, i e ll ma· 
te ix va demanar de ten ir una con· 
versa apar t amb el s espanyols . 
pe r ta l de conèixer de p rop la nos· 
tra problemà tica. 

E ns va sorprend re per la seva 
senzillesa, per la seva actitud d'es· 
col ta r am b mo lta a tenció i pel seu 
gra n interès per to ts e ls nos tres 
p roblemes. J;s jove i di nàm ic, i 
va amb c1ergyman i sense signes 
exte rns de bi sbe. 

S'havien p reparat u nes qües· 
t ions i , de fet. les hi vam p resen· 
tar, acompanyades de moltes in· 
te rvencions de capella ns i d 'al· 
guns la ics espanyols que volie n 
fer remarcar a lgun aspecte con· 
ere t de la nostra problemà ti ca ac. 
tua l. Es pot d ir que no el deixà. 
vem pa rlar, pe rquè mo lls volie n 
inte rvenir. Vam es ta r dues hores 
llargues amb e ll. 

Se li van proposar qüestions so
bre el Concorda t, sobre el lligam 
Església·Es ta t; sob re e l País Basc 
sob re la nos tra jerarquia, sob r~ 
I e s dificulta ts d'eva ngel ització 
de ls que no són d 'una dete rm ina. 
da poUtica , sob re la manca de 
lli berta t i d 'info rmació, etc ... 

E ll ens va fe r una pregu nta: 
¿què c reieu q ue e ls bisbes holan· 
desos podem fe r per l'Església del 
vostre país? 

Sc li van dema nar moltes caCiCS . 

No es va nega r a res. Es va com· 
prometre a a lgunes accions con · 
cretes, i no va pronunciar ni u n 
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, ol cop la frase «he de ser pruo 
dent o, o che de vigi lar . ... que 
mol tes vegades sentim a ls nos tres 
bi sbes. 

To ts e ls assemble is tes vam te· 
ni r també un lla rg coHoqui amb 
ell sobre les qüestio ns més ur· 
gent s de l'Església d'avu i. No en 
va refusa r cap, ni va dir que no 
c ren de la seva incumbència, sinó 
que procurava respondre amb 
realisme i amb molta a te nció i 
respecte e nve rs qui li havia pre· 
sentat la q ües tió. Va ser mo lt 
aplaudi t per to ta l'Assemblea. 

La impressió que e n vam treu· 
re és que és un bi sbe que està 
molt a prop de l poble, que sap 
escolta r i valo ra r molt e l que li 
diuen els que viuen una realita t 
concreta. Amb bi sbes com aquest , 
l' Església d'Holanda (i qualsevol 
Església) pot avançar mo lt , sens 
dub te. 

Un balanç? 

E ls {nlits d'aques ta assemblea 
no s6n pas cosa que es pugui ex~ 

plica r ni mesurar fàci lment. Crec 
q ue es va fer un bon treball de 
reOexió realis ta, que ha de com
portar una verita ble convers ió i 
una menta lització de cara a l món 
dels pobres. 

Crec que els frui ts a n iran ve
nint, a poc a poc, a mesu ra que 
els grups i les comunitats alli 
representades vagin assimilant 
aquesta p roblemàtica i vagi n pre
nen t postures conc retes i compro
meses. 

També es van fer a lguns doCl\' 



ments concre ts de solidari tat que. 
juntament amb les conferències, 
podreu trobar en el dossier de la 
nostra Assemblea, però que sols 
tindran validesa s i van acompa~ 

nyats d'actes de solidaritat. 
En resum, es pot dir que la pre

sència de representants del Ter-

cer Món ha donat una visió molt 
més realista, urgent i, a vegades 
aclaparadora, de la tasca que els 
cristians, juntament amb e ls ho
mes que cerquen la justícia i el 
veritable servei dels pobres, te
nim en aques ta societat on ens ha 
tocat de viure. 

Oleguer Bellavista 
( Barcelona ) 

Monjos cataLans a Jerusalem 

Dintre d'un any, a l'octubre del 1971, 
l'Institut Ecumènic de Teologia creat a 
Jerusalem, començarà, sl Déu vol , les 
seves activitats. 

La creació d'aquest Institut té 
una petita història. Durant la se
gona sessió del Concili Vaticà lI , 
el papa Pau VI va rebre els ob
servadors que assistien a les reu~ 

nions conciliars . Un d'ells va fer 
el suggeriment d'emprendre una 
investigació teològica sobre una 
base ecumènica. Fou el professor 
Skydsgaard, de la facultat lute
rana de Copenhague, qui suggerí 
la idea i va subratllar la importàn
cia fonamental d'una teologia de 
la histò ria de la salvació per al 
moviment ecumènic. El Papa re
collí la idea del representant de 
la federació luterana mundial 
amb entusiasme, i com un record 

del seu viatge a Jerusalem (gener 
del 1964) va pensar de fundar a llà 
un institut d'investigació en el 
sentit proposat per l'esmentat 
professor. Al cap de pocs mesos, 
e l Papa cridava e l pare Teodor 
Hesburgh, president de la Fede
ració internacional d'Universitats 
ca tòliques i rec tor de la Universi~ 
lat de Notre-Dame (Indiana, Es
tats Units), per encomanar-li l'or
ganització d'un Institut de tipus 
universitari, amb finalitats d'in~ 
vest igació i amb un encuny ecu~ 
mènic en la seva es tructura i en 
e l seu esperi t. 

Aques t institut està posat sota 
la responsabilitat d'un conse ll aca
dèmic integrat per teòlegs de to
les les confess ions cris tianes , i 
reu nirà cada curs un grup de pro
fesso rs i de graduats en teologia, 
a fi d'estudiar conjuntament un 
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tema prees tablert. La carac terís
tica d'aquest Ins titut vo l ser l'es· 
tudi a través del diàleg i del tro
bament de les diverses trad icions 
en les quals s'ha expressat l'única 
fe en Jesucrist. 

Ja des del començament hom 
va pensar que e l treball de l'Ins· 
titut no es podia reduir a l pla 
acadèm ic, sinó que ca lia q ue e l 
centre d'es tudi fos alhora un cen
tre de pregària i de vida espiri· 
tuaL Per això, a l cos tat de l'lns· 
t¡tut hi haurà una petita comuni
tat de monjos, a la qual es de
mana una vida de pregària i d'a
colliment. Els primers a qui ha 
es tat demanat de formar aquesta 
comunitat són un gnlp de monjos 
de Montserrat. Esperem que din
tre e ls primers mesos de l'any 
vinent, precedint per tant la inau
guració del primer curs , sis mon
jos del nostre Mones tir comen
çaran la seva vida a Deir Tantur. 
entre Jerusalem i Betlem, indret 
de l 'emplaçamen t de l'edificació 
que a hores d'ara s'està fent. 

Co m ha manifestat darrerament 
a .Serra d'Or. e l pare Adalbert 
M. Franquesa, que és e l cap del 
grup de monjos, la missió d'a
quests de cara a l'Institut serà 
d'assegu rar la vida comuna de 
pregària i d'acollir, des del punt 
de vista espiritual, els estudiosos 
que s'hi aplegara n. El fet d'haver 
triat uns monjos per a aquesta 
mi ssió, vol dir que es donarà la 
màxima importància al tes timo
niatge d'una vida de pregària, de 
pobresa i de senzillesa en to t. 

No es tracta de fer grans coses. 
ni es tenen en projecte grans pro-
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grames, sinó que es vol de ixar que 
l'Esperit de Déu actUi a través de 
la disponibil itat de la vida d'a· 
quell s qu i ara i en l'esdevenidor 
es donaran a aq uesta ob ra . Fer 
que la gràcia de Déu no s igui va· 
na, i no passi sense una respos
ta per pa rt dels homes; que fem 
tot el que sigui a la nostra mà 
per perseverar en l'amor de J esu
crist, tot posant en pràctica e ls 
seus preceptes i els seus consells, 
per arribar a la joia plena que E ll 
ens ha promès i desitja per a tots 
e ls homes. Aquí escau repetir la 
frase apos tòlica: «Creiem que és 
per la gràcia del Senyor Jesucris t 
que ens salvarem tant nosaltres 
com ells». 

Mo ntserrat, que ja havia tingut 
lligams amb Jerusalem, per asse· 
gurar la publicació de les ver· 
sions i comenta ri s de la sagrada 
Escriptura , tomarà ara a la Ciu
tat sa nta a petic ió del Papa i del 
Conse ll acadèmic. Per les vegades 
q ue Pau VI ha fe t esment de la 
creació d'aquest centre, sabem 
l'i nterès que hi sent i de com és 
la seva voluntat que hi hagi un 
ambient de pregària i que s iguin 
uns monjos els qui l'assegurin. 
No gens menys ha estat aquest el 
sentir dels membres d'altres con
fessions que veuen amb simpatia 
la presència dels benedictins en 
e l nou centre ecumènic . De fe t, 
tant per part dels ortodoxos com 
per part dels protestants, els mon
jos benedictins són vistos amb 
una especial es timació, ja que, 
per una banda, tenen un entron
cament amb la tradició monàsti
ca oriental, i, per l'altra, són an· 



teriors a Ics grans divisions entre 
cris tians, sense que presentin en 
la seva his tòria gaires incidents de 
c rispacions i dificultats de cara 
a ls germans separats. De fet, en 
parlar·se darrerament d'aquest 
centre d'oració i de vida espiri
tual, van ser els qui el van pre
sentar com c la cosa més impor
tant de l'Ins titut •. 

Sense voler rer un grup tancat, 
que sols sàpiga de les coses de la 
terra, creiem que la fundació de 
Je rusalem amb uns monj os sor· 
tits de casa nostra, ens ha d'inte
ressar, com als primers, i que 
hem d 'augurar que l'obra s igui un 
fruil de testimoniatge de l 'Evan· 
geli , cosa a la qual es sen ti com
promès tot cri stià. 

El grup de monjos 
destillats a Jerusalem 

Revisió de tres anys de vida del 

Consell del Presbiteri de Solsona 

A la seva novena reunió, el dia 2 de 
novembre, el Consell del Presbiteri de 
Solsona va procedir a una revisió de 
la seva tasca, que havia començat el 
15 de desembre del 1967 amb la prima. 
ra reunió. la presentació del tema, que 
ens ha arribat multicopiada, va ser feta 
per Mn. Josep Torres I constava de 
tres parts: què 6s el Consell del Pres
biteri, funcionament Hns ara, perspec
tives de futur. 

Així podem veure com a tasca 
realitzada, entre altres coses : la 
ponència sob re la reestructuració 
de ls arxipres tats; l'abordament 
del prob lema de la j ubilació dels 
capellans; la constitució d'una 
Comissió d'economia (que ja ha 
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començat a actuar positivamen t); 
la constitució d'u na Comiss ió as
sessora per als nomenamen ts. 

«Respec te a l'assistència a les 
reunions ( ... ) sempre fou total. 
Però ( ... ) hem de confessa r que la 
presència activa no ha estat pas 
( ... ) ben reeixida ( ... ) pe r un ex· 
cés de prudència i d 'humilitat, 
per no contradir opi nions exposa
des o pe r creure que no va l.ia la 
pena d'exposar la pròpia, per con· 
siderar-Ia inútil o poc important •. 

c En un punt on, ja d'entrada, 
hem de confessar una no table 
deficiència del Consell , ha es ta t 
en el sis tema o mètode de tre
balL D'a lt ra banda no ens ha 
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d 'es tranya r massa, perquè, ¿quina 
experiència teníem els membres 
del Consell de com havíem de 
treballar 18 persones juntes, de 
dis tintes menta lita ts , de di stints 
ambients , de distintes cdats i que 
alguns ni havíem pa rla t mai i gai
rebé ni ens coneixíem ?». 

• Hi ha quelcom no comptabi
litzable, que és molt important: 
un grup de sacerdots hem inten
tat d'aprendre l'a .b.c. del d ià leg; 
i també d 'una manera incipient 
hem vo lgu t dir a l nostre bi sbe 
que no està sol en el govern de la 
diòcesi, sinó que té a l seu costat 
to ts els sacerdots, representats 
pels membres del Consell , dispo
sats hu.milmen t a ser els seus 
conselle rs i a dia logar sobre e ls 
problemes del bisbat per ajudar
lo a dur aquesta feixuga càrrega •. 

I de cara a l futur? Entre els 
punts que cal evitar, d 'aquí enda
vant, notem: . Ia manca d 'infor
mació abans i després de les reu-

ni ons i la manca de contacte amb 
els representa ts; el tancament en 
la problemàtica cle rical; la ine
ficàcia executora ». l en tre les lí
nies positives de treball s'assenya
la: . dià leg fra nc, humi l i carita
tiu ; preocupació per la problemà
tica sacerdotal i obertura als pro
blemes de l'Església i del món; 
un motor dintre del ma te ix Con
se ll , que li confereixi eficàcia». 

Però hi ha més, encara; perquè 
es parla d'uns punts concrets que 
ajudaran a fe r realitat aquests 
projectes; per exemple: . reu
nions de zona O d'arxi prestat 
abans de cada reunió dcl Consell ; 
que Ics reunions del Consell tin
guin , a lmenys, to t un dia de dura
da; utilització de la votació (se
creta o manifesta) com a instru
ment de treball ; encarregar a 
una comissió l'execució dels 
acords més importants; enviar 
còpia de la reunió a cada sacer
dot , a través de l'arxipres t ». 

Jornades de reflex ió pastoral a Mallorca 

Aque.tl QUADERNS DE PASTORAL 
Ja portaren en el seu número 6 (juny 
1970) I. cr6nlca d'un. trobada, que 
una vintena d. capellan. celebrèrem _ 
la Colònia de St. Pe .. d'ArIiI •• 11 di .. 
4 I 5 del pu .. t me. de maig. AI.sho-
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res e. V8 veure la necessitat que 
aque. te. reunion. d 'e. tudi I de refle
xió de cara 8 una acció pastoral , més 
conjuntada I mé. recolzada en una re-
flexió teològ ica, .'ane •• ln repetint amb 
una certa freqüència. Es pensà també 



que un equip s'encarregués d'aquesta 
continuïtat, I, en concret, es va plan~ 
¡ar per a finals de setembre la .e
güent trobada. Tothom estlgu6 d'acord 
que el tema fos la Pastoral de la fe. 
Pel mes de juny un grup de capellan., 
representants de la Ciutat, I dels p0-

bles, es va veure amb Mn. Josep M: 
Totosaus per esbrinar un programa de 
les pròximes converses. 

Així, després d'una circular de con
vit. les jornades es van desenrotllar a 
Santa Llúcia de Mancor del dia 20 al 
25 de setembre. Assistiren vint-I-cinc 
preveres de la nostra diòcesI. 

El pla de treball es dividia en
tre les ponències. a càrrec de Mn . 
Totosaus, la reunió per equips 
(de Ciu tat, dels pobles i indepen
dents). la posada en comú; a la 
tarda hi hagué quatre exposicions 
de temes co ncrets de la situació 
de Ma llorca, ja que es tenia un 
interès especial, des d'un princi
p i, que la nostra reetlxió es 
dirigís a un coneixement de la 
rea litat on es dóna l'acció pas
toral, de cara a un planteja
ment més realista. Aquests temes 
foren: Panorama sociològic de 
Mallorca, per M. Morey, advocat ; 
E ls problemes culturals de la nos
tra Ill a, per C. Garau, president 
d'Obra Cultural Balea r; Proble
mes i perspectives de la nos tra 
economia, per M. Aleñar, econo
mi sta; L'Església de Mallorca, en
tre la histò ria i el futur, per Mn. 
Pere Llabrés . 

Des prés de l'obertura de les 
conver ses, el vespre del dia 20, 
l'endemà al matí es va tenir la 
primera ponència : Pastoral de 
Cristiandat. Després de veure les 
característiques fonamentals de 

la situació de la nostra Esglés ia, 
que anomenem de Cristiandat, a 
les reunions per grups s' intentà 
de descriure i verifica r aquestes 
dades dins l'estat actual de la nos
tra diòcesi. Una preocupació ja 
va sorgir, que després tornaria a 
manifes ta r-se al llarg de les jor
nades: quines són les vies de sor
tida d'aquesta si tuació vers una 
presència de la nos tra Església, 
més adient a les exigències del 
món d'avui, vers una pastoral 
autènticament missionera. 

El tema segon va ser l'Església, 
com a comunitat de fe: e l missat
ge cristià i la resposta, per la fe , 
a aques t missatge. Després es 
tractà de la dimensió sacramen tal 
de la fe, amb especial referència 
a la inst itució del catecumenat, i 
a la seva actuali tzació. ELs pres
supòsits de la fe, i la verificació 
de la fe, a nivell personal i comu
nitari , i a nivell de l prevere. com 
a pastor, foren e ls temes de les 
següents ponències. 

La tarda del dia 24 i el matí del 
25 es dedicaren a un diàleg en 
vista de les conclusions, de com
promisos de cara al futur i a l'a· 
profundiment d'alguns punts con
crets. 

Les conclusions quedaren divi· 
dides en quatre apa rtats i es titu
laren: Notes i compromisos so
bre la pastoral de la fe. Primera
ment es parla del pas d 'una pas
to ral de Cristiandat a una pasto
ra l de la fe: el compromís es veu 
en e l desinflament deL sacramen
tali sme i en la formac ió de grups 
més comp romesos amb la seva fe. 
Segonament: Fe cristiana i huma
nisme. on es parla sobreto t de 
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l'encarnació del missatge evangè
lic. El tercer apartat trac ta de 
l'Evangelització i de les seves con
dicions necessàries, on queden 
enumerades les contradiccions 
principals o anti-signes del nos tre 
comportament, com a anuncia
dors de la Paraula. En quart lloc, 
es veu la necessitat de la forma
ció de comunitats. 

Com a conclusió final es consta
ta la urgència de crea r a Mallor
ca un equip que coordini la nos-

tra tasca pastoral , oberta cada ve· 
gada més a l'acció missionera de 
l'Església en el món d'avui . 

No cal dir que un clima de 
germanor, de realisme i de com
promís de cara a futures accions, 
es va respirar al llarg d'aquests 
dies de convivència a Santa Llú
cia. En tots els presents ba tegava 
la iHusió de repetir aquestes con
verses, tan necessàries per a des
vetllar i orientar la renovació de 
l'acció pastoral en la nostra Es
glésia de Mallorca . 

P. LL. M. 

Notes I compromIsos liobre la pç¡storal de la fe 

I . Pas d'una pastora l de cris tian
dat a una pastoral de la fe 

1. Les condicions ambientals i es-
tructures on es mou la Pasto-
ral actual de l'Església són fruit 
d 'una situació de Cristiandat. 
Aquesta, a torça del canvi del 
nos tre temps, de la creixent se
cularització, sob retot, es va es
tondrant. Però la seva influèn
cia perviu especialment en el 
sacramental isme, és a dir, 1'4tJ. 
ministraci6 indiscrüninada de 
sagraments a persones que no 
demostren un grau suficient de 
fe. 
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Les actuals estructures de l'Es
glésia dificulten greument la 
nostra actuació pastoral, 

2. El coneixement teològic pro
fund dels sagraments ens durà 
a Lm major apreci i a un desin
flament de la seva profusió ac
tual. Com a administradors ti
dels dels sagraments i educa
dors de la fe, sense ferir mai la 
susceptibilitat de la nostra gen t, 
"em d'intentar minvar el sacra
m entafisme que pateix la vida 
de l'Església at;t¡tal. 

El nostre estorç s'ha d'encami-



nar sobretot a fer de l'Eucaris
tia l'expressió suprema de la 
nostra fe i de l'Església. Per a 
aconseguir-ho, s'ha de deslliga r 
la seva celebració de condicio
naments d'ordre social o polí
tic, que poden falsejar la seva 
autèntica significació. A la llum 
d'aquest principi, s'ha de re
considerar la unió de noces i 
funerals, i de celebracions de 
tipus polític, amb l'Eucaristia. 
S'ha d'evitar també la profu
sió de sagraments en la pas to
ral de nins: misses escolars i 
confessions massives. 

La nos trq atenció s'ha de diri
gir més i més a la proclamació 
de la Paraula, i al caràcter co
munitari de tots els sagra
ments. 

3. La nos tra acfuació no s'ha de 
dirigir a KQsta r energies per a 
lluitar contra les estructures, 
s inó més aviat a construir l'Es
glésia segons les exigències de 
l'Evangeli i del món d'avui, cer
cant cam ins nous sense por. 
Per altra banda, ens hem d'es
forçar per llevar de la '1ostra 
Església actual tots els antisig
nes, que impedeixen (o dificul
ten) l'accés a la fe. 

Tots treballem en relació a les 
estructures: uns des de dins 
per atendre els qui hi venen i 
aidar-los a fer el pas a una fe 
adulta; els altres, per una pre
sència en el món, exigida per 
la constitució de l'Església que 
és pluralista, més alliberats de 
les es(rt4ctures, perq en refe
rència a el(es. 

En un moment de transició, 
com és el nostre, caldrà ac tuar 
dins una doble línia pastoral: 

a) de petits grups comprome
sos; 

b) amb la gent senzilla, respec
tant el seu grau de profun
ditat humana i de fe, sense 
oblidar que això no ens dis
pensa d'un progrés constant 
dins dels dos çamps. 

4. Encetant una pastoral de fe, 
ens hem de comprometre a: 

a) impulsar, en aquest sentit, 
tot con tacte personal, i amb 
petits grups, 

b) no oblidar de potenciar els 
valors humans per donar 
consist~ncia a una opció ma
dwa i lliure davant la fe . 

11. Fe cristia na i humanisme 

l. La fe crist iana consisteü en 
creure que Jesús ha mort 
i ressuscitat per salvar l'home. 

Acceptar aquestq fI!¡ ens d(.4li a 
un compromís de salvaci6 i d'a
lliberació dels homes, en el 
sentit ple i transceruJent. L'ho
me troba er¡ Çr!. t f(l seva q/li
beració del pecqt i de la mort: 
de tota opre.siq, 

2. t!PQsta, per cri(lar ~ls homes a 
la fe, ens cal descobrir l'estat 
concret d'injus tícia i opressió, 
de tipus persqnql i coZ·lt¿!ctiu, 
que actualment e;;perimentem. 
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També hem de reconèixer que, 
per tellir una plena opció a la 
fe, l'home ha de ser capaç de 
prendre unes opcions humanes 
fonamentals dins la vida. Per 
a la gent senzilla hi ha d'haver 
una proclamació de la fe que 
no sigui alienadora. 

3. Un treball profund per fer per
sones - en una perspectiva. 
cristiana- és ja un treball per 
fer creients. D'aqt/esta tasca no 
ens en podem dis pensar mai. 

III. Evangelització. Condicions 
necessàries 

I. L'evangelit zador ha d'estar pos
seït per la Paraula. Aquella ha 
de ser estt/diada i refl exionada 
persO/lalment per ell i en el sl 
d'una comunitat. 

2. La Paraula queda estèril si no 
es concreta dins la vida i la 
serveix. Quedaria en simple 
teoria. Per això, l'evangelit za. 
dar tant com l'llOm e de la Pa
rat/la, haurà de ser l'home de 
la vida. 

3. Com a conseqüència. sense co
nèixer la problemàtica d'una 
comunitat cmlcrelll , la norma 
seria na anunciar-li la Paraula; 
encara q ue en algunes circums
tàncies concretes pot produir
se un enriquiment multe. 

4. Una condició necessària per 
l'anunci de la Paraula és tam -
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bé que no es tigui en cont radic
ció amb la vida del missatger 
; de la comunitat c reient . 

5. Les con tradiccions principals, 
o antisignes, que notam, són: 

a) falta d'unitat elltre els mis
satgers de l'evangeli , i entre 
I e s diferents comunitats: 
dispersió de forces que difi
culta la fe ; 

b) que el capellà visqui de l'al
tar i de l'Estat . (Viure de 
l'altar és correcte quan hi 
ha una comunitat viva que 
enlén el minisleri del cape
llà com a feina; aleshores 
perd el sentit d'almo ina; no 
és acceptable viure de la 
gran massa, és a dir, de l'ad
I1"zinis tració d e sagraments 
-arall z.els- i d e qualsevol 
tipus de negociet eclesiàstic, 
basat damunt la religiositat 
del poble ). 

( Renu nciar a la pnga de l'Es
tat és qüestió d 'honradesa 
personal, que cadascú s'ha 
de replantejar. No es veu 
una sortida per ara, però hi 
lla els possibles camins de 
fer feina, d'eq,dps sacerdo
tals i de comunitats vives ); 

el desocupació del capellà. (La 
professionalit z.ació primera 
del prevere s 'ha d e trobar 
en el seu minis teri. Cal tenir 
una capacitat de crear fei
na; si s'escolleix una feina 
no minis terial, aquesta no 
lla d'im pedir la tasca espe-



cifica del sacerdot ni la se· 
va específica preparació. 8 s 
molt convenient consultar la 
comunitat -si existeix-, 

caNegis. (Es troben desate· 
sos aquells que no paguen). 

abans de prendre una feina IV. Formació de comunitats 
110 ministerial); 

d) falta de presèllcia cristiana 
(encarnació dins uns am
bients que pesen a Mallar· 
ca: joventut, món dels tre
balladors, del lurisme, intel· 
lectuals, etc.) . Es manifesta 
l'adllesió i simpatia per tots 
els qui cerquen aquests nOUS 

tipus de pastoral. Se'ls de· 
mana que sàpiguen apreciar 
i comprendre els qui enca
ra han de quedar dins unes 
es tructures de ['antic plan
tejament pastoral; 

e) constituïm e n e a r a massa 
una casta sacerdotal, privi
legiada i poderosa, buròcra· 
la i mercantilitzada, amb 
J'agravant d'una cultura i 
una mentalitat burgesa i ca
pitalista. Això converteix el 
nostre anunci de la Paraufa 
en l'exposició freda d'una 
ideologia més; 

f) existència de grups tancats, 
de vegades poderosos o es
piritualistes, entorn del pre
vere, que limiten la Parau
la, el tes timoni i la vis ió del 
m óll del seu voltant; 

g) que l'anunci del Missatge 
vagi unit sis temàticament a 
un guany de dobbers: en· 
senyamellt de Religió als 

t . El treball per convoca r una c().. 

munital de creients és insepa
rable de l'esforç per crea r una 
comtmitat de persones. 

2. Els movimellt s d'Església exis· 
lents ¿poden deselnbocar en 
comunitats de fe adulta? 

a) Creiem, abans de tot, que 
això depèn de l'actitud de 
les persones qu e els inte
gren. 

b) El moviment pot permetre 
l'obertura de la comunitat 
local a altres comunitats, 
que la facin més conscient 
del seu caràcter d'Església i 
l'enriqueix in amb nous va
lors. 

3. La verificació personal i comu
nitària de la fe es veu com pro
mesa per: 

a) ur/a falta d'estudi, de refIe. 
xió i diàleg de la Paraula i 
la vida concreta, que porla
rà a unes experiències su
perficials i anecdòtiques; 

b) acceptar sense un esperit 
erllie el que se'ns presenta 
com a bo: Ta darrera nove
IaI en teologia pas toral, con
vert ir l'opinió teològica d'un 
autor en norma definitiva, 
etc. 
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4. Arribariem a un progrés més 
a"t ~ntic dins la marxa de les 
comunitats, creant grups de re
flexió, no sols clericals, que es 
plantegin seriosament el treball 
per l'essencial, sense malgastar 
esforços per problemes secun
daris. 

s. Els primers educadors dels in
fant s en la fe són els pares. La 
Pastoral dels nins s'ha de fo
namentar, abans de tot, en la 
comunitat adulta que els ha 
d'acollir. La nostra tasca s'ha 
d'encaminar a preparar l'opció 

futura d'aquests infants per 
una fe adulta. 
Subrall/am el perill que ofereix 
una Pas /dral que no acompanya 
l'infant al llarg del seu procés 
de maduresa humana i de fe . 

v. Conclusió final 

Veim clara ta necessitat d'un 
equip que coordini la Pas toral a 
Mallorca. Aquest equip orientador 
slha de moUre dirls aquest nou 
tipus de Pastoral de la fe, obert 
a les necessitats de tots els am
bients. 

Santa Llucia de Mancor 
setembre de 1970 

Trobades comarcals d e pastoral a Les B orges 

Sacerdots I seglars d'uns 16 pobles 
de la Comarca de Les Garrigues, per
tanyent. uns a l'arquebisbat de Tar .... 
gona I d'altres al bisbat de lleida, es 
troben sovint per dialogar sobre temes 
pastorals I d'Església. Com que el pot 
dir que aque.tes parròquies formen 
gairebé una comarca més o menys 
unida geogràficament I per un medi de 
vida molt semblant, es pretén caminar 
junts seguint una mateixa línia d'Es
glésia en tot allò que sia alhora comú 
i factible. 

88 

Per a fer possible aquesta meta 
s'elegiren un delegat segl.r de cada 
parròquia, una religiosa I tres sacer· 
dots, els qual. formen com una Junta 
o Consell Pastoral Comarcal, que, d'al· 
tra banda, no té pas un caire oflclal, 
sinó oficiós I provisional. 

Després d 'una reunió de dele
ga ts de les parròquies de la Co
marca, celebrada a JWleda, s'ar
ribà a l'acord de fe r unes troba-



des comarcals de pastoral de for· 
ma periòdica (mensualment) . 

La finalitat d 'aquestes trobades 
és la d'estudiar conjuntament, 
to ts e ls que ens sentim Poble de 
Déu i responsables de la marxa 
d 'aquest poble, e ls passos que cal 
dona r perquè les nostres comu· 
nitats cris tianes caminin pe ls in
drets pos tconci liars i esdevinguin 
un signe và lid pe r a ls homes i pe r 
a ls pob les del nos tre temps. 

La Comissió Comarcal elegida 
que planifica i organitza aques· 
tes trobades ha volgut defugir des 
d'un principi l'aparença triomfa
lis ta que normalment i per des
gràcia es Clóna a aquest tipus d'ac
tes. Més aviat vo l ser un intent 
senzill i reali s ta, dins de la nos
tra capaci tat i limitacions, d'cs
tudi de les defici ències i qualitats 
de les parròquies de la nos tra 
Comarca; una anàlisi de les coses 
que cal treure, millo rar o afegir 
perquè la vida cristiana de ixi d 'és· 
ser un fe t burocràtic , o ficial i ru
tinari, i passi a ésser un fe t reli
giós marca l per l'autentici tat i el 
rea li s me. 

S'han cele brat ja tres trobades; 
durant e l mes de setembre s'or
ganitzarà la quarta. 

En la pri mera s'es tudià a fons 
e l concepte de «pastoral de con
junt», frase molt de moda i poc 
aprofundida . Fou una trobada p le· 
na de defectes i d'improvisacions 
pròpies del qui comença a ca mi
nar. En la segona -ja supera ts, 
quasi to ts, aquests defec tes- es 
presen tà esquemàticament, però 
de forma concre ta i clara, una 
vis ió de dos tipus de c ris tianis-
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me: el primer, marcadament pos t
conci liar, per tant , positiu; i l'al
tre tipus, clarament anticonciliar, 
pe r tant, negatiu. 

En e l treball pe r grups s'arribà 
a la conclusió que la nostra Co
marca, en general , vivia el tipus 
de cristianis me nega tiu , és a dir: 
un c ris ti ani sme preocupat per les 
pràctiques religioses i per «com
pli r:IJ la «lletra,. dels Manaments 
i Preceptes , q'.lC compta amb la 
força d 'un catolic is me ofic ial , del 
d ine r, de l poder i dels privilegis, 
que s'evadeix del món, amb una 
fe mantinguda per l'ambient i els 
cone ixements infanti ls de la re li
gió, a mb una forta càrrega de 
triomfa li sme, tancament, o rgull i 
imposició. 

Després d 'aquesta fo rta auto
crít ica, e ls grups indicaren aspec· 
tes generals i coses concretes que 
ca lia canviar, treure o afegir a les 
nos tres parròquies per a arribar 
a la vivència coHectiva d'un cris· 
ti ani sme autèntica ment postcon· 
ci liar, que en contrapos ició a la 
nostra pobra situació actual, té 
una for ta preocupació per ser fi
del a la Pa raula de Déu i a l'es· 
perit de l'Eva ngeli. Adopció d 'una 
actitud de pobresa i de servei, ad· 
quis ició d'una convicció personal, 
d'una maduresa i d 'una autentÏ· 
c itat, valoració i es timació de tot 
e l que és humà amb un compro
mís temporal vers e l progrés de ls 
pobles, valoració de la lli bertat, 
del d ià leg i del realisme. 

Fi nalment, en aques ta segona 
trobada q ue comentem, els grups 
ind icare n en l'última pregunta 
del qües tionari es tudiat els temes 
concrets i de tipus pràctic que 
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ca lia estudiar en la propera tro
bada, amb la fina litat de poder 
arribar a uns acords concrets 
d'actuació per a posar en pràc
tica en to tes les parròquies de 
la Comarca. 

Arrencant de les contes tacions 
d 'aquesta última pregunta del 
qües tionari , s'organitzà la tercera 
trobada. El tema versà sobre el 
nou ritua l de l Baptisme. També 
aquí e ls grups indicaren aspec tes 
generals i coses ben concretes 
que calia renovar. Se sentiren 
veus pe r a to ts els gus tos, des de 
qui preconitzava e l baptisme d'a
dults, fi ns a l qui defensava les 
concepcions més tradicionals. En 
aques ta ocasió , com en tantes d'al
tres, e l pluralisme quedava pa
lès. En no arribar-se a cap con
clus ió concreta, es va creure con
venient dedicar la propera troba
da novament a l baptisme per a 
la recerca d'una acció concreta 
immediata. 

Fa pocs dies es reuniren els de· 
legats de les pa rròquies pe r pla
neja r la quarta trobada, i des
prés de molt parla r i es tudia r, 
varen creure convenient no con
vocar la trobada mentre no s'ha
gin reunit els delegats amb tots 
e ls sacerdots de la Comarca, puix 
cal saber d'antuvi les disposicions 
i es ta t d 'ànim dels sacerdots de 
cara a les conclusions d'aplicació 
immedia ta que pugui prendre l'as
semblea, car no pot convocar-se 
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e l poble si després els aco rds no 
són executats. Creiem que aques
ta mesura és altament realis ta i 
pràctica i arrenca d'experiències 
anteriors no gens positives. 

Possiblement, doncs, a fin a ls de 
setembre es convocarà la quarta 
trobada coma rcal (2." sobre e l 
bapti sme) amb un marca t desig 
d'ésser pràctics, concrets i rea
lis tes. 

Creiem que hem trobat un ca
mí per a treballar positivament i 
sense gaires soro lls i si els qui 
assistim a les trobades amb con
t inuï ta t ( tothom hi és invita t, no 
es fa cap exclusió) ens ho p renem 
amb interès i som conseqüents 
amb e ls acords que es vagin pre
nent, es tic convençut que el s ig
ne de les comunitats cristianes de 
la nostra Comarca ben aviat serà 
molt diferent d'aquest s igne ne
gatiu que vàrem reconèixe r en la 
segona trobada i del qua l tots 
som responsables. 

Malgrat aquest to optimista que 
emmarca la meva escari da crò
nica i per no trair els meus sen
timents més íntims, he de dir: 
si bé és cert que crec en l'eficàcia 
d'aquestes i altres trobades co
marcals que celebrarem, al fons 
sento una sensació pessimista que 
em fa veure aquests progressos 
dins de l camp re ligiós com qui 
avança a pas de tortuga pels ca
mins de la història supersònica . 

Ramón Vallès i Botines, 
(President del c.P. de Les Borges ) 



Pastoral del baptisme a la zona deL Llobregat 

Comencem per dir que I. susdita 
zona del Llobregat del blsbot de 501_ 
na comprèn, d'avall en amunt, des de 
l'arxiprestat de Navàs al de la Pobla 
de lillet, o, per parròquies, des de Bal
sareny a Castellar de N'Hug. 

Doncs bé, no fa gaire que s 'han cele
brat en aquesta zona unes Jornades sa
cerdotals d'estudi entorn del sagrament 
del ba ptisma a propòsit del nou ritual : 
concretament. quatre a Berga (22 I 28 
de setembre, 6 I 13 d'octubre) I quatre 
a Puig-reig (23 I 30 de setembre, 7 I 14 
d 'octubre). que eren les mateixes de 
Berga repetlde •. Aquestes reunions do
blade. han permèl d'aconseguir la pa,
tlclpació, sinó de tots, de la majoria 
dels sacerdots de la zona. 

No han pas es tat celeb rades a 
la babalà, sinó després d'una llar· 
ga i seriosa preparació. Així, me
sos enrera, ja s'havia consti tuït 
una petita comissió formada a ba
se de l coordinador de la zona, un 
delegat o representant de cada 
2.rxiprestat, cinc en total , i un pa
rell de tècnics diocesans. Aquesta 
comi ss ió va anar treballant de va
lent durant l'es tiu i al cap de tres 
o quatre reunions i de no poques 
hores de conversa, va e laborar 
un pla de treball que fou sotmès, 
abans de con vertir-se en guia de 
trobada, a tots els sacerdots a tra
vés dels cen tres arxiprestals. 

Cada trobada va ser dedicada 
a una part del nou ritual (Acoll i. 
ment, Litúrgia de la Paraula, Li· 
túrgia del Sagrament i Conclu ió, 
respecti vament) i va constar de 
dos temps: exposic ió del tema (a 
càrrec de F. Besora, C. Forner, V. 

Sallent i A. Guixé) i reflexió con
j unta a partir del qüestionari cor
responent, dirigida per J . Rota. 
El treball volia ser seriós i e ficaç: 
pe r això es comptava amb temps 
folgat per a cada una de les tra
bades i amb un estud i persona l 
dels qüestionaris, a ser possible 
respos tos també per esc rit. Cada 
exposició constava de quatre mo
ments: estructura de la part cor
responent de l ritual , punts de re· 
forma (comparació en tre l'an tic 
i e l nou), punts doctrinals en què 
recolza i que hi fan llum, suggeri· 
ment de compromisos a nivell de 
cape llans. 

Els qüestionaris de referència 
anaven precedits d'una breu nota, 
que cen trava el tema i, a part de 
l'aspec te de reflexió (doctrinal i 
sociològica: sobre la situació de 
ret i els motius reals de la gent i 
dels mateixos capellans) donaven 
mo lta importància a l'aspecte de 
compromís i dels mitjans con
c rets d'actuació pràctica. Així, 
pe r exemple, el qüestionari quart 
(sobre la Conclusió del ritu) era 
introduït amb aquestes paraules: 
«La celebració del bapti sme, lluny 
d'esgotar tota altra act ivi ta t, su
posa i exigeix una pastoral post
baptisma l», i pregu ntava: «Nosal
tres, a q uè ens hem compromès?, 
què hem de fer, després, a n ivell 
fami liar, d 'altres responsables de 
l'infant i dels infants mate ixos?,. . 
I acabava amb una qüestió-resum: 
«En quins punt s concret s ens 
comprometem els sacerdo ts per 
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realitzar una pas toral del baptis
me a la zona del L10brega t? ». 

Els diversos sugge riments de 
compromís per a l 'acció han es tat 
curosament recoll its fornint d'es
pessa lletra un segu it de fo lis. I 
encara que de la teoria a la pràc
tica el camí no sigui curt, sembla 
que no es quedaran pas en paper 
moll: massa es veu amb llum 
d 'evidència que la del baptisme 
és una Qüestió de vida o mort per 
a l'Església, principi i fonament 
de tota autèntica pastoral. D'a ixò, 
els capellans del Llobrega t en són 

força conscients, gràcies a Déu. 
Aquestes trobades de reflexió, 

tan ben preparades (en són una 
mostra, també, les o rientacions 
bibliogràfiques, breus i a l'abast , 
entre les quals s' incloïa el n .O 6 de 
PRESBYTERIUM / QUADERNS 
DE PASTORAL), assenyalen un 
dels bons camins que pot anar 
prenent la pastoral de conjunt a 
nivell de zona, que ja es va realit
zant en un lloc concret i que és 
a l'abast de molts d 'altres, en al
guns dels quals també es va tre
ballant d'una manera semblant. 

Climent Forner (Navàs) 

Mn, Muntanyola Vidal Barraquer 

L'onze de setembre se celebrà a 
Reus un sopar íntim d'homenatge a 
mossèn Ramon Muntanyola. Per accen
tuar·ne aquest caràcter f"tim no fou 
comunicat a la premsa. 

No hauria es tat gai re difíc il 
d'organitzar un acte multitudina
ri , ja que les relacions i la popu
larita t de l'homenatjat arriben a 
molts llocs de Catalunya. Però els 
sacerdots de l'arxidiòcesi de Ta r
ragona, que organitzaren l'ac te, 
van crcure que , per bé que calia 
algun signe de solidaritat amb 
l'autor de Vidal i Barraquer, car· 
d ena I de la pau, n'hi havia prou 
amb un acte íntim . 

Una seixantena de persones, 
sacerdots i laics, creients i no 
creients, de diverses generacions, 
(àd huc el Vicari General, Or. 
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Francesc Vives) , es van aplegar 
entorn del qui durant anys fou 
cons iderat a la diòcesi un soli ta· 
ri , amb qui - pensaven alguns
no convenia d'ésser gaire amic 
per no desplaure als poderejants. 
Tot defensant e ls dre ts hu mans, 
el pluralisme, la llengua catalana, 
des d 'un angle evangèlic inconta
minat, mossèn Muntanyola podia 
semblar un estranyen aquella 
època monolítica i levítica. Certs 
sobrevivents de les anomenades 
esquerres - les d'abans de 1936-
s'acos taven a les miss ions que 
donava pels pobles i, incrèduls, 
no s'explicaven com es podien di r 
les veritats, encarnades en e l so
friment de cada dia. N'hi havia 
que dubtaven entre c1assificar·lo 
en tre e ls agents provocadors o els 
fo lls. Era «la valentia dels incons· 



cients . , hem sentit comentar a 
mossèn Muntanyola, si mai a lgú 
li ho elogia. Després, quan e l co
negueren més de prop, alguns 
dels qui abans havien fet una di
visa de l'anticlericalisme, arri· 
baren a estimar-lo com una mena 
d'ídol. 

Mossèn Muntanyola és un poe
ta popular, les obres del qual han 
arribat a llars i pobles on rara
ment entren e ls llibres. La seva 
oratòria és també popular, però 
sap guanyar-se, no solament els 
ambients rurals, on ha lreballat 
tants anys, sinó els urbans i 
aquells, com el de Salou, bolet 
crescut desmesuradament, on es 
barregen persones d'una espiri
tualitat madura i molt personal, 
amb capes de població to talmen t 
estandarditzades i massjficades. 
Mossèn Muntanyola té, doncs , 
mo lts registres i, quan li prepa
ren el parany, tampoc no desafi
na . 

To t d'una es llançà a l'aventu ra 
d'eSCr1Uïe una «breu » biografia 
del cardenal Francesc Vidal i Bar
raquer. L'aven tura resultà més 
llarga i fe ixuga del que pensava. 
La figura del cardenal s'engrandia 
a mesura que escorcollava i or
denava la documentació de pri
mera mà que, per intervenció 
sobretot del Dr. Pere Bosch Gim
pera, s'havia salvat dels atzars de 
la guerra i de la postguerra . Heus 
ací que el poeta es convertia for
çosament en historiador. Val a 
dir que sense abandonar la seva 
condició fonamental de poe ta. No 
és insòlit, doncs, que els llepa
fil s de la història posin peròs al 

seu llibre. Tanmateix, ni e lls ni 
nosaltres no hem d'oblidar que 
mossèn Muntanyola no és ni pre
tén ésser un e rudit. La seva inten
c ió ha esta t de construir un llibre 
per a l gran púb lic, a mb les im
prescindibles referències a les 
fonts, però sobretot treure del 
pou la figura del Cardenal. C'est 
t OLIl. El resulta t és superio r , amb 
esc reix , al que pot donar un poe
la, valorat només pel bell dir i per 
la imatgeria. Crec que ningú com 
e ll no hauria pogut oferi r-nos, en 
les circumstàncies d'ara, una visió 
tan amp la de la figura del Carde
nal. Té la confiança de la família 
del Dr. Vidal i Barraquer i del 
seu fam iliar c lOr. Joan Viladrich, 
gelós i generós a lhora amb e l tre
sor documental que serva. 

El ret d'haver-ne publicat tres 
ed ic ions en pocs mesos és un al
lre signe. I!s clar que de llibres 
d'aquesta mena, com diu e l re
frany, no n'entren gaires en lliu
ra. Per a uns Vidal i Barraquer, 
ca rdenal de la pau els ha dUI a 
una mena de conversió, per a 
d'a ltres els ha descobert que ells 
també partici paven o hauri en de 
participar de la tradició de lI ibe r
lat i de pau a Catalunya, enfront 
de ls gri llons i de la violència. Per 
a quas i tots aq uesta obra «ha 
obert un gran fines tral., com va 
di r el Dr. Vicenç Nolla en oferi r-li 
c I sopar. I és un altre signe que el 
llibre s'hagi fet des de Tarragona, 
di òcesi on , malgrat les dosis que 
ha rebut d 'op i clerical, manté un 
arrelament amb l'autèntica tra
dició ca ta1ana i unes disponibili
tats pas torals, jeràrquicament 
mal aprofitades. 

Albert Manent (Barcelona) 
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D' d'alia' ací I 

En el marc acollidor de les VaU s 
d'Andorra I • l'institut Mare Gener de 
Santa Coloma. ha tingut lloc (30 juny· 
31 Juliol) el III Curset de Formació de 
CIItequlstes. organitzat pels Secret. 
rlats de Catequesi de I. Tarraconense 
I de les mes I l'Escola Interdiocesana 
de Catequistes. de Barcelona. 

Aquests cursets volen ésser 
d 'un nivell mitjà, car pressupo
sen altres cursets de base que es 
va" f ent en moltes parròquies i 
centres catequís tics i també cur
sos superiors sobre pastoral ca
tequètica que es fan principal· 
ment a l'Escola diocesana de Bar· 
celona i a ['I nstitul de Pastoral. 

El d'enguany ha estat L/n curo 
set intensiu i equivalent al pri
m er curs d'aquella Escola, i s'ha 
donat als cursetistes el diploma 
oficial equivalen t al primer curs, 
reconegut per la Comiss ió episco
pal d'Ensenyament. 

Es donaven quatre classes dià· 
ries. La de la tarda era introduc
tòria al treball de grL/ps, que f,m· 
donaven agrupant els cursetistes 
segons el camp catequístic que 
els era propi ( infants, adoles· 
cents, joves, adults, subnor
mals .. . ). La pr;,nera se tmana va 
ésser m és densa en contingut doc
trinal.' principis i línies-força de 
la catequesi. D'aquesta part doc· 
trinal, cada cursetis ta n'havia d e 
fer un treball personal per escrit . 
La segona va ésser de contingut 
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més metodològic, de cara a la ca· 
tequesi pràctica. 

L'organització fou a cà rrec dels 
m embres del Secretaria t diocesà 
del Bisbat d'Urgell, i la direcció 
acadèmica la tingueren Mn. Jesús 
Huguet, Mn . Manu el Tor t i el P. 
Jose p M.' Segura. Hi van parti· 
cipar 16 professors de diferents 
bisbats del Principat i un de Ma· 
llorca : sacerdots, religosos i se
glars. 

El total de 83 alumnes es repa ro 
teix entre les següents diòce
sis: Barcelona, 13; Girona, 4: Llei· 
da, 10: Mallorca, 1; Menorca, 6; 
Oviedo, 2: Solsona, 7; Tarragona, 
9; Tortosa, 3: Urgell, 22; València, 
I: Vic, 4: Saragossa, 1; entre els 
quals hi havia sacerdots, religio
.sos, religioses, mestres i catequis
tes laics. 

El curset, sens dubte, ha impul· 
sat positivamen t l'interês per la 
pastoral de la Catequesi i per un 
millor ensenyament de la religió 
al nostre país. 

A Ciutadella, capital de l'Illa de Mo· 
norca, van tenir lloc unes Jornades a 
les quals acudiren més d'un centenar 
de catequistes (Joves, noies, gent més 
gran, rellglo.e. I algun. capellans) els 
dies lO, 11 I 12 d'octubro. El treball 
consistia en una exposició del tema, 
a còrrec de Mossèn Josep Maria To-



tosaus, de Barcelona, un treball per 
grup I una posada en comú. A més a 
més. dos temes foren objecte d'expo
sició sense trebaU de grup. 

Vet aquí el temari d'aquestes 
Jornades, que volien ser pràcti
ques: La Catequesi: què és, objec
tius i etapes; La sessió de Cate
quesi: elements i desenrotllament 
seguint les diferents edats o eta
pes; Activitats i memorització: 
expressió, textos a aprendre de 
memòria, resums, dibuix, aplica
ció a la vida; La pregària a la Ca
tequesi: celebracions, pregària 
ocasional, iniciació a la vida litúr· 
gica. Aquests temes van ser tre
ballats per grups. En canvi, van 
ser només objecte d'exposició 
aquests dos: La Catequesi, inser
ció en la comunitat cristiana i La 
formació de la consciència. 

El Moviment catequètic comen
ça a ser a Menorca una realitat 
esperançadora. I aques tes Jorna
des ho van posar prou de mani
fest. D'altra banda, el clima d'ale
gria i de germanor que es respi
rava aquells dies al Seminari 
(lloc del Curset) palesava l'exis
tència d'una Església viva amb 
capellans, religioses, jovent i per
sones més grans, que és to ta una 
esperança per al futur de l'Es
glésia a l'illa. 

Val la pena d'assenyalar, en 
canvi, que aquelles mateixes da
tes i a la mateixa Ciutadella els 
P. P. Salesians celebraven un 
Congrés d'Antics alumnes de la 
seva «província » o «l nspectoria»: 
la seva presència a les Jornades 
va ser purament simbòlica (un 

assistent i encara de manera in
termitent ). I els Germans de la 
Doctrina Cristiana (La Salle) 
tampoc no vau fer acte de presèn
cia. 

També és bo de deixar constan
cia que, arran d'un petit incident 
que es va produir al comença
ment sobre l'ús de la llengua (al
gú va dir que algunes religioses 
només entenien el castellà) , el Sr. 
Bisbe, Miqu el Mancades, que hi 
assisJ ia , va precisar amb tota cla
redat que els religiosos que acu
den a Menorca vénen a ajudar 
l'Església local i que, per tant, el 
primer que han de fer és encar
,1Qr-se en l'Església viva i apren
dre el menorquí. I va manifes tar 
així mateix que hav ia demanat als 
religiosos ( i ara ho deia en pú
blic ) que es fessin càrrec d'a
ques ta reaUtat tan important a 
l'hora dels nomenaments i els 
t rasllat s. 

El Curse t va arriba r a unes con
clusions molt senzilles, i de caire 
pràctic, que serml revisades a.1 
llarg de tot aquest curs, en partt
cular en les trobades trimes trals, 
pel que fa a la seva execució. Són 
Lm resum dels punts que van sor
tir amb més insistència i genera
litat e ll el treball dels grups, i el 
darrer dia a la carda van ser 
objecte de la conversa de tots els 
participants, dis tribuïts per grups 
parroquials: 

/. Intensificar la presència dels 
pares a les nostres catequesis; 
buscar doncs ocasions per es
tablir-hi contactes. 
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2. Int ens ificar la nostra formació 
de catequistes i estar aten ts al 
nostre testimoni de cris tians. 

3, Es suggereix la celebració, als 
pobles, de cursets d'i niciació 
psicològica i pedagògica, als 
quals convé interessar als pa
res dels nins de les nostres ca
tequesis. 

4. Ens comprom etem a revisar la 
rnanera com desenrotllem la 
catequesi, per tal de no deixar
nos endur per la rutina: la ses
s ió, les activitats, les fórmules 
de m emòria, etc. 

5. Ens comprom etem a preparar 
les celebracions amb més de
tenció i a assistir-Ili sempre 
acompanyant els nins. 

6. Mirarem de vetllar m és la pre
gària personal dels nins per tal 
que no caiguin en la rutina. 

Seguint el camí de la informació 
lleial (vg, PRESBYTERIUM n,' 5) el. 
superiors del Seminari de Barcelona 
acaben de posar·se en contacte epis
tolar. el 24 d'octubre , amb tots els ce
pellans de la diòcesI. 

Una carta de Mossèn Ram on 
Prat , vice-rector, precisa e/ nom
bre actual de Seminaris tes del Se
minari Major: 59 en les residèn
cies del Seminari (Les Corts, La 
Sagrera, carrer Diputació), 18 ell 
l'eta pa inlroductòria i en inter
rupció d'estudis, 24 en període 
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d'iniciació diaconal a les parrò
quies: 101 en lotal. 

Aquestes xifres completen el 
gràfic sob re «Vocacions i ordena
cions 1960-1969 . , que aconzpmTya 
la ca rta, i que QUADERNS DE 
PASTORAL va publicar en el n.' 5 

Un tercer full procedent del 
«Servei d'encaminament vocacio
nal » informa sob re les activitats 
del curs 1969-70 ell cinc parts: 
orien tació de vocacions adultes; 
pastoral vocacional d 'es tudiant s: 
pla de promoció cultural per a 
vocacions adultes; reunions d' es
tudi sobre pas toral vocacional: in
formació i diàleg amb els preve
res de la diòcesi. 

Tots els divendres, de 12 a I del 
mati i de 8 a 9 del vespre, els su
periors del S eminari major re
bran qualsevol que estigui ime
ressa t per les qüesions referents a 
l'encaminament de les vocacions. 
A m és, una trucada de telèfon 
(2541600) , demanant per Mossèn 
Pa/om o Mossèn Prat, serv irà per 
concertar una entrevista. 

El dia 25 de juny tenien lloc les dar· 
reres votacions per a l'elecció del Con
sell Presbiterar -o Senat del Bisbe
de lleida; aquest darre r nat (per ara) 
dels Consells presbiterals de les diò
cesis catalanes quedava constituït l'en
demà mateix. l 'integren 3 membres 
nats, 10 elegits pe ls diversos sectors 
del clericat, 4 elegits per la totalitat 
de ls capellans I 2 elegits pels religlo-
sos: tot plegat 19. El Sr. Bisbe es re· 
servava, encara, la facultat de nome-



nar 4 membres mél _com un mlt}i per 
guardar millor l'equilibri I allegur.r el 
caràcter representatiu del Conlell-, fa· 
cuitat , però, _que desitjaria no haver 
d'exercir_ (Circular de convocació; 17 
de maig del 1970) . 

Descomptant els 2 religiosos, 
la mit jalla d'edat del C. P. és de 
51,23 anys. Cal Ilotar que mentre 
els dos membres més grans te
nen 72 i 70 anys, els més joves en 
tenen 37 i 39; també és bo saber 
que 7 es troben en tre els 40 i els 
50 anys. El C. P. no compta, amb 
la presència de les últimes pro
mocimtS: els capellans de menys 
de 32 anys difícilmen t poden ser 
represelltats pels més joves del 
Consell. 

Una altra estadística ens diu 
que 7 membres no tenen càrrec 
directament pastoral (ara 8, si 
atellem que el Vicari episcopal de 
Pastoral, membre lla t, ha deixat 
la parròquia), que 10 són rectors 
(ara 9), dels quals 7 arxiprestos, 
i que 2 són religiosos. No hi apa
reixen els vicaris. 

El % de votats no ha estat fet 
públic, que ens cons ti; però sem· 
bla que passa tot jus t una mica 
de la meitat, tot i que el S r. Bis
be recordava als capellans que 
"la inserci6 en tm mateix presbi
teri obliga a coHaborar posit iva· 
ment en la designació del seu òr
gan represelltatiu" (id). 

¿A què obeeixen, doncs, les abs
tencions, que s'acosten - sem
bla- a un 50 % ? 

Els vicaris na hi han participat 
( fora de Z ó 3) aHegant .ma dis
criminació: no els plaïa de for
mar un grup de vicaris ("m enors 
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d'edat ", es queixaven alguns), si
nó que haurien volgut, en tot cas, 
in tegrar-se directament en el sec
tor pas toral on treballen al cos
tat dels rectors. Altres s'hall abs
tingu t de volar per fa lta de con
fiança ell l'eficàcia del C. P., re
colzats eu la p o e a utilita t 
- diuen- de la Comissió Asses
sora, de 9 membres, des ignada 
l' Il d 'a bril de 1969. 

BalG/'lç general? Aquest Consell 
Presb iteral suposa una ce rta in
cUrta ció a posicions conservado
res respecle a fa Comissió Asses· 
sora: es tracta , en la seva ma jo
ria, de persones de mentalitat 
molt tradicional, tOl i que algunes 
són més moderades i que no n'hi 
fa lta alguna de línia oberta. Es, 
evidentment , l'opinió de part de 
la clerecia. 

Però, podia es perar·se res més, 
atenen t que, numèricament , pre
domina entre el clericat de Lleida 
una mentalitat tradicional? Tan
mateix els temps són indefu gibles 
i els nostres no són de ,nanten;
meni pacífi c, s inó d'a gosarament 
assenyat en les reform es cada dia 
més inajornables. 

Aquelt estiu a Platja d'Aro, un dels 
pols m6s dlnlmlcs d'atracció turístíca 
de la COlta Brava gironina, s'ha assa-
jat una experiència ecumènica. 

Tres missioners diocesans giro
nins, ins taHats a l'antiga caseta· 
barracó d ' .. n vigilant d 'obres, 
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s'han eslOrçal per ler-hi presenl 
l'Església, amb el seu dinamisme 
pobre, mLSSloner i ecumènic. 
Feien unes ho res diàries de tre
ball manual, classes de caslellà 
per als estrangers i tractaven 
amb persones de /oles les conles
sions religioses. 

Els caps de selmana, els 
creien ls s'aplegaven al jardí per 
celebrar la Paraula i l'Eucaris tia 
entorn d'un altar, ple /01 ell de 
símbols bíblics: una barca vella i 
clivellada i una creu enorme i 
basta, amb una xarxa pescadora. 

Els qui hi passaven comentaven 
que el Centre ecumènic resultava 
un veritable oas i de l'esperit en
mig d'aquell món Irenèlic, mer
canlilil zal i poHarilzal pel plaer 
làcil. Uns belgues, per exemple, 
escrivien a l'al bum que està a dis
posició de lO/s els visilants: . Le 
Centre Oecuménique rayonne d'u
na chaleur humaine, qui prefigu
re cette {raternité que nous sou
hai/ons tous voir s'établir dans te 
monde». 

Un camí d es t inat a c réixer els 
anys vinents? 

Fa poc que el Capital dels escola
pis de Catalunya ha elegit un nou 
equip provincial . S6n els Pares: Alml· 
rall , provincial; Romans, . sslstent d'~ 

conomla; Balcells, assistent pedagògic; 
Miró, vida comunitària; Nogués, pas
toral. 
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Tot s s 'estrenen en el càrrec pro
vincialici i l'edat osciHa entre 33 i 
45 anys. Són dades objectives, en
cara que elles soles diuen ben 
poc. Certament és una renovació. 
El signe és opinable naturalment 
i les possibilitats limitades lorla
ment, com les de to/ equip que 
t ingui la tasca d'exercir el servei 
de l'autoritat. La raó de comentar 
ací l'elecció és ler constar amb 
senúllesa {es ganes de continuar 
actituds d 'arrel an tiga en l'Escola 
Pia de cara a connectar amb les 
esglésies diocesanes d el país. 

L'Escola Pia /é un compromís 
es/ ruc/ural fo rl en el món de l'e
dtlcació a través de la nostra for
ta intervenció en l'ensenyament. 
Els com promisos estrtlcttlra{s sa
beu bé com limiten les renova
cions que intenten assotir s itua
cions «netes» des del punt de 
vis ta cristià. La nostra voluntat 
de reforma ha de tenir present 
lan l la necessita I de purilicar els 
nostres compromisos amb l'es
t ruc tura de l'ensenya ment, com 
les veus autoritzades dels qui, en 
nom de molta serenor, ens dema
nen no fe r decisions que pogues
sin signilicar l'abandó poc pensat 
d'un camp tan interessant des de 
lots els punts de vista. 

Com en tot com ençament les 
realitats són molt petites. Simple
ment voldríem fe r cons tar, com a 
aportació a la tasca comuna, que 
la nostra musió i la nostra espe
rança són grans i que procurarem 
que ensems siguin ben lúcides. 

El que us podem oferir són les 
ganes de coHabo rar fidelme.H ell 
la tasca d'evangelit zació que en 



comú tenim confiada, i sobretot 
en l'esforç per a edificar-nos mú
tuamen t en l'esperança a què tots 
hem estat cridats. 

Ramon M. Nogués (Barcelona) 

De tant en tant ens arribt!n 
d 'Osca unes noves que ens fa n 
pensar que Mons. Osés es td deci
dit a trobar la nova figura de 
bisbe que avui necessi tem. Tots 
recordem encara l'homilia predi· 
cada en la seva mateixa consa
graci6 episcopal en la qual, amb 
tota senzillesa i llibertat d 'es pe
rit , demanava que nO se l'anés pas 
a buscar per a beneir fàbriques, 
negocis, o altres coses per l'estil; 
no és a través de l'aigua beneïda 
que les realitats temporals queden 
"consagrades" a Déu, ni tampoc 
aques ts tipus d'activitats es poden 
enquadrar massa dins el treball 
pastoral del bisbe, que és tota 
una altra cosa. 

Amb la mateixa senzillesa i lli· 
bertat d'esperit, Mons. Osés, amb 
data d'octubre passat, escriu una 
carta als seus diocesans comuni· 
cant·los que ha rebu t una circular 
del Dr. Morcillo, President de la 
Conferència Episcopal Espanyola , 
en la qual li demana suggeriments 
respecte al Projecte de Llei Sin
dical aparegut al "Boletln de las 
Cortes" el dia /0 d'octubre. 

"Davant aquesta realitat -es· 
criu el bisbe d'Osca- na crec pas 
complir de manera complerta el 
meu deure pas toral si em limito 

a enviar observacions pel meu 
compte, e,1cara que m'hi ajudes· 
sin pèrits de bon criteri social i 
cris tià. Penso que és més pasto
,al que tot s, sacerdots, fidels i 
bisbes, prenguem junts conscièn
cia ll'aquest fet tan important i 
que, junts també, tindrem millors 
elenlerlts de judici". I en la ma
teixa ca rta assenyalava die s i ho
res per a dues reunions obertes 
a tothom. 

Bé prou voldríem que altres 
pas tors en seguissin l'exemple, en 
aquesta ocasi6 o en altres de sem
blants. Qui sap si sortirien grups 
de laics cris tians més pre para ts 
del que ens pensàvem! 

Després de 50 any. d'absència del 
seu Seminari de Tortosa, el Dr. Joan 
Baptista Manyà toma a formar-ne 
part, aquest curs, del claustre de pro
fessors. 

O'aquelta maner. acaba deflnltlv. 
ment "o.tracl.me .1 qua' havia e.tat 
condemnat un home de vlrtut.s Intel
fectuals f crlstlane. conegudes I reco
negudes per tots aquell. que l'havien 
tractat de I. vori . 

Efectivament, capelld des del 
/ 909, el Dr. Manyd havia explicat 
teologia durant deu anys al Semi
nari de Tortosa, fins que en va 
ser expulsat, junt amb altres com
pO/lyS, per defensar la llengua ca
talana. 

D'aleshores ençd, exclòs del Se
minari i pràcticament proscrit, 
res ideix. als afores de Tortosa, to-
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talment dedicat a l'estudi de la 
teologia especulativa (preocupat, 
sobre/o/ , per explicacions d'ordre 
psicològic), que al/ ema, com els 
antics monjos, amb treballs a 
l'l/Ort que envolta la seva casa: 
tarongers, mandariners, ceps han 
estat t es timonis muts del seu es
perit senzill de fran cescà. 

Després de la guerra el Dr. 
Manyà és desconegut al seu Se
minari. Només de tant en tan t, 
amb motiu de l'aparició d'algun 
volum dels "Theologumena", se'" 
parla per refutar-lo, quan no per 
menys prear-lo. 

Mentrestant la seva figura, sim
ple, lIumil, lúcida, sempre a l'a-
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bast dels qui el visi/en, es conver
teix, a Tortosa, en un model de 
cris tià sacerdot . I al seu entorn 
s'aplega un grup de joves cler
gues, malvis tos a les esferes ofi
cials del Bisbat. 

Nom és fa (res o quatre anys 
que començà el desglaç. I avui 
ens alegra aquesta noticia, que 
cornuniquem als nostres lectors, 
pel que té de reconeixement dels 
mèrits d'llrl home de 86 anys que 
lO /s els cristians de Catalunya 
- per damunt de tendències tea
lògiques o eclesiològiques- con
siderem com a nostre. 

Doctor Joan Baptista Manyà, 
per molts anys! 
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