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primera plana

El

llOstre m ón ntral

La il1c/tlstriosa Catalunya és, també, un país rural;
un cop d 'ull a qualsevol mapa ho posa de manifest:
la tercera part del territori pertany als Pirineus ; ningú
no es pot estranyar, doncs, que aquest número de QUADERNS DE PASTORAL vagi majoritàriament consagrat
a l món rural i als seus problemes.
També aquí som terra de contras tos: Vallès, Pirineu,
Urgell , Empordà, Priorat -per citar només uns noms
presos al \'01- evoquen situacions agrícoles. socials i
humanes d.iferents.
Algú podria estranyar-se, tal vegada, de la impor tància que semblem donar a les qüestions econòmiques
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i es tructurals. Ho fem convençuts que afecten profundament els homes que hi viuen immersos i que la presència de l'Esglés ia en un món rural en plena transformació només serà real si arriba a encarnar-se al seu
si . Tal ha es ta t l'orientació dels moviment s apostòlics
rurals des del seu mateix principi: fer-se presents, a
través dels seus militants, en la problemàtica concreta
que viu el seu ambien t.
D'altra banda, tothom s'acorda a afi rmar que el moment de profunda transformació que viu avui el nostre
món rural afecta de manera creixent i decisiva les seves mateixes estructures religioses, ja es tracti de la
muntanya i de les zones més pobres, que es van buidant, ja es tracti de les zones que s'industrialitzen a
marxes fo rçades; en un cas i en l'altre, tanmateix, sense
ordre ni concert. L'acció dels pastors es veu desbordada
per una realitat més imp lacab le cada dia i ells mateixos
sofreixen per manca de camins, que tampoc no els són
prou faci litats des de dalt.
En aquesta situació, anar tirant a base de pelites
adap tacions forçades per les circumstàncies significa
anar a remo lc d'una ensulsiada més palpable cada dia
en la clerecia i en e ls fidels. Tota la nost ra Església
hauria de mobilitzar-se per afront ar, amb imaginació
i gosadia, a partir dels centres comarcals, la restructuració de la pastoral rural.
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R enovació ep iscopal
La provisió de les seus episcopals de Tarragona i

el'Urgell ha prodwt entre nosaltres un moment insòlit
-i potser fu gaç- d'eufòria eclesial. Si tothom a qui
hem sentit dir que ho faria ha enviat realment una
lletra de feli c itació a la Nunciatura Apostòlica, el senyor Nunci haurà assoli t un r ècord de congratulacions

catalanes.. En tot cas, val a dir que l'eficàcia pacient
cie monsenyo r Dadaglio en l'apl icació clels postulats
conci liars, no passa desapercebuda.
l bé, on rau el perquè de tota aquesta alegria?
Aquell s sectors que, durant anys i anys, s'han proposat i, en part, han aconsegui t de fe r de les mitres
una peça més de llu r tauler d'escacs , ara malpensen .
Atribueixen als altres, lògicament , les intencions que

sempre han covat ell s. Hom els nota, fixeu·vos-hi, una
estranya pruïja de neutralitat ecles iàs tica, tan bon punt
sospiten que el joc, el vell joc de sempre, pot fer un
tomb ...
Però les raons de la nostra alegria són molt lluny

d'aques tes cavi Hac ions mesquineres. Cal cercar-les, ben
al contrari, en la gran nostà lgia d'una actualització de
la funció episcopal que s'amaga, e ncara, en e l fon s de
moltes contestacions, de molts refusos, de moltes dispersions anarquitzants. La nova Església pos tconcili.a r
necessi ta, amb urgència, trobar els caps que l'encarnin .
Uns caps que, amb la prestació humil d 'allò que constitueix llur serve i essenc ial, ajudin a vèncer la temptació de l cisma. Uns caps capaços de comunió anlb els
cristians d'avui. Uns caps aptes per a redescobrir, enm ig d el poble, e l ca risma apostòlic i per a crear -no
solament controlar, o deixar passar, o beneir- iniciati ves de progrés.
Nosaltres c reiem que a ixò és possible, inajornable
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i, ben mirat, senzill . No es tracta de complicar res, sinó
de retornar a la simplicitat perduda. Per això quan ens
arriben bisbes que, tant per llur connaturalitat amb els
diocesans com per la traj ectòria pastoral que els coneixem, ofereixen probabilitats d'esdevenir aquests caps
que ens calen, ens n 'alegrem per l'Església.
La nostra cordial benvinguda, doncs, al nou Arquebisbe de Tarragona, Primat de les Espanyes, i al nou
bisbe de la Seu d'Urgell. No els mancaran problemes.
Les exceBents condicions que els acompanyen són un
bon punt d'arrencada, però no una assegurança a tot
risc. Tampoc no els mancarà col·laboració. La nostra
serà molt modesta, però poden comptar-hi en tot moment.
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qüestions

L'agricultura dins la societat europea
Amb ocasió de la trobada del M/JARC (Movim ent de la Joventut Agrícola i Rural Catòlica) a Strasbourg del 31 d e març al 4 d 'abril
d'aqu est any de 1970, van ésser elaborats una
sè rie de docum ents d e base. En publiquem un,
particularment significatiu, p er bé, que, com

ditw n els seus autors, potser queda lnassa centrat en l'Europa dels 6. Tanmat eix l es qüestions
que hi són abordades ens loquen a tols, cont a
tots ens toca la cita d'Henri Bar/oli, amb què

és encapçalat: "Davant ['espec tre d e la misèria
no és qüestió d 'apiadar-se'n ni de tenir-ne por,
sinó d e realitzar una crítica radical de les estru ctures, de les ins titucions, dels sis temes, de
5

les creences i de les civilit zacions que fan que
la misèria sigui viscuda com una alienació destructiva de l'llOme i de la llibertat. La lluita
con tra la pobresa i l'explotació de l'home per
l'home en tot es les seves formes es realitza a
tra vés de les estructures econòmiqu es, socials
i polítiques".

Línies d'evolució de l'agricultura a Europa
La creació del Me rca t Comú despertà molte e perances en els
agricultors europeus. Hom esperava que aquesta ampliació de l'espai econòmic permetria finalment una organització de l'agricullura
i, en conseqüència, facilitaria als agricu ltors l'accés a condicions
de vida socio ls i economiques semblants a les de les altres categories sòcio-professionals. Després de diversos anys d'experiència,
per a una important categoria de treballadors de l'agricultura,
aquestes esperances s'han exhaurit. El qüestionamen t, hom el dirigeix no a la integració europea, si.nó a la manera de fer-la. Car
hom observa que el Mercat Comú reprodueix en si mateix les injustícies funcionals i estructurals que es donaven ja a l'interior
dels estats:
-suport abu iu a certes produccions excessives, en contra de
l'inte rès europeu general;
-absència de planificació i d'un proj ecte de desenrotllament
harmoniós de tots els sectors, de totes les regions. Hom deixa un
joc lliure a les forces, és el m és fort qui aixafa el més feble. La
regla de joc és la concurrència . Aquesta competició lliure és a la
base de la filosofia del Mercat Comú;
-dominació econòm ica i comercial sobre els països de la fam,
important, per exemple, productes alimentaris a preus molt baixos,
a canvi dels nostres productes industrials.
La concurrència, més vigorosa a nivell europeu que a nivell
mtmdial, perme t eliminar més fàcilment la petita agricultura de
les regions pobres d'Europa, sigu i a Itàlia o a França o a Alemanya, principalment a Alemanya d el Sud . Aquesta eliminació és feta
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a profit d 'una agricultura més ben ubicada, que pot créixer gràc ies a la ruïna de l'altra, de les seves superfíc ies, de les seves unitats de producció i, per tant, de la productivitat global de l'agricultura .
Les dificultats es mu ltipliquen per als treballadors, joves i no
joves, que viuen de l'agricultura:

causa de la superproducció; Europa produeix amb excés
tots els productes ( ll evat la carn), almenys si hom ho pensa en el
quad re de consum.idors europeus. Els agricultors són excessius,
costen massa car a la col·lectivitat;
-ha baixat l'ingrés d'un bon nombre d'agricultors; molts han
de treballar més per tal de mantenir-lo; els joves que s'instal·len
han de fer grans despeses (terres, poblacions, arrendaments, màquines); caldrà, a leshores, treballar més per a poder-se mantenir.
Els qui no posseeixen els capitals necessaris han d'abandonar, qua-3

si obligatòriament, l'agricultura.

En aquesta primera part , analitzem les característiques de l'evolució de l'agricultura detenint-nos sobretot en e l fenomen de la
integració dels agricultors per Ics empreses d'aprovisionamen t i
de trans formació dels productes, i tractant de treure'n a lgunes
conseqüències per a ls treballadors de l'agricultura.
I. In tegració de l'agricultura ell Ull context global. Actualment e ls agricultors ja no són autònoms; en efecte, estem en
una cadena de producció. encara que siguem inconscients de la
nostra integració i de la nostra dependència respecte a les empreses que ens aprovisionen i que transformen els nostres productes. I ens trobem que els sectors-clau estan no al nivell de la
producció, si nó al de la comerc ialitzac ió. És en aquests sectors on
hom pot agregar al producte una major plus-vàlua; per exemple,
hom calcu la que e l valor de la llet e n el valor total d'un envàs
de iogurt és només de 0,7 frs. Però aquestes funcions dominants
escapen a l poder de la majoria dels agricultors i assistim al:
a) Desenrotllament de les il1dústries agt ícoles - alimentàries:
Aquestes funci onen a les mans de poderoses firmes privades (Unilever - Findus - Lybis) amb capita ls internacionals. La premsa ens in-
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forma sovint de fusions i d'absorcions en aquest domini. Les empreses pe tites es fan absorbir per les més grans (com la SAPIEM
que compra GENVRAIN sota la mirada de Unilever que tracta d'adquirir la SAPIEM. Recentment, la fusió ent re BSN i Kronenbourg).
Hom assisteix a un fort moviment de concen tració. En els pròxims anys, dues o tres empreses monopolistes dominaran e l mercat. La llui ta començada entre les indústries alimentàries europees
i els capita ls ame ricans és forta . R om pot notar ja que de 30 empreses, 24 tenen llur seu al s EE. UU.
Aquí hom pot subratllar ja un fet característic: el desenrotllamen t agrícola està a les mans d'interessos estranys a l'agricultura
(els trusts financers, sostinguts pels governs . àdhuc per cerles organitzacions professionals) i en pols exteriors a Europa (els EE. UU.)
Hom pot prendre exemples, fora del Mercat Comú aques ta vegada:
Se sap que la Migno, poderosa organi tzació suïssa, culti va les seves
flors a Espanya, que R ens cria el tomàquet a Portugal seguint els
proced.inlcnts i l'interès de l'economia americana. Les firmes que
dominen en aquests sectors-clau tractaran d'apropiar-se els productes agrícoles als preus més baixos possibles (i no ja per satisfer
les necessitats i els interessos dels consum idors, sinó per assegurar
el propi creixement). ¿Per què no tenen el propi establiment per
a la producció? Algunes parlen ja .dels nostres pagesos» . Aquests
establiments generalment exploten la desorganització dels productors, fan contractes deixant a l'agricultura els fiscs lligats a la pro·
fessió (epidèmies, intempèries) i a les canj unlUl"es.
La relació de forces no és equilibrada; és evident que les empreses desvaloren els productes agrícoles.
b) R elaciol7s amb les empreses proveïdores. L'agricultura està
també en relació amb les firmes proveïdores de matèria prima.
Aquestes proveeixen dels mitjans necessaris (aliments per al bestiar, productes quimics, màquines, etc.) la producció i tracten
alhora de vendre més car i el màxim de quantitat. Per tal de
vendre més, desenrotllen la publicitat, la investigació tècnica i
científica, que els permet preparar nous productes. Per tal de
vendre més car, les indústries diversifiquen llur producció i es
cancen tren:
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-a Alemanya: Bac/isclze Anilin absorbeix Wintershalf i té com
a xifro. de vendes 6.870 milions de francs per exercici ;
-a Itàlia : La ENI Mont ecat ini té una xifra de vendes de
11 .350 milions de francs;
-a França: RI/Ol1 e-Polllel/e Péclzill ey ra 5.928 de xifra de vendes .
Aquests enormes I fusts tenen una posició de monopoli i, per
això, un enorme poder de negociació davant els agricultors. Tenen

una millor estratègia, li m iten entre ells la concurrència per lai
d'evitar la dism inució en els preus

0,

si més no, per tal de frenar-

ne el descens. Tanmateix, la disminució en els preus hauria d'ésser

paral·lela a l'augment de la productivital.
Aquest fenomen q ue hem exposat té importants conseqüències .
a)

Contradiccions int ernes a l'agricultura. Encara que hom ho

digui i ho proclami, en l'agricultura no hi ha unitat entre tots els

agricultors. En aquest procés d'integració i dc concentració, els
interessos dels agricultors no són els mateixos. moltes vegades són
oposats. En l'actual procés d'evolució hi ha agricultors que enlren
en la competència i que poden adaptar-sc a les exigències de l'economia; els que manquen de mitjans per a això, però que malgrat
tot són necessaris, són exp lotats per tal d'assegurar e l creixement
i el desenrotll ament del sistema. E ls trusts integradors (sostinguts
pels poders de l'Estat) obeeixen a imperatius l'únic criteri dels
quals és el profit i la rendabilitat, per la qual cosa reforcen la
d ivisió entre les classes a l'interior de l'agricultura, encara que es
tracti d'ocu ltar aquestes desigualtats per dis tints grups de pressió
o per determinades mesures (exemple: les mesures socials destinades a impedir la presa de consciència col·lectiva per part de tots
els agricultors dominats i que impedeLxen descobrir les veritables
salic/ari tats ).

Les empreses tenen una estratègia que afavoreix t'agricultura
competitiva situada prop dels mercats de consum . També cal assenyalar que e n una primera etapa s'ubiquen a zones apartades i
d'agricu ltura pobra. Ho fan aixi per tal de conè ixer les seves tècni-
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ques, comprar a preus baixos, utilitzar una mà d'obra barata. Quan
tenen el monopoli de la producció i les seves tècniques es tan a
punt, es traslladen vers els grans centres en creixement d'Europa.

b) Hom elimina tot el que no és rendable. Així, doncs, els agricultors més ben ubicats en la competició eliminen els més pobres.
~s una selecció natural. Els que han in vertit, cal que prolonguin
llurs horaris de treball per a poder amortitza r Ics pròpies inversions . Els esforços fets per tal el 'augmentar la productivitat no mi~
1I 0ren necessàriament les condicions de vida. Quan e ls venciments
de fi d'any són cada vegada més difíci ls de suportar, cal prendre
la decisió de marxar. En l'agricultura, i [ora d'ell a, són aq uell s qui
posseeixen c i capital e ls qui es desenrotllen aprofitant la ruïna i
la partença dels qui no el posseeixen. Els qui marxen han de cer~
car treball en altres sectors; la majoria troben feines relativament
degradan ts (obrers de la indústr ia, treball en cadena).
e) La integració per via cooperativa, sota el control dels mateixos agricultors, té uns límits, dels quals cal ésser conscients. En un
sistema de concurrència, en e l qual el més fort elimina el més
feble, la cooperació haurà d 'obeir les mateixes lleis econòmiques
i come rcials que la indús tria privada. Si ella se li vol oposar, haurà
d 'ada ptar~se al model de creixement imposat per la firma privada.
El creixement i la concentració necessaris no poden ésser fets sinó
en detrimen t dels agricultors més febles, sovint els més pobres.
Les cooperati ves volen defensar els interessos de llurs adherents ,
però no pode n fe r-ho sinó en de triment dels propi s assalariats pagant-los el menys possible pe r tal de mantenir-sc a l dia en el mercat de la col·locació i en detrimen t d'algun de llu rs adheren ts (bonificació en [unció del capital, de la producció); així freqüentment
deixen d'afavorir e ls petits i e ls mitjans agricultors, reforcen els
poders del director, són di rigides per notables : agricultors que posseeixen e l temps i e ls mitj ans. En definitiva, és essencial de recer
nèixer que la cooperació, tot i voler ésser democràtica, està obligada a reproduir en si mate ixa les re lacions de producció capita'
listes, que són les que dom inen en la nostra societat.
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La lògica del sistema capitalista
1. El mecanisme essencial del funcionam ent del sistema capita-

lista es basa sobre el màxim profit. El profit és el motor principal
de l'economia; importen poc les condicions e n què es faci. Obtenir
profit és guanyar més que l'im port de la suma invertida. Pe r exemple, és eviden t que quan una firma alimentària paga als pagesos
africans que treball en a les seves pla ntacions de cacauet 4.000 ó
5.000 francs per any, no paga tota l'ac tivitat econòmica dels treballadors. L'apropiació d 'aques t excedent per la firma, s'anomena
profit, i orig ina el procés d'explotació del treballador. Nosaltres
veiérem breument, al començ (sense veure les relacions amb l'Esta t, amb la banca, amb el veri table mercat ), com una part dels
treballadors de l'agricultura són integrats en aquest procés en la
mesu ra que l'excedent , resultant de llur treball , és acaparat per
les firmes ja s iguin proveïdores o transformadores de productes.
Ai xí mateix, si els tru sts finan cers inverteixen abans de tot en

els sectors-clau (transFormació, distribució), això està en coherència amb ¡'esquema del funcionament capitalista, car la taxa de profit en aquest sector està en augment, per exemple: la taxa de profit en el sector siderúrgia és de 7 %; en el sector d'indústries alimentàries és de 12 %; i en el sector de grans magatzems de 14 %.
La indústria alimentària exigeix inve rsions menors que les in·
dústries pesades o aquelles en què la tècnica fa un paper major,
per exemple: la const rucció elèctrica. L'entrada de rendabi litat,
hom l'aconsegueix més fàci lment amb un vo lum menor de vendes.
ALxò explica que e ls capitalis tes tinguin inte rès a invertir en les
indús tries alimen tàries , en e ls secto rs d'aprovisioname nt més propers a l consum a tès que la taxa de profit és major.
a) Un imperat iu dirigeix la construcció europea: «El creixement indust rial accelerat per tal de respondre al desafiament americà».
Conscientment o inconscientment, aquestes eleccions són fetes
pels grups dominants a Europa, segu int llurs interessos, i pe r les
vies del sistema capitalista.
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b) La indús tria eW'opea ha d'assolir, en un curt espa i de temps,
el nivell d'eficàcia aconseguit pels EE. UU. Per tant, cal aj udar
especialment els secto rs més competitius, que tenen sovint el ni-

vell més alt de desenrot llament i de concentració capita lista . Aques·
tes e leccions impliquen el pas d'un cap ita lisme artesanal a un gran
capitalisme modern a l'americana. A Europa hom cons tata la concentració de les indúsl ries d'avançada en espais precisos i li mi tats.
Els eixos geogràfics són Roine·Rin, desde Marsella a Rólerdam;
la vall del Sena al nord i al sud de París; la vall del Po. al nord
d'Itàlia.
tS cap en aq ues tes zones que ca l que es concentrin tots els
esforços, les inversions, incloent·hi les fin ances públiques; és ne·
cessari assegurar les in frastructures imprescindibles per al desenrotllamen t de le empreses. En la conjuntura actual, sembla que
la política de suport als mercats, que arrisca el cost de 22 mil mi·
lions, sense comptar Ics despeses socials i d'estructures, no pot
durar. Pe r tant, cal ajuda r al màxim l'agricultura rica localitzada
e n les regions en expansió; ella podrà salvar la si tuació i assegurar
la producció necesSc.1.ria. Ha d'ésser eliminada l'agricultura pobra,
que no podrà arribar a ésser capitalista a causa de la manca de
capi lais, de la seva ubicació a regions en regressió on l'economia

en general no es desenrotll arà.
e) Paper de l'agricultor en aquest procés. L'objectiu resideix,
doncs, en l'aj uda als sectors competitius. Ca l que les grans em·
preses, siguin indus trials o agrícoles, puguin acréixe¡· llurs ¡nver·
sions, llur poder de competència per tal d'afrontar la concurrèn·
cia in ternacional. Això suposa reduccions no a nivell d els propis
profits, s inó a nivell dels sala ris pagats a llurs obrers (o dels
preus pagats per les ma tèries primes importades des dels països
en vies de desplegament). Dos dels mi tjans elegits per a acon·
seguir aquest object.iu es re lacionen amb ¡'agricultura. Nosaltres
veiérem que són sobre tot els petits i els mitjans agricultors les
primeres víctimes d'aquestes mesures.
- Mantenir l'èxode agrícola. L'agricultura és un dipòsit de mà
d'obra que interessa a l'expansió de la indústria. En efecte , un
nombre ap reciable de petits i de mitjans agricultors, expu lsats de
12

la terra per la raciona litat del progrés tècnic j econòmic, constituiran un aportament de mà d'obra en el mercat de treball; així
en e ls altrcs sectors de l'econom ia hom tindrà una oferta major
que la demanda i serà obtingut un nombre de desocupats prou
gran per a pressionar sob re e ls salaris i les reivindkacions obreres. Aquesta orientació és potser la que explica el fenomen se·
güent: actualment hi ha a Europa estocs de prop de 3000 tone·
lades de mantega, la meitat a França. En fonts informades hom
afi rma que les organitzacions franceses per a l'exportació tindrien
mercats per a col·local' els 2/3 d'aquest estoc. Malauradament la
Com issió Europea negà al govern francès e l permís per a vend re
aquesta mantega. De fet, mantenir un estoc suficient significa pressionar sobre els agricultors, fer-los canviar d'orientació; fer per
manera que abandonin l'agricultura i es dirigeixin a la indústria.
Tant més que certs industrials i experts europeus han expressat
públicament la pròpia preocupació davant una eventual penúria
de mà d'obra en els pròxims anys, mà d'obra necessària per al
creixemen t industria l. Cal que aquesta mà d'obra vingui de l'agríclllLura o dels països del Tercer Món en la mesura que el clima
social ho permeti.
-Frenar l'augment de preu dels aliments. Cal que els preus
dels productes alimentaris siguin els més baixos possibles. Frenar
l'augment d'aquests preus signi fica, una vegada més, pressionar
sobre els salaris dels obrers. Si augmenten els preus dels articles
alimentaris, hauran d'augmentar e ls salaris, cosa que originarà un
fre a la competència industrial. L'adquisició dels productes alimen·
taris no ha de pesar sobre els pressupostos; aiXÍ sobrarà una part
més gran per a la compra dels productes industrials.
Aquesta política dc baixos preus ali mentaris és possible gràcies
al comerç internacional: la compra d'a rticles alimentaris a preus
cie «dumping» en els països de l'Est o en els països de la fa m.
Aques ts articles són pagats no en divises, sinó en productes industrials. Si això respon a la racionalitat del capital, els europeus es·
colliran d'aprovisionar-se a preus fora de competència en e ls països de la fam .
Aquesta mateixa política de baixos preus alimentaris és tant
més fàcil de promoure que els representants de l'agricultura a
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BrusseHes són en molts casos representants de l'agri cultura ben
situada; han començat per obtenir preus garantits per a llurs pro·
ductes beneficiant-se de subvencion s a l'exportació.
Els grans trusts internacional s (sostinguts pels poders dels gove rns) q ue dominen l'agricu ltura, fa n també press ió, perquè aq uesta política e ls permet augmentar e l propi benefici i desenrotllar-se.
Per exemple: Unilever es lamenta constantment, al respecte, de la
manca d'harmonització de les legislacions eu ropees sobre la producció de matèria grassa vegetal i sobre la polit ica comuna, que,

en disminuir art ificialment el preu de la mantega, estable ix un
règi m discriminatori per a la margarina.

2. Co nvivència entre poder econò mic i poder polític. S'esdevé que el poder econòm ic és el que orienta el desenrotllament
a Europa. Són els grans trus ts els que dirigeixen l'economia
amb la complicitat del poder polític. El poder dels monopoHs
recolza en el poder de l'Estat per tal d'assegu rar-ne la dom inació.
L'Estat re presen ta els interessos del capital i no els interessos del
poble; està encarregat d'eliminar tot el que no és renda bl e (petits
pagesos, comerciants, obrers) i d'afavori r e ls movimen ts de fusió
i de concen traci6.
Públicament , en certa manera cons tret pels sindicalistes de
l'occident de Fra nça, el senyo r Mansholt ha reconegut aquesta verita t: «treballem en l'Europa capi talista amb una situació política
miserable. Pertot s'observa la creació de grups finan cers poderosos. Se'ns diu que són necessaris, però jo no veig sorgir els poders
polítics que podrien controlar-los; ens exposem a greus perills. J o
penso que puc anar més lluny amb vostès e n el senti t de la planificació de les produccions. però vostès tenen enfTont forces polítiques que volen e l contrari».

3. Dominació cultural, religiosa, ideològica. Els treballadors
de l'agric ultura no són enterament responsables de la situació
actual, de la qual, això no obstant, són les víctimes. Molt sovint
els pe ti ts i els mitjans agricultors han estat i són desfavorits al
nivell de la formació i de la cultura. L'escola i els mitjans d 'infor14

mació tendeixen a integrar-los a la ideologia de la cultura dominant i a fer-los-la abraçar.
L'escola, l'Esglés ia i també certes organitzacions profess ionals
han contribuït a la dominació dels agricultors defensant el mite
de l'explotació familiar -la propietat privada-, oposant els pagesos i els obrers, diss imulant les contradiccions. Aqu es ta domi-

nació cuHural i ideològica ha contribuït a [er dels agricultors els
defensors de l'ordre esta blert i els aliats del s is tema capita lista .
Els pagesos són objecte de discursos i d'agradables promeses
pe r part dels politics, principa lment e n el moment de les eleccions, en la mesura que ell s consti tue ixen un e lectorat apreciab le .
Però hom sap molt bé que a Alemanya, per exemple, un partit
polític sos tingut pels vots camperols, quan fou al poder . es pre-

ocupà més de negociar amb e ls industrials per tal de mantenir
una polít ica de baixos preus alimentaris, necessària per a assumir
e l creixement indus trial i favorable als agricultors que poden competir, que no pas de promou re l'organització harmoniosa de l'agricultura.

L

es pàgines an teriors pot ésser que de ixin veure una certa condemnació de l'evolució_ Si hem volgut fer aquest primer esbós
d'anàlisi crítica ( no es tracta d 'una doctrina i no cal dir que ha
d'ésser aprofund.ida, reajus tada segurament, enriquida pe r l'experiència i pe r l'acció col·lectiva ) no és perquè rebutgem les mutacions que necessàriament ha de fer l'agricultura . ni perquè
rebutgem la dismi nució del nombre d'agriculto rs, ni perquè rebutgem tot a innovac ió tècni ca, etc. Els descobriments de les
ciències i de les tècniques im pliquen, entre altres coses, una ra·
cionalització. una concentració de les unitats de producció. El que
pre tenem és sobretot desemmascarar la naturalesa del poder que
orienta aques tes evolucions. El que condemnem és la manera en
què es fan. Rebutgem un progrés, sotmès a la recerca del major
benefici, que ho sacri fica to t al creixement econòmic i es gira
contra el desenrotllame nt integral de to t l'home i de tots els bornes. No podem anali tzar la situ ació dels agricultors sense prendre
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en compte l'impacte inferi t, per la lògica interna del sis tema capitalista, sobre l'agricul tura.
En aquest context, el problema de l'agricu ltu ra és un problema
global. Contràriament a certes aparences, no hi ha solucions purament agrícoles per a ls problemes agrícoles. L'única soluc ió coherent és el desenrotllamen t harmoniós de tots els sectors econòmics.

La solució coherent als problemes de l'agricultura, que atorga
realm ent el poder als treballadors, passa per una transformació
global i per un canvi radica l de l'ordre econòmic, social i polític.

El
I

clericat mml: situació, problemàtica

pistes pastomls
La situació dels capellans rurals, perduts en
aquests racons de món, no és prou present en
la consci~ n c ia del nostre poble cristià: es fan
un parell de comen taris fuggissers, es re peteix,
bo i donant cops de cap, "Ma re de Déu!, Mare
de Déu!"; però es gira full de seguida. l tanmateix es tracta d 'un problema greu per la seva
intensita t i pel 110mb re de persones afectades.
M oss~ n Josep Maria Mora, que havia estat a
Sort, capital de l'Alt Pallars, inicia U/la reflexió
que ens plauria de veure represa.

Crec necessaris uns advertiments abans d'aquesta reflexió .
Voldria fer-la a partir de la vida (la meva vida de 16 anys de
ministeri en el món rural i de moltes experiències copsades en
reflexions de grup l. Pertanyo a l Bisbat d 'Urgell.
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Potser hi trobareu a faltar un capítol sobre els valors dels
sacerdots rurals. Els tenim. Això no obstan t, presentaré l'aspecte
problematitzat de la nos tra vida rural i alguns camins pastorals
de solució. Deixo de banda també, en la via de les solucions, par·
lar del reforç de la vida de fe, d'estudi, etc.
Tot i que moltes situacions angoixoses es trobin a l'arrel existencial de molts sacerdots -àdhuc del món urbà-, crec que les
del món rural tenen una tipificació específica.
És possible que tot es aquestes indicac io ns no siguin del tot
, ·àlides per a les promocion s de sacerdots del postconcili .
Com sorri per raó de Ja nosl ya procedència?

La maj oria venim del món rural, del qual hem heretat en part
la manera d'ésser. Sovint som:
Autoritaris, com les típiques famílies dominants en els pobles
i en les cOlnarques rurals.
Desconfiats, promptes al recel, a la manca dc sincedtat i de
diàleg obert.
Envejosos , per raó del tancament ambiental i amb object ius

de poca amplitud.
Ind ividua listes, poc educats per a l'agrupació i el treball
d'equip.
En ci procés de maduració de la nostra adu ltesa psicològica ,
no ens hi ha ajudat massa la família de sentit patriarcal i rígid.
En conjunt és un món amb moltes reaccions infantils, prova de
poca maduresa humana. Això ha influït en la nostra formació.
Qu ina formació lIun tingut?

De petits fórem allunyats de l'amor familiar i traslladats a la
comunitat del Seminari massi.ficada i anònima. La responsabilitat, la iniciativa i la personalització de la fe no van ésser a la
base de la nostra formació. Hem constatat una defic iència important en l'ed ucació de l'amor humà. Més aviat hem caminat per
la repressió afectiva. ¿Tal vegada no ens es time m, ni es timem,
perquè no sabem estimar ... ?
17
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De cara al futur de la nostra miss ió pas toral no fórem iniciats
com a animadors de Grups i de Comunitats, com a educadors I

aglutinan ts de la fe. Per no haver estat educats en l'es pe rit d 'equip, avui trobem grans dificultats en la Pastoral de conjunt i
d 'equips.
En el c(lmp del pensament, emmagatzemàrem esq uemes mental s teòrics, sen se crea tivitat ni esperit profèti c per a interpretar

la història ac tua l.
Amb aquest baga tge educatiu més aviat estem s ituat s en e l
món rural com a monopolitzadors de l'evangelització, oberts a
la discuss ió i no al di?lleg, tonca ts a la co-respon s:J bilital amb els

la ics, impulsors d'una moral més que del Kerygma i de la Catequesi, en mig del poble sense compromisos seriosos, etc ... Com a
resultan t, tenim un muntatge pa storal tradicion al i cultual pràctica ment.
En qualse vol grup o reunió de sacerdot s rural s emerge ix de
seguida una situació de cr isi en diferents aspectes .

Crisi de te? Crisi sí, pèrdua no tanl. Pot ésser o riginada pel
sobtat desmuntatge d'estruc tures mentals de teologia, de bíblia,
de pastoral, de litúrgia, e tc. El re plantejament nou de la nostra
formació intel ·lec tual provoca males tar j desconcert.
Crisi de sacerdoci? Hi ha una angoixa per retrobar el sentit
del nos tre ministeri. Es percep Lm sentit dc fru stració personal i
pastornl davant un món canviat. ¿La si tuació act.ua l del sacerdot

a l món rural, ta l com està plantejada, és capaç d'omplir la vida,
amb una plena realització de la persona? Així es podrien obrir

molts interroga nts ...
Crisi de celibat ? Pe r raó de la formació rebuda, del sentit de
frustrac ió, de la dificultat d 'una donació total realitzada, de la
soledat i de la manca de treba ll, de la valoració ac tual de l'amor
humà, etc. el celibat apareix com una font d'inquietud i nerviosisme.

Crisi de confiança e/1 l'Església? El sacerdot rura l se sent poc
estimat, poc cotitzat i poc atès en els seus problemes humans.
Te preocupacions pel seu futur incert.

18

Aqu est~

situació exi stencial és el punt de pa rtida dc fo rt es
ten sions entre sacerdots del món rural : tensions personals, tensions amb les es tructures sacio-polít iques, tensions amb la jerarquia , tensions en tre companys.
Es donen diversitat de sorti des. Unes di nàmiques i esperançadores. Hi ha qui es ra un replan tejament honrat i amb j) ·lusió

per ta l de re fer la vida pe rsonal i pastoral.
Altres sortides: cap a un conformi sme instaHat, cap a una
espiritualitat d'evasió, i també hi ha la deserció en un percentatge

considerable.
Com a Camins Pastorals de solució més importan ts. posaria

e ls següen ts:
I.

Començaria per crear lO l un clima de compren sió i d'aten-

c ió a la vida del sacerdot rura l per part del Bisbe i dels seus col·
laboradors immediats. Tot això sense paternalisme. Caldria no
donar tan ta importància a l'aspec te juríd ic i de papereig i es tar
més al costat dels sacerdots, amb una preocupació cons tant per

l'acció pastoral a fer.
2. Una revisió a rons de Ics institucions Arxipres tat-Parròquia,
per obrir-les als equips pa stora ls de co-r esponsabilitat. ¿Per què

a l'hora de donar responsabilita ts pas torals hom té tan t e n compte
l'experiència i l'adultesa «cronològica» i no el dinamisme, la preparació i la vocació personals de tants companys joves. que es
troben, per tant , en època dels gr ans rendiments?

3.

Presbi teri operan t, pa rtint de ls grups de base. Encara que

sigui consultiu, crec que ha d'influir en l 'elaboració de les deci-

sions del Bis be.
4.

Una llibertat per a realitzar experiències noves en la ma-

nera de viure pe r part dels sacerdots. ¿ Per què no córre r e l risc
de manera solid ària en aques ta línia ?

5.

Un p lantejame nt seriós del problema de la formació dels

sacerdots.

6. AI mo me nt d 'assenya lar el camp de treball tenir e n compte
l'aptitud, la vocació particular, la preferè ncia i l'especialitzac ió i
no limitar-se a omplir un buit i a moure les persones com fitxes.
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Seria una garantia de treballar humanament content en un lloc
determinat.
7. Orientació d 'equips provinents de l'època de Seminari. Respectar en principi tals equips en ordre a l camp pastoral posterior.

A quí van aquestes

reflexions, que, e n mans d 'un bon teòleg i
pastoralista, podrie n ésser presentades amb més aprofunuimen t
i d 'una manera més orgànica. Ho trobem a faltar quant al món
rural. 'ts que l'espe rit no susci ta vocacions pe r aquest eam í. .. ?
Josep M . M ora (Sell d'Urgell)

Sis pobles,

Ull

sol objectiu pastoral:

una tarda amb l'equip de [(Ametlla
Mentre el tren avança per l'esplèndida comarca del Vallès
Oriental - una mostra equilibrada d'agricultura, ramaderia, indústria i turisme interior ben combinat s- vaig pensant en la curiosa
his tòria dels equ ips sacerdotals. Avui és dimecres, dia de re unió
dels components de l'equip de l'Ametlla, i m'he proposat d'obser·
var-los junts, mentre revisen una acció pastoral que ja compta
amb tres anys d'ex periènc ia. Els equ ips van ésser, te mps enrera,
víctimes de la suspicàcia oficial. Ai xò no té res de particular si
recordem aquell clima en rarit que fin s i tot atorgava significació
política a la forma de les casulles ... L'equip de l'Ametlla és constituït actualment pel s rectors de l'Ametlla, de Llerona, de Bigues,
de Santa Eulàlia i de Lliçà de Munt , i pel vicari de Riells del Foi·
un conjunt de pobles entorn de l'eix comarcal Granollers-Castell20

terçol. Es tracta d 'un equip de treball. Es a dir, aquí no es parteix,
com en altres casos, d'una penya d'amics que es proposen de collaborar en determinats camps. El punt de partida és objectiu: U.
pasto ral d'uns pobles. L'amistat seguirà de mica en mica el treball .
-NOI/lés et diré ql¡e tots som d'edat i d'allys de ministeri dO.
ferent s: 42 i 17, 40 i 15, 35 i 6, 33 i lO, 27 i uns qllQnts mesos ...
M'ho explica el degà de la colla mentre anem amb el seu 2 Cv,
de l'estació de Granolle rs a l'Ametlla.
- Però tu ja portes un grapat d'anys en aquest poble ..
-A1iro, és veritat. Però tin c la sensació d'haver ca nviat. L'equip
ens ha dona t <ma mobilitat, una ampliació de la perspectiva, un
aUeien/ .

Jo penso en un amic que sempre fa broma sobre Ics vocacions
rurals ... Com si consis ti ssin a fer de la necessita t virtut, quan hom
no aconsegueix un destí urbà. Els equips han contribult a fer de
la pas toral rural un objectiu e n si ma teix, capaç de durar tota la
vida.

o una estació cap a la Ciutat. ..

-Dc famílie s, n'h i ha W 1.es 1.400 escasses entre tots els MostriS
pobles. Però ti ngues en compte les distancies: de Lliçà de Munl
a l'Am et lla hi ha deu quilòmetres, i de LlerOlTa a Bigues, onze.
Des de la carre tera albirem algunes fàbriques de dimensions
reduïdes. El meu amic rumia una mica i en recorda unes quinze,
dins l'àrea de l'equip, sense comptar dos escorxadors i una sèrie
de granges.
-Els pares, en aques tes famílies, conree n la terra. Però els
fills tots treballen a fàbriqu es. Aqllí, una cert a tradició industrial
ja ve de len1ps antics . I la transformació im mediata de l'anomenat
Vallès Celltral, al voltant de Mollet , ens afectarà plellamem. E.s el
/Jostre camí cap a Barcelona.
- El lli vell econòmic? Tirant a bo. AqLlesla combinació d'agricultura i d'indústria és molt beneficiosa. Gairebé a cada casa hi
ha cotxe, i en algunes, dos .
- Hi ha ga ires immigran ts?
-Uns quants. Alguns són aquí de pas cap a llocs més in du,.
trials. Però molts resten en aquests pobles i s'assimilen a l'am·
bient amb relativa facilitat.
21
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rribem a l'Ametlla. Una rectoria gran, amb cambra episcopal i tot. Hi són reunits, am b el Vicari Episcopal de sacerdots,
tots els membres de l'equip . Iniciem la conversa . Acaben de fer,
entre tots, la relació, com a base de revi sions futures, de totes
les accions pasto ral s concebudes i realitzades en equip. Copio
ràpidament el seu resum, que ofereix una unió de conjun t.
«Han estat introduïdes celebracions comun itàries de la Pen i·
tència, a tots e ls pobles, com una resposta a la crisi d'aquest sagra ment. Davant la davalla da del nombre i de la freqüència de
les confessions, s'ha emprès, aixi. un esforç per a la millora de
llur qualitat. L'equip ha estudiat la preparació educativa que calia
fer entre els feligresos i l'ha realitzada en comú. Han estat establerts uns moments forts, a l llarg de l'any: advent, quaresma,
pentecosta i fina l de l'estiu.
»Les celebracions eucarístiques han rebut també l'impul s renovador de l'equip. Des de la programació general dels horaris fins
a la col·laboració personal. Als llocs de més densitat d'habitants
s'alternen els celebrants. Per setmana santa, les celebracions han
comptat a cada poble amb dos sacerdots. L'ambientació ha estat
també comuna: act ituds, cants i homilia. Aquesta és preparada
en equip cada setmana.
»També han estat adoptades normes comunes pe r al Baptisme,
la Confirmació i la primera Comunió. Quant a les exèquies, és in·
teressant l'experiència de preparar amb els veïns del difunt una
celebració domès tica de la Paraula, que conté lectura, homilia i
pregària .
• Cada dia és assegurada la presència d'un del s sacerdots de
l'equip a l seu poble, per a necessitats urgents i per a tots els qui
vulguin acudir-hi. Les telefon istes de cada poble saben sempre
quin rector està de permanència.
»La darrera plana de l Full Diocesà és també comuna. Consta
d'una petita nota editorial i de notícies de tots els pobles .
• Són visitades totes les persones velles o malaltes de les diferents fe ligresies. 90 malalts rebe n la Comunió a casa d'una manera periòdica. La catequesi, les trobades amb els pares dels nens
catequitzats, la presènc ia a les escoles, e tc. són tasques assegurades igualment pel conjunt de l'equip.
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»Pe l que fa a ac ti vita ts de caràc ter més organitzat, cal esmentar les Co lònies de vacances , en les qua ls no solament els ca pellans treball en j unts , sinó que ho fan tam bé els pares dels diferents
pobles. Els dos darrers estius han tingut lloc quatre tandes cada
an y, a les cases de colònies del Montseny i de les Guilleries. A partir d 'aquestes colòn ies va sorgint un moviment in fantil que, si bé
es realitza lògicament a ni vell loca l, compta amb un eq uip inte rparroquial de monitors i promou accions conjuntes. Aques t any
e ls joves prepa ren conjuntament un a vetl lada de Nadal que serà
feta a cada pob le. El mo\' iment de jove ntut, centrat en dues edats,
16-17 i 18-20 anys, és encara inc ipien t. ,
- Però el moll de l'os de tot això, d iu un d'ells, és la trobada
de reflexió: cada set mana una tarda i cada m es un dia.
- D'això, en ve una exigència mútua, un contacte, tul compromís, qu e canvien Ja 110slra vida.
-A nli m'ha reanimat fins i tot la vida d'o ra ció m'ha donat
seguretat en els criteris.
- També ens ha re110vat culturalm elll .
En aquestes reunio ns progra me n l'acció de la setmana, prep aren l'homilia, preguen junts i concelebren l'Eucaris tia. Tanmateix,
no ha n arribat a la convivència e n una mateixa llar. Alguns hi
aspiren com a una meta futura. D'altres hi veuen dificultats d'ordre pastora l. Algun s hi veuen només les de riva des de la s ituac ió
personal i fami lia r de cadascú. Però és eviden t que han aconseguit una a utènt ica vida comunitària, en a llò que aquesta té d'essencia l i que «aquest moll de l'os», que de ia un d'ell s, és un pas
decis iu cap a una pastoral de conjunt.
Hi ha una pregun ta decisiva qu e des del començament tinc a
flor de boca i que ara em decide ixo a formu lar:
-¿ Què en pensa, de tot això , e l poble, aquesta gent de la p agesia, tan tradicional - diuen- tan avesada a lligar rector i campanar , tan ... ?
Entre to ts m'ofereixen un mostrari d'opinions recollides per
ells mate ixos. Les anoto sintèticam ent:
- Aquí no tenim capellà ...
-Estem més ben servit s que quan n'hi havia.
-El cL/lte ha millorat.
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-Això de trebollar en equip, 110 "allrien de t er lamb é els
metges i els m estres .

-Fa una mica estrany que el capellà no estigui m és in slaHal
al seu poble i qlle d'altres de fora s'lti fiqlún .
-Els més militants creuen que aquest sis tema d e treba ll va l
la pena i que s'e ncamina cap a una pastoral m és se riosa, més

pellsada i m és ben conjugada.
- Dóna molta força a un capellà que la seva acció sigui sostinguda pels altres en la COl1versa, en l'hom ilia, a través d',,,, full ...
Com veieu predom inen amplament les favorables . Crec que
responen a la realitat, bé que no em desagradaria, amb més temps,
parlar-ne directament amb gent d.iversa ...

J

a és fosc quan deixem la rectoria de l'Ametlla. L'equip està
a punt de començar la celebració eucarística. Ens emportem, per
damunt de tot, la sensació d 'una rea litat modes ta i incipient, però
important. En aquesta zona viva del nos tre cam p que les au topistes i l'evoluc ió sòcio-econòmica general transforma, l'Església no
hi està parada. La conversa espurnejant , eficaç al dia, d'aquesta
coUa de preveres, i llur acti tud de recerca creadora són un r epte

a la ima tge somnolent de les antigues rectories de pagès .

c.

Carta als feligresos
Vegeu, com a complement d'aques tes notes, la carta que el mes
de nove mbre acaben d 'adreçar als feligresos de totes les parròquies en les quals treballa l'equip.
A vosaltres, cristiGlls de l'Am etlla, de Bigues, de Llerona, de
Lliçà d e Mw" i de Sanla Eulàlia de Ronsana.
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Sovil7t llegiu al Full Dom il7ical: «els sacerdots d'aquest sector
il1terparroquial estarem rellnit s el dimecres talo tal ell ;onwda
d'estudi i de reflexió».
Avui volem ¡PI/armar-vos d'aquest llOstre treball, 110 per presentar-vos una cosa definitiva , sinó per cOHèixer el vostre parer.
Per a aquest curs, volem fer Lm pla pastoral, però com que de
respol/ sables de la pastoral de la Parròqu ia, el7 SOI11 tot s els cristians, '10 el podem plane jar solament els sacerdots. Per això us
demanem el vost r e parer.
Sobre

COlli

ens podeu donar aquest parer, en parlarem al /inal

d'aquesta carla.
Aquests són els objectiu s qu e ellS proposem per a aql/est any :

1. Catequesi de jove

Avui la vida la tenim

i d'a dults

m o ll

sobrecarregada. Sovint diem:

«110

tinc

t emps» . I és veritat. Per ò, sigui com sigui, hem de trobar temps

per a la nasI ra formació crist iana. Davant un món que bu sca cons·
tant m en t noves form es cie vida, obert a tot tipus d'il1/lu êncies,
It ecessit em lLlla bona formació perqu è les nost res accions respon·
guin a criteris netam ent cristians.
Això ens lla fel pensar que ca l que -per parròquies- fem
unes trobades en les quals est udiem temes referent s a la llOstra
condició cristiana.
Quins lemes? No saltres n'hem previst alguns. Aquests:
a) conferències-co/-loqui s d'introdllcció a la Bíblia . Hem de
llegir la Paraula de Déu perquè som cristian s. Com llegir-la ? ¿Com
fer-Ilo per tal d'ent etldre-la ? Això seria aquest curset;
b ) darreram ent Il em sent it parlar 111011 del Baptisme. Això
ens ha fel recordar fina mica més que som batejats. Però, ¿què vol
llir «se r bal ejat s»? Què és aquest sagramen t? ¿A quines conse·
qiMncies pràctiques ens ha de portar? Això podria ser un altre
tema d'es fulli-conversa;
c) també se 'Ils parla de l'Església, del Poble de Déu . ¿Què és
l'Església? Qui forllla el Poble de Déu? U" all re tema per a estudiar;
d) avui, es perd la fe? Què és la fe? També caldria parlar-"e
moll;
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e) deuen haver·hi també altres temes que vosaltres podeu pro.
posar.
Com es podria fer ai.xò? Quan ? é"Com fer prendre consciència
a tots els cristians que dedicar unes hores a la prò pia forma ció

no és perdre el temps? Aquestes preguntes, ens les fem els sacerdots, i no acabem de trobar·hi la resposta. Per això voldríem que
hi fóssiu presents.
2. Infants
A qui no preocllpen els infant s de les nos tres parròquies? A
nosaltres ens preocupen. I patim principalmen t per la formació
cristiana dels nostres infants. Per això en volem tenir ct~ra . I aquest

és el nostre programa:
a) Primera Comunió : per la Prim era Com un ió l'i.ntal1l s'in te·
gra d'una manera plena a la comunitat dels cris tians, de la qual
forma part ja des del dia que va ser bat ejat. Aquesta comunitat
és una. comunitat d e fe: c reu en Jesucr;st i el segueix. Per tant ,
la Primera Comwlió es tà dins aquest marc de fe . No és "" acte
social, ni una fes ta humana.
Per això és nzolt necessària una ca tequesi de preparació que
com.ença rà amb el cu rs escolar, i que haurà de continuar des prés
de feta la Prim era Comunió, i en anys success ius.
b) Confirmació: la nostra intenció és que cada t res anys se
ce/ebri el sagral1lent de /a Confirmació a les nost res parròquies.
Aixi, dOllCS, aquest ally comptem que hi 1zaurà confirmacions
a les parròquies de l'Ametlla i de Bigues, pe rò tamb é després d'Lm
curs de catequesi per als infant s que hagin de ser co nfirmats.
e) Cateques i escolar: habitualment p ense m visitar les escoles
de les llOst res parròquies i explicar el catecis me als nost res in·
font s.
d) Cateques i parroquial : en les parròquies que sigui possible,
pettsem co mplem entar la catequesi escolar fent unes trobades amb
e/s in fants.
Però, ens pregunt em els sacerdots: ¿és possible aquesta cateque·
si set1Se la co¡'¡a boració dels pares? Per això ens agrada n:a reunir-
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nos alg"na vegada amb els pares d 'aquests infants. Serà possible?
Almenys se ria moll co nve nient.

3. Cele bracions comunitàries de la Penitència
Comencem cada missa dient : «reconeguem els nasIres pecat s
abans de co m ença r aquesta celebració» Per què?, perqu è som pe·
cadors.
Jesucrist ha fet W 'l sagram ent de la seva mise ricò rdia, un sagrament de la r ec011ciliació amb el Pare i amb els germans.
Aques t sagram e'1l -com els al l r es- és comunitari: una acció
de Crist ell l'església; per això és bo q"e el celebrem re"nit s i fent

visible la com Lllútat. Aq"est és el m otiu principal de les Celebra·
cia ns C01'1umi tà ries de la Peni tència, a més d'altres, com poden se r
la millo r preparació, rebre'¡ amb se reno r i amb calma, rebre'l en
L111

am bient de fe i de pregària, etc.

Ara bé, la d ifi culta I de rcunir-nos per ce lebrar aques t sagram ent , ens ha f el pensar que podriem introduir una nova manera
de fer-ho, d intre mat eix de la celeb ració d e la m issa. Així co m celebrem els sagram ents del Matrim oni, de la Confirmació i de l'Or·
dre Sacerdotal, igllalm ent 110 podem t er amb el Sagram ent de la
Penitència, i d'aques ta manera relacio nem aques t sagram ent amb
el Gra"I Sagra m en t de la Co munitat , que és l'Eucaristia.
Heus ací, doncs, que tin d ríem dues m enes de Celebracio ns Comunità ries d e la PenitèHcia: una exclusivam ent penitencial, i una
altra d ins la missa d'alguns diumen ges .
La celebració exclusivam ent penitencial, la faríem en els temps
penitencials fo rt s de l'any: Advent i Qu aresma, segons aquest ca-

lendari: ( ... J.
I pel que fa referència a les celebracions penitencials dins la
missa, les hauríem de concretar entre tots .

Fem notar que les Celebracions Comunitàries de la Penitència
no sup rim eixen la co nfessió personal, que co ntinuarà ce lebrant-se
d'acord amb els horaris de cada parròquia.

4. Baptisme
Tots es teu informats de l'entrada en vigor d'un nou ritual de

Baptism e. E l no" ritual plant eja la pasto ral i la celebració d'a·
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'quest sagramen t d'W1Q forma diferem de com s'ha tet fins ara.
COll creta des a
cada lloc.
Estableix unes normes generals, que !tan de ser

Pel que fa al nostre Bisbat, aquestes normes han estat conc re·
tades de la següent manera: (resumim el decret publicat pel Sr.

Bisbe amb dala d' ) de novembre):
a) Aballs de la celebració del Baptisl1Ie, els pares - i a ser
possible també els padrins- tindran una o ,mes trobades amb el
sacerdot, per tal de parlar del significat i de la importàl1cia d'aques t sagrament, i també dels compromisos que contrauen en de111.al1ar-Io per al seu fill: educar-lo en la fe cristiana.

b)

La celebració del Baptisme es farà a la Parròquia d'on

són feligresos els pares, i on es reune ix la comuni tat cristiana. No
pas a les clíniques.

e) Cada Parròquia assenyalarà uns diumenges de l'any en els
quals se celebrarà el sagrament del Baptisme. En aquests diumenges només es farà una sola celebració, pe r remarcar-ne així L'aspecte c01nunitari, i per tal que la comunitat parroquial hi pugui
se r present .
Només es farà exce pció d'aquesta norma en els casos d'urgèn·
cia.
j

d) L'aplicació d'aqltestes normes es farà d',,,,a manera gradual
progressiva fills al dia 1 de gener de 197}. A partir d'aquest dia

se ran obligatòries per a tothom.

Fins aquí el resun¡ del decret del Sr. Bisbe. Pol ser el punt que
se'ns fa nzés dificil d'ent endre és el d'un calendari -només uns
dium enges de l'an y- de celebracions del Baptisme. FiJ1 s ara se'ns
havia dit que els infants havien de ser batejats com més avial mi·
llor -i això és cert-; però tinguem en compte que ara la morta·
litat infant il ha desaparegut, i per això avui s'insisteix més en el
seu aspecte conul1'litari.
l , quins són aquests diumenges? El nou ritual només n'assenya·
la amb tota claredat Ull: la Vetlla Pasqual i el Diumenge de R esurrecció, dia en què el Senyo r ressuscità, perquè pel B aptism e el
cris tià ressuscita a una vida nova: la de Crist ressuscilat.
Segons això, el ritual diu clarament que du rant la Qu aresma
- si no és un cas urgent- rlo s'ad minist ri aquest sag rament sinó
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que s'es peri la nil de Pasqua. Per larit, pares, compt eu-hi ja, arnb
aquesta 110rma, de cara a la prope ra Quaresma.
Però pel que fa referència als altres dium enges, hauríenz d e
pensar-hi tots i que cadascú digués la seva opinió: cada quan?
5. Consell pastoral del Sector
La Parròquia, comunitat de crisl ians, té una missió molt con-

creta, que tal vegada hem oblidal, i que cal recordar: «anunciar
l'eva ngeli - la bona nQVQ- de Ja salvació a tols els homes».
Sovint s'/ta creguI que per a això són els capellans. I u"a mica
és veritol: els sacerdots hem rentmciat a m olt es coses per ded icar-rlOS exclusivament a aquesta missió.
Però aquesta missió d'anunciar l'evallgeli a tots els homes és
una obligació que hem con t rel lot s pel llOstre Baptism e. Per
tant, no podem renuncia r-hi, encara que hi haguessin molts capella,lS.
Baixant al ferreuy lle la pràctica això vol dir que la Parròquia
mai l'lO durà a term e la seva missió si 110 és amb una col·laboració i u n planteig conjunt entre sacerdots i cristians.
Els Consells Pastorals volen ser això: uns sacerdots uns cristians -homes i dones, joves i adu/t s- representants de la comull it at parroquial que estudien junts els problemes pastorals de les
nostres parròquies, i jUllt s tamb é empren en solu cions.
Essent tan important el Consell Pastoral, creiem que ja aquest
any hauríem de fer-ne algu1l assaig o tempteig. Segur01nent serà
dificil fer aquest cami, perquè ni uns l'li alt res no hi estem habiillOtS. Però sempre Ilo serà si no com encen'! mai. Som-hi?
6. Joven t

Arribem al final d'aquesta carta, on heln exposat els nostres
objectius per a aquest curs. Solament ens faita dir una paraula:
creiem que en el món d'avui no es pot prescindir de tot un grup
¡"""à, que el forma la joventut. I això, que és vàlid en un ordre
IUH1 Ul, 110 és també en l'ordre de l'Església i de la parròquia. Per
això comptem amb la sc ra presència en el COliseU Pastoral i amb
l
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la seva opinió. Tots aquests projectes serien incomplerts si no hi
hagués tma parricipació de la jovenrur.

Fins aquí idees. Seran realitats? Això depèn de tots, que tots
posem fil a l'agulla.
Però segurament que tot s ten im alguna cosa per a dir. Per això
creiem que a cada parròquia s'hauria d'organitzar una assemblea
parroquial a la qual assistíssim rots, i 10rhol1l hi digués la seva
opinió, sense oblidar que aquesra opinió ha de ser per a porlar
millor a terme la missió de l'Esglés ia. Així, aquesta assemblea par·
roquial seria el miljà que tindríeu per a donar el vost re parer
sobre aquestes qüest ions.
Els vostres mossens:
Joan, Anton, Lluís, Manuel

30

Jawne

terra i poble

L 'agricultura Jel terme municipal J'Avinyó
L'estudi que presentem ha estat realitzat amb
molta iHusió per dos pèrits agrícoles qt/e presten els seus serveis professionals a la comarca
del Bages. N'hi ha prou de dedicar-li una ullada
per adonar-se de l'es forç i el treball pacient que
st/posa. La seva leclura posa de manifest com
el nos tre camp necessita urgentment estudiosos
que se l'es timin i l'ajudin amb la seva contri-

bt/ció especifica. I no pot deixar indife rents els
cristians -elergt/es o laics- qt/e saben que les
realitats socials i econòmiques condicionen la

vida dels homes dels nostres pobles, que Crist
lla vingut a salvar.
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Visió general

I. Avinyó és un municipi de la Comarca de Bages, s ituat al
N.E. d 'aques ta. Limita amb els te rmes municipals de Sant Feliu
Sasserra, Santa Maria d'Oló, Moià , Calders, Artés, Sa llent i Gaià.
Té 62 '56 Km' ; està a una alçada de 363 metres sobre el nivell
del mar.
El terme està dividit entre 6 parròquies. Sant Joan d'Avinyó
que comprèn el nucli d'Avinyó i la zona del voltant. Santa Eugènia
de Relat, des de la masia de Relat, fillS a la Caseta de la Rovira;
hi ha les Capelles de Sant Marçal prop de la Rovira, Mare de Déu
de Núria a Vilapadua de Baix, Nostra Senyora dels Dolors a Casetes de Relat; la capella de Nostra Dona de Mas Vinye rs i l'oratori de la Vall del Gabarresa són tancades. La Parròquia de Santa
Maria d'Horta come nça aproximadament a l'Abadal i lim ita a llevant amb la ri era de Malrubí; hi ha le Capelles de M. Al ina,
Oliveres d'Horta, Abadal de dalt, i l'oratori de Freixa. Cal Barraquer, encara que es troba dins el terme d'Avinyó, pertany a la
parròquia de Sant Feliu Sassera. La Pa rròquia de Calders comprèn e ls masos de Vilagumella i Mas Berengueres, únics habitants
d 'aquella zona. Finalment la part muntanyosa de ponent del terme
és parròquia de Sant Pere de Serraïma, però avui dia només hi
ha dues cases habitades: La Pineda i El Morisca. La Capella de la
Pineda és t ~m ca da, la de Sant Sadurní és en ruïnes a j'igual que

la mateixa parròquia de Sant Pere. (Vegeu gràfic núm . 1.)
A part del nucli urbà d 'Avinyó, hi ha l'agregat d'Horta d'Avinyó, el qual es divideix en tres pe tits nuclis: l'un al costat de la
parròquia, l'a lt re al costat de la carretera (carrers de l'H ostal i
d'Horta ), i el carrer de Sant J aume, amb 4 famílies. La resta de
la població es dispersa en masies_
Hi ha serveis de correus, telègraf i telèfon.
A Avi nyó s'encreuen la Carretera de Súria a Vic amb la de
Sabadell a Prats de Lluçanès. Dista 25 Kms. de Ma nresa, 20 de
Prats de Lluçanès, 35 de Vic, i 24 de Moià . Hi ha serve is de cotxes
de línia a Manresa, a Artés, a Santa Maria d 'Oló i a Pra ts, diari ;
i els dissabtes, a Vic.
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Existeixen una fonda-restaurant i uns 50 comerços de diversos
rams : alimentació, roba, adrogueria. e tc.

2. Solament hi ha possibilitat d'estudiar batxillerat en pla de
classes particulars. L'Escola nacional té dos mestres (un dels quals
fa les classes particulars de batx.illerat ) i una mestressa. Hi ha un
col·legi de monges no reconegut. i dues escoles rurals: Santa Eugè·
nia de Relat , particular del Sr. Rector, i Horta, nacional , amb una
mestressa.
L'Escola de Santa Eugènia dista uns 3 Kms. d·Avinyó. té uns
16 alumnes d'ambdós sexes. fins a 14 anys. La d'Horta és a 5 Kms.
d·Avinyó. amb un total de 14 nens. també mixta i fins a 14 anys.
Molts pares. però. prefereixen portar els nens a Artés.
No hi ha més possibilitats d·estudi. Si els pares volen fer estu·
diar més els fills. els han de portar a Artés. a Manresa. o a Vic.
En resum. de fet. les possibilitats d'estudiar a Avinyó es reduei·
xen als estudis primaris.
L'ambient cultural es concentra en una biblioteca pública. de
250 volums . inaugurada l'any 1969. Hi ha també l'Agrupació de
Pa res de família. amb uns 120 socis. que consta d'una secció de
teatre i d 'un grup que publica la Revista mensual AVJNYú. amb
una tirada d'uns 400 exemplars (uns 100 subscriptors viuen fora
d·Avinyó).
Esporàdicament el grup que publica la revista o el grup excur·
sioni sta l'Abrigall organitzen cicles de conferències.
3. Quant al cinema. n'hi ha dos. un és de l'Associació de Pares
de família i l'altre, comercial.
Les altres diversions més corren ts solen ésser: bal1, que no
acostuma a ésser regular, sinó de tant en tant; bars o cafès: 4, un
dels quals és a Horta; un parc infantil; Club de Natació. amb 167
socis i una piscina; Club de Futbol. amb 140 socis i camp de fut·
bol; Grup I·Abrigall . d·excursionisme. amb 15 afiliats. que també
es dedica a tasq ues culturals .
La societat de caçadors compta amb 23 socis oficials i 70 d·...
fectius.
De tradicions. corren ts a tots els pobles de Catalunya. en podem comptar un total de 27 ; de les quals 23 te nen un origen reli·
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giós o pressuposen una festa socia.! o un costum directament reladonat amb una fes ta religiosa· A dues de les res tants, si no tenen
un origen religiós (els casaments i els enterraments), hom els en
dóna un caire. Onicament les a ltres dues semblen no tenir ni origen ni caire religiós: la mort del porc (hi ha una dita que fa:
Tres són les alegries de l'home: quan es casa, quan mata el porc,
quan la dona se li mor) i els esquello ts.
Se celebren dues fires l'any : l'últim diumenge de juliol i l'últim diumenge de desembre. No hi ha mercat.

4. Va coincidir la vinguda de la fil ·loxera i la ruïna de les vi-

nyes, amb l'establiment de les primeres fàb riques i de les prime res
colònies a la Vall del Llobregat, com també amb la construcció
de les carre teres de Sabadell a Prats, i de Moià a Sú ria ( 1892).
Ambdues coses van alleujar la misèria de la població.
Amb la introducció del peu ame ricà hom tornà a plantar de vinya, pe rò no amb les ex tensions d 'abans. Tot ai xò fé u que la terra
es fes insuficient pe r a poder mantenir ci poble i que el poble reclamés la indústria.
L'inici de Ja indústria a Avin yó data del 1700, en què començà
a formar·se el nucli de població . Hi vingueren alguns que estrijolaven cànem i lli ; les dones a les seves llars filaven aquestes fibres
i les lliuraven als teixidors . Aviat vingué algun teixidor a establirse. Així passà tot el segle XVIII i fins a ls últims del segle XIX no
començaren a posar-se grups de telers a m à: dues fàb riques, una
d'uns 50 telers de mà i l'altra de 80 telers.
Cap el 1930, la situació era la següent:

telers

Fàbriques
Mateu, en tre Avinyó (Barnola)
Pe re Pont, (Josep Iglésies)
Morera
Mena Pelat (Vilarasau )
Casanovas, Joan

Horta (Torrentó)

200

36
100
44
14

Antoni Pont
TOTALS : 6
34
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El 1909 s'establí una fàbrica de fideus i de pastes de sopes.
La gent gran d'Avinyó expliquen que, a princ ipi de segle, els
obrers o les obreres que treballaven a la fàbri ca feien unes jornades de 12-14 hores.
Hi havia criatures a partir àdhuc dels 9 anys. Recorden que
e ls havien de de posar un caixó als peus perquè arribessin a les màqu ines. Moltes noies baixaven d'Avinyó a treballar a Horta (uns
6 Kms.) a peu: solien ortir a les 3 o a les 4 de la matinada del
dilluns; s'estaven a Horta fins al dissabte a la nit, i quan plegaven
tornaven a peu a ca sa seva. Hi havia qui no tenia diners per a
comprar-se unes espardenyes noves. Abans de morir de gana, calia
treballar en les condicions que fos.
La situació industrial aquests últims anys ha estat la següent:
Quadre Il. 1: Empreses illdustrials
(font: Delegació Loca l de Silldicats)

1963

ram

1966

em preses obrers

Tèxtil
15
Metal·lúrgic 2
Fusta
4
Construcció 3
Transports
Escorxador
Foresta l

1970

empreses

obrers

498
4

tI
I

IS

2
3

491
6
20
20
7
6

50

empreses obrers
lO
3
1
3

585
6
37
24
7
19
3

Actualment la distribució de les empreses, segons el nombre de
treballadors, és la següent. (Vegeu també el quadre anterior):
(font: Delegació Local de Sindicats)

ram
Tèxtil

Construcció
MetaHúrgic

empreses
2
2
6
3
3

obrers
m és de 100 (170 i 135)
entre 50 i 100 (50 i 63)
menys de 50 (48, 37, 25, 25, 21, 11 )
12, 7 i 5

S,li 1
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De fe t totes les indús tries són a Avinyó poble. Les dues fàbriques que hi havia a Horta són tancades. L'una fou tancada el 1967;
l'altra, el 1968. A la població d' Horta, això no hi ha porta l massa
trasbals perquè el treball a la fàbrica era un complement de l'explotació agrícola que es treien les dones. Malgrat to t s'ha notat
un descens de la població. (Vegeu quadre núm . 6 i gràfic núm. 2).
El des plegament de la indústria no ha estat suficient per a absorbir l'exceden t de població agrícola . Per això la població del
te rme ha quedat estancada . A partir del 1961 ha seguit les dificultats de la indústria tèxtil i par t de la gent s'ha vist obligada a
e migrar. (Vegeu quadre núm . 4 i gràfic núm _ 2)_

La població

I. Ac tualment el terme d 'Avinyó té 1.755 habitants. L'evolució
de la població ha estat la següent:

Quadre no 2: Població total de fet
sobre la població comarcal
any
1929
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1967
1969

homes

dones

768
759
805

879
828
866

833

911

827

933

839

916

total
1.600
1.659
1.647
1.587
1.647
1.744
1.760
1.754
1.755

hab / km-'

27,87

1,42 %

29,2

El 1929 hi havia 155 cases a Avinyó, 100 als agregats d'Horta
i de Relat.
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Evolució de la població a Sta. Eugènia (rural).
HortlJl i terme dlAvi nyó (amb influència de la indústria)
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Quadre

Pl.

any

naixements

defuncions

1940
1950
1960
1965
1967

22
19
28
33
29

21
15
21
15
17

quinquenni

1946-1950
1951·1955
1956-1960
1961·1965
1966·1970

naixements

defuncions
76
87
119
86
78

135
124
115
118
117

3: Natalitat i mortalitat

0/ 00 de natalitat
13,3
12,16,18,7
16,5
creixement vegetatiu

59
37
-4
32
39

Quadre n. 4: Evolució de la població
quiPlquenn¡
1946·1950
1951·1955
1956-1960
1961·1965
1966-1970

creixement vegetatiu

59
37
-4
32
39

creixement total

60
58
97
16
I

Si observem aquest últim quadre, veiem que, a partir de l'any
1961, la tendència és clarament errtigratòria, perquè el creixement
total del terme és inferior al c reixemen t vegetatiu, és a dir, la
diferència entre els naixements i les defuncions. D'aqui podem de·
duir que la industrialització no ha estat prou important per a
donar feina als joves que s'incorporen al treball i als agricultors
que deixen el camp; però, aquí, s'h i barreja un problema social:
la falta d'estatge econòmic, si no, no s'entén com cada dia han
de venir a treballar de fora 114 obrers.
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El tant per mil (0/ 00) o índex de natalitat és baix. A Espanya
era de 19'8 el 1968 i a Cata lunya de 18 el 1967. Ha d'existir, doncs,
Ull problema greu de control de naLxcmcots.

Quadre n. 5: Emigració i immigració
anys
1962-1965
1966-1970

diferència

emigració

immigració
140

-40
-45

180
164

11 9

origen de la immigració
d'altres provincies
any total
1960
1965
1967

de la comarca

27

5

79
40

11
11

de Catalunya

espanyoles

14
38
21

8
30
8

Dins el terme municipal, el moviment migratori ha estat de les
zones de pagès al nucli cI'Avinyó; un despoblament de les parròquies rurals en benefici del nucli urbà. A Horta l'altre centre
d'atracció ha estat Artés.

2. La població activa per sectors es clistribueix de la següent
fo rma (atenent que, dins « se rvei s~, són inclosos: comerç al detall,
bars, transports, que normalment són atesos per familiars i com
a màxim algun dependent: 4 en total):

sector

1963

1965

1966

1970

Agricul tura
Indústria
Serveis

174
567
25

J 15
680
50

94
543
62

76
698
62

TOTALS

766

845

699

836
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En l'actualitat la població activa representa el 47,8 % de la total.
La població activa agrícola és el 9,1 % de la població activa total.
Pel que fa a la distribució de la població activa segons sexes,
pot establir-se en línies generals que, excloent la indústria tèx.til
i el comerç al detall, tot són homes :

sexe

nombre lotal d'obrers

obrers tèxtils

homes
dones

305
384

205
380

Com podem observar, pràcticament totes les dones treballen a
la indústria tèxtil. Aquestes dades es refereixen exclusivament a
obrers del sector industrial i de serveis.
346 obrers resideixen a Avinyó (terme), 83 a Balsareny, i 31 a
altres pobles (Sallent, Artés, Santa Maria d'Oló, Santa Maria de
l'Estany, Sant Feliu, Navars.) O sigui, que cada dia 114 treballadors s'han de desplaçar a Avinyó.
3. La població total agrícola actual és de 390 persones. Les
quals es reparteixen de la següent forma:

situació

totals

nucli urbà
dispersa

80
310

parròquia
Avinyó
Santa Eugènia
Sant Feliu
Avinyó
San t Pere Serraïma
Santa Maria d'Horta
Calders
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dades parcials
80
93
5
46
8
148

lO

Quadre n. 6: Evolució de la població
a les parròquies de Santa Eugènia de
Relat i Santa Maria d'Horta, d'Avinyó
Sa nta Eugènia de Relat

anys

habitants

1940-1963
1964-1967
1968-1969
1970

\30
lIS
100
93

Sa nta Maria d'Horta
habitants
anys
1945
1950
1955
1960
1965
1968
1969
1970

274
265
260
257
189
206
(1) 148
148

Aquests dos exemples ens donen una idea de l'evolució de la
població agrícola. AI gràfic núm . 2, són comparades les poblacions
d'Horta, de Santa Eugènia i de tot el terme Avinyó. L'única parròquia eminentment rural, que és Santa Eugènia, té una davallada
con tínua ; Horta, a pesar de les dues fàb riques, també, encara que
ja es noten els alts i baixos de la indústria, cosa molt més acusada
a tot el terme, on les èpoques bo nes i dolentes de la indústria
repercuteixen en la població.
En resum la població agrícola, més acusadament a partir de
l'any 1940, està en con tínua dava llada. Solen marxar de l'agricultura cap a la indús tria, sobretot els joves de menys de 45 anys.
La creació de l'Erofil hi ajudà bastant; així pel juliol de l'any 1966
hom registra 27 baixes de l'agricultura, data que coincideix precisament amb la inauguració de la fàbri ca.
La població activa agrícola, considerant com a tal aquelles persones que tenen com a treball principal o únic l'agricultura o la
ramade ria, és actualme nt de 76 pe rsones. No hi són incloses les
dones, les qual s sole n rer la fe ina de la casa i a m és ajuden els
( 1) Algunes famflies marxaren en plega r la fàbrica de .CIl I Mateu. , on treballaven
dones de pagès.
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homes a l'ho rt , (I tenir cura de les gall ines, dels coni lls, a munyir,
eicètera. Considerem que en aquest cas l'ocupació principal és
fein es de la ll a r. Els avis i els jubilats ajuden també, segons el
seu estat físic, a les feines de l'explotació; tampoc no hi són inclosos com a persones aClives.
La major part de la població activa agrícola està formada per
autònoms o treballadors pe r compte propi; el nombre d'obrers
fixos és de tres . Els obrers eve ntuals van desapareixent.
El decreixement de la població activa agrícola ha seguit aquesLa corba: 262 (1957 ), 174 (1960), 11 5 (1965), 94 (1 966), 76 (1970).
Des de principi de segle l'abandonament de les masies ha estat
gradual : les condicions d'aïllament i la falta de serveis han fet
que s'hagin abandonat de forma constan t les cases de pagès, però
les terres es continuen conrean t des del poble (Avinyó o Artés)
o bé pel masover del cos tat.
Actualment hi ha 38 masies habiLades ( Vegeu gràfic núm. I).
E l nombre de cases a bandonades es pot avaluar aproximadament en 45. N'hi ha que fa poc q ue ho estan, tot i ésser encara
habitables; d'altres, en queden les quatre parets i d'algunes, només els fonaments.
Hom observa que les zones m és abandonades sÓn aquelles que
queden més aïllades, cap als a ltiplans de ponent (Sant Sadurn í)
i cap a la parròquia d 'Horta: la zona entre les carreteres de Sant
Feliu i de Moià. La major part de masies hab itades estan situades
al llarg de la carretera d'Artés a Sant Feliu.

4. La famOia rura l, entenent per tal aquella que (si més no
els pares) es dedica principalment o exclusivament a l'agricultura,
sol ésser patriar cal. El s pares acostumen a viure a la casa dels
avis en el 80 % dels casos. La mare sol fer l'ofici de mestressa
exclusivament, també en el 80 % dels casos, almenys si viuen lluny
d'alguna fàbrica, però això no treu que pugui fer feines pel seu
compte com p. e.: confecció a casa per compte d 'altri, etc. Només
en un 20 % dels casos la dona treballa, i sol ser en alguna fàbrica
tèxtil.
Els fill s com a mínim reben la instl"Ucció primària; potser cada
dia hi ha més interès a fer que també estudiïn batxillerat.
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No hi ha una c lara discriminació quant a sexes, però c reiem
que és innegable que encara existeix el fet de donar més importància a l'estudi dels fill s que de les filles . El nombre d 'aquestes
que estudien el batxillerat és més reduJ!. E.s únic el cas d 'un jove
que hagi estudiat una especiali tat agrícola (capatàs).
En el cas de tenir els fi lls en edat de treball , el més normal
és que no siguin posats sota l'explotació paterna. A tot el terme
d'Avinyó només hi ha lIns 10 joves, d'edat compresa e ntre els IS
i 25 a nys, que es dediquen a l'agricultura. l'el que fa a les filles,
solen treballar a la fàbrica (ap rox. el 60 % ); la resta es queda a
Ja casa, a ajudar.
Els centres d'a tracció o les poblacions a què solen anar més
per comprar o per passar l'estona, a mesura que ens apartem de l
nucli urbà d'Avinyó acostumen a ésser a ltres localitats. (Vegeu
gràfic núm . 1).
El centre d 'atracció comarcal és Manresa, per bé que el Centre
Sub-comarcal de Moià exerceix també una gran influència sobre
la parròquia de Calders (Vilagumella, Cal Berenguer).

L'agricultura

Quadre n. 7: Dades cadastrals:
superficie total: 5.091 -12 - 03
terreny

hectàrees tolals

conreu

1.191 - 82 - 45

horta i rec
fru iter rec
con reu secà
vinya
ame tllers
oli veres

fores ta l

4.636 - 45 - 36

arbres de ribera
0 - 30 - 95
pinar
\.426 - 59 - \O
cdeñas bajas )
3.191 - 42 - 61
«monte bajo»
18- 22 - 70

ermot

72-85-22

destinació

hectàrees parcials

22 - 40 - 45
0 - 18 - 10
852 - 35-22
292 - 83 - 62
3 - 7 1-77
tO- 33-29

pastura
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La superfície tota l productiva (conreu i forestal) representa
el 95,5 % de la superfície total del terme, de la qual solame nt el
20 % és de conreu; la resta és bosc. El conreu que ab unda més
és el secà: ci 98,2 %, i només el 1,8 % de regadiu.
I.

Ca l teni r en compte que la superficie des tin ada a vin ya s'aval ua

avu i només en uncs 50 Hes. La resta ha estat transformada e n superfície de sembra o, si era massa coste r, abandonada.

Quadre n. 8: DistribLlci6 dels conreus
(tont: Censo O. S .... S ervicio Sindical de Estadís tica)
ordi

civada
blat
v inya
veça-ci vada
trepadella
a lfals
blat-moresc gra
blat-moresc farratge
sorgo
col farratgera

360 Hes.
150 »
120 »

70
60
40
40
20

remolatxa
naps
mongetes gra

»

c.igrons

»

faves
pèsols
pa tates
melons
girasol
hortícoles

»
»

»

10

»

10
3

»

9 Hes.
13 »

10
7

»

5

»

4
IS
3
5
14

»

»

»

»
»

»

»

D'aquests cultius es fan al regadiu les hortícoles, algunes patates (12 Hes .) remolatxes (6 Hes .) i alfals (10 Hes.).
La fruti cultura pràcticament no existeix, només hi ha 5 Hes.
d 'ametllers, 12 Hes. de presseguers i 10 Hes. de pereres. A més de
pruneres, cirerers i pomeres als horts familiars.
2.

L'evolució dels conreus aquests últims anys sembla que ha

estat la següent: descens continu de la supe rfície dedicada a vinya

(vegeu quadres 8 i 9) ; augment bastant important de l'ordi, en de44

triment de la vinya i del blat; cert augment, però fluix , del s
farratges (més endavant hom veurà que men tre subsisteixin les
actuals cond icions de contractes de parceria i de masoveria, no per
den augmentar Ics superfícies de farra tges).

Quadre

It.

9: Evolució del s

COit reus

( fOlTI: Miltiste ri d'Agricultura. Secció Es tadíslica Agrícola)

bla t (Hes. )
ordi
civada
faves
pèsols
cigrons
moresc gra ( I)
patatcs secà
patates rec
vinya
olivar
alfals secà
alfals rec
veça-civada
trepadella
moresc farratger
sorgo farratger
naps
frui tes
hortícoles

1953

1955

1956

1957

1958

1959

1960

200
136
73
5
4
10

113
64
70
3
2
8

110
61
57
3
2
8
2
3

98
59
52
2
2
8

102
70
60
2

180
90
75
2

160
105
100
3

8

8

10

3

238
8

2
17

230

4
236

4

3

230
9
3

4

4

3
3

3
2

17

17

20

20

9

(.)

No hi ha dades,

(I )

Alguns anys es fan 1·2 Hes. de miU ,

9
4

236
6
4

4
236
6
3
4

2

1
5
236
6
4

5
2

15

45

blat
ordi
civada
faves

1961

1962

1963

1964

1967

1968

150
120
110
2

170
125
105
2

180
120
130
2

185
150
150
2

20

20

15

15

200
160
90
5
8
10

170
190
80
10
5
7
24

I
6
236
4
4
8
10

I
6
236
4
4
8
10

2
8
200
4
4
10
28

2
8
200
3
5
12
15
30

10
100

10
70

7
3
13
30
3

12

pèsols

cigrons
moresc gra ( I )
patates secà
patates rec
vinya
o livar
a lfa ls secà
a lfa ls rec
veça-civada
trepadella
moresc farratger
sorgo farra tger
naps

10

18
30
II
10
25

frui ters

hortícoles

15

15

20

II

S'ha intensificat la sembra anual de secà; cada any ha estat
m enor la superfície de guaret:

(font: Ministeri d'Agricultura. Secció Estadística Agrícola)
anys

sembrat

no sembrat

1957
1958
1959
1960
196 1

221 Hes.
232 »
365 »
402 »
403 »

346 Hes.
339 »
206 »
209 »
205 »

(.)
( I)
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No hi ha dades.
Alguns anys es fan 1-2 B es. de mill.

anys
1962
1963
1964
1967
1968

sembrat
433
449
517
456
536

no se mbrat
»
»
»
»
»

185 Hes.
300 »
248 »
30 »
30 »

Aquestes dades són indicatives. No cal cercar-hi una exactitud
perquè no hi ha cap estadística que quadri. Hem de partir de la

rea litat que les dades estan posades a ull.
3.

Fins e l 1660 els pagesos de la comarca solament collien gra

d'espiga, cànem, lli i algunes vinyes.

A principi del segle XV III s'incrementà molt la plantació de
vinyes, cosa que va fer que vinguessin moltes persones a establirse a Avinyó. D'uns 500 habitan ts q ue hi havia entre Avinyó, Santa
Eugènia i Horta l'any 1700, es passà a 2.200 cap a l'any 1880.
L'any 1889 la fil ·loxera atacà les vinyes. En 4 ó 5 anys desapar egueren totes les vinyes del terme. La població baixà a me nys de
1.500 habitants, i restaren unes 100 cases tancades. Amb la introducció del peu americà hom torna a repoblar de vinya, però no
amb la intensitat d'abans . Cap a l'any 1920 hi hagueren 3 ó 4 anys
de freds primerencs i tardans que mataren la majoria dels ceps.
La fiJ.l oxera primer i després, un cop resolta, les inclemències del
temps (gelades, pedregades) fan minvar la vinya, que no és rendab le tenint present els jornals que absorbeix i les despeses de
trac taments.
Quadre n. 10: Entrades de raïm al Sindicat
Agrícola d'Artés provinents d'Avinyó
Avinyó

Horta d'Avinyó
kgs.

quinquennis

socis

kgs.

socis

194 1-1945
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966- 1970

2
10
20
37
47
43

5.338
93.104
468.970
786.854
1.561.835
503.819

1
12
18
23
22
19

15.444
235.896
384.805
488.257
611.741
340.820

Encara que ci nombre de socis vagi augmentant, observeu com,

a partir del 1965, les enlrades de raïm davallen de forma violen ta,
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cosa que no està en relació amb la disminució del nombre de
socis.
4. El ni vell tècnic de l'agricultura, ens el pot dona r la com·
paració de tres normes : l'ús d'un adob correcte, l'ús de va rietats
modernes i rendiment per hectàrea.
Per a la determinació d'un adob correcte ens servirem de les
normes donades per la majoria de tèc nics, a l'igual que per a fixar
les varie tats.
En els cereals, un adob correcte és utilitzat només per un 12 %
d'agricultors.
L'ús de varietats seleccionades representa el 17 % de la superfície d'ordi, el 70 % de la de blat i pràcticament nuHa en civada.
Els rendiments oscil·len al volt ant dels 2.500 Kgs./ Ha. en l'ordi ,
dels 2.000 al 2.500 Kgs./Ha. en el bla t i dels 2.000 Kgs./Ha. en la
civada.
L'elevat percenta tge d'ut ilització de varieta ts selectes de bla t
s'explica per l'actuació del S.N.C. (Servicio Naciona l de Cereales)
que només té a la venda aquelles q ue considera adeq uades a la
zona.

En els farratges, podem dir que l'adobat racional és descone·
gut per l'agricultor. No podem parlar de varietats selectes, ja que
aquestes quasi no ex.isteLxcn al mercat.
Els rendimen ts de l'alfa ls són de 180 a 210 bales de 25 Kgs.
per Ha ., i en la tre padella de 60 - 80 bales· Ambdós rend iments són
en sec i en secà.
L'agricul tor considera aquestes plantes com a millo rants, i per
aquesta raó no es preocupa de l'adob.
No és corrent d'adobar la v¡"ya, i si hom ho fa és de forma
rutinària.
Les va r ietats són principalmen t: sumoll , macabeu i picapoll ,
ja conegudes d'a ntic. Rendiments: 6.500 Kgs./Ha . am b condicions
climatològiques favorables.
Aquest conreu està en [Tanca davallada i, per tant, no hi ha
interès a millorar-lo.
5. Hi ha altres conreus, que tenen poca importància, o solen
ésser per a la casa; així e ls hortícoles.
48

Les alternatives al secà són senzilles i no molt rígides, és a dir,
se segueixen més o menys. La típica és: blat, ordi, civada , farrat·
ges (veça, trepadella, a lfa ls) o bé guaret. El guaret tendeix a des·
aparè ixer pel fet que les finque s s'han tornat petites, que amb
els adobs minerals es restitueixen millor les extraccions de les
collites, i que e l bestiar (vaques, vedells) obliga a sembrar far·
ralgcs.
Al regadiu, no hi ha alternativa fixa . El més corren t és que
hom faci una mica de verdura pe r a la casa i farratge per al
bes tiar.

la ramaderia

Quadre

/I .

Jl : Cens de bes tiar: nombre de caps

tipus

1929

1965

1970

porqui

255

850
69
1000
5000
500

3400 a 4600
250 a 350
400 a 700
2000

boví
oví

aviram
conill s

634
2400
2300

No hem trobat dades oficials sobre cens de bestiar en l'actua·
litat.
L'increment de la ramaderia, especialment del besti ar porquí,

i una mica també del bavi, és degut a una sèrie de fac to rs que
s'han presentat d 'uns quants anys ençà.
L'encariment de la mà d'obra, i fins i tot la dificultat d e troba r
gent, han impulsat la mecanització. Aquest fe t, i també el d'ha·
ver-se encarit els preus de cos t (mà d'obra, amortitzaci ó maquinària, adobs, fitosanitaris, etc .) en major proporció que els preus
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de venda, han provocat e l fenomen que les finques «s'han to rnat
petites •. També cal tenir en compte que l'augment de nive ll de
vida ha augmenta t les despeses (cotxe, llum, més vestits ... ) i el
pagès ja no admet un estat de pura subsistè ncia fisica com abans .
La desvaloració de la llenya, que abans representava un ingrés
complementari per a la família, ha es tat un altre factor. Fa pocs
anys encara, a l'hivern, hom netejava el bosc i els feixos de llenya
eren duts a ls forns de pa i d'obra. Amb el butà i el petroli això
s'ha acabat.
Com que el masover o el petit propietari que de fet és el qui
viu de la terra, no pot comprar-ne més, ha optat per cercar un
complemen t que ha estat e l bestiar.
Concretament am b el bes tiar porquí influïren els preus de la
canal fa uns 3 - 4 anys, quan es pagava a 70 ptes. quilo. L'increment de boví per lle t és degut en part a l'organització de recollida de lle t pe r camions (RAM).

1. Bestiar porquí.
Porc d'engreix. Hi ha unes 8 - 9 granges d'uns 100 a 120 animals;
en destaca una de 300 cap s. Aprofitant racons i locals vells gairebé
tothom que conrea es pot dir que en té. Totes les cases de pagès
e ngreixen porcs. La majoria 45 - 50 caps, d 'altres solament 8 - 10,
depèn del lloc que tenen.
Les races mai no són pures; si compren el garrí miren que tingui bona presència i prou .
Sobre allotjaments en parlarem més endavant, al capítol «mecanització».
Truges. Unes 5 gra nges s'hi dediquen. Tenen de 18 a 30 caps
de bestiar. Cal destacar-ne una amb 200 caps. Però també és molt
corrent que el pagès tingui 3 - 4 truges aprofitant locals vells.
Les truges solen ésser creuades (Anglès X Pietrain, Danès X
Pietrain), o races pu res (Blanc, Belga, Danès, Anglès, e tc.) No hi
ha unes races molt pures; la puresa de raça és una mica dubtosa
per no ex istir un llibre oficial o registre de «pedigrées» .
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L'alimentació del po rc d'engreix és feta normalment amb pinso
compost comprat a cases comercials, mentre que les truges s 'alimenten amb pinsos O farines confeccionats a l'explotació de forma
més o menys rutinària.

2. Bestiar boví.
Vaqu es de llet. A la parròquia de Santa Eugènia quasi tothom
té vaq ues. Hom calcula que hi ha u nes 12 vaq ueries, amb un terme mitj à de 7 vaques. Les més grans te nen IS vaques. Són explotacions fa miliars. A la parròquia d'Av inyó unes 10 - 11 vaqueries,
a mb un terme mitjà de 4 - 5 vaques. A Horta, unes 10 va queries,
a mb unes 6 vaques per vaque ria, ó 10 a tot estirar.
L'explo tació és gairebé exclusiva per a lle t ; e l vedell , hom el
ve n als 8 - 15 dies.
L'única raça coneguda és l'holandesa.
Vedells. S 'hi dediquen pocs: unes 4 explotacions. N'hi ha una
de vedells per a carn bla nca (1 8 caps). També hi ha en projecte
una acció concertada de més de 100 caps de best iar.
La raça és l'holandesa, o el que troben, ja que els vedells, si
els compren, poden venir de qualsevol punt d'Espanya . No hi ha
una raça determin ada.

3. Bestia r oví.

Hi ha 6 ra mats d'uns 60 a ) 20 caps. També pastura pel terme
un ramat de 200 caps, propietat d'uns senyors de Sa nt Fe liu d 'Oristà.
La raça sol ésser del país.
Aquest tipus de bestiar està en crisi per raó de la falta de pastors (jornals de 8.000 ptes. a l mes; ó 3.000 ptes. a l mes, la vida
i 7 - 8 ovelles). També la capacitat d els locals d 'ara no perme t au gmentar e l nombre de caps. Una possibilitat seria fu sionar estables
i ramats , ten int present el terreny de pas tura que limitaria el nombre de caps del ramat a uns 200 ó 250 com a màxim .
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4.

Aviram.

An ys endarrera hi havia moltes més granges, però les crisis les
han fe tes dismi nuir pràcticament a 3, de 100 galli nes cada una.
La major part de les gall ines, a l'igual que els conills, és en pla
fami liar per al consum de la casa . H om acostuma a vendre les

sobres, l'import de les quals moltes vegades resulta un petit complemen l per a la mestressa.

Les granges solen tenir ponedores: comp ren la polla de 3 a 5
mesos, ja vacunada. L'alimenten a base de pin so compost. Hi ha

prob lemes de leucosi.

Equipament, maquinària, crèdits, tendències
I. Les explotacions que estan situades als nuclis de població
(Avinyó i Horta) o a prop solen tenir llum , força , algu nes àdhuc
telèfon i aigua corren t a les estables (no totes).
Si la masia queda allunyada, aleshores normalmen t hi falta tot :
llum , força, telèfon, i aigua co rrent. Hi ha qui s'ha espavi lat i,
si no a totes, a algunes estables hi ha posa t aigua corrent.

La superfície regable és poca , quasi sempre un hort fami liar

( 1.500 a 5.000 m' ) on es fan hortícoles i alguns farra tges. D'extensions superiors a les 2 Hes. de regadi u, pràc ticament podem dir que
no n'existeixen.

2. Podem trobar dos tipus d 'explotació: un és el dels qui no
tenen màquines i han de donar totes les feines a fer. Les úniques

eines que tenen són la màquina de sulfatar de motxilla, arades
de mula, alguna dalladora o algun rampill per a animal.
L'altre tipus d'explotació és el dels qui tenen un tracto r (osci lla entre 35 i 60 c.v.) i les eines necessàries per a fer-sc la feina
(menys recol·lectar cereals i empacar): arada bisolc d'abocador (algun cas de discos) i culti vador. La [resa, el remolc (normal o
d'escampar fems) són bastant corrents. La barra segadora no tant.
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Altres tipus de màquines o d'eines, tals com: rampí, corrons, ara·
des de vinya , màquines de munyir, molins són poc corrents. Les
sembradores pràcticament no s'utilitzen. Tothom té la seva màqui·
na de sul fa tar de motxilla; les de trac lo r tampoc no són corrents.
3. Segons da des facilitades per les Caixes de Pensions, el total
del s crèdi ts concedits, comptantM
hi tant e ls acabats de concedir
com els que estan amortitzantvse, s'eleva a uns 5 milions de pessetes.

(font s: Caixa de Pensions, Sucursal d'Art és,
i Caixa d'Estalvis de Manresa)
préstecs

pessetes

Per maquinària
Per cons truccions agrícoles

13
14

2.350.000
2.600.000

TOTALS

27

4.950.000

E l valor mitjà del crèdit és d'unes 180.000 ptes. Són crèdits destinats a la compra de maquinària agrícola, especialment tractors,
o a fer construccions per al bestiar de nova planta. En general
de poca envergadura i destinats al tipus d'explotació familiar.
Sembla que el s crèdits de més quantia solen ésser tramitats
directament pels propie tari s, des de Barcelona. (N'hi ha dos, fets
d'aquesta forma, que pugen més de 2.000.000 ptes.). També hi ha
en tràmit una acció concertada per a vedells de carn en què e l
préstec puja a 1.200.000 pessetes.

4. Hi ha la tendència a abandonar les masies per anar a viure
al poble, i a leshores sembrar les terres de cereals, que donen menys
feina. Dins els cereals, el més apreciat és l'ordi.
Una tendència contrària a aquesta consisteix a augmentar la
superfície de farratges (aquí topen amb els contractes de parceria) i a posar bestiar boví. El que es veu més segur és el boví
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lleter pel preu fix de la llet , però té l'inconvenient que lliga massa
a la família. Molts manifesten que augmentarien la superfície de
farratges destinada al bestiar de la finca.
El porc per a engreix i les truges ara passen una mala temporada. No es veu massa clar per la forta osci l·lació de preus que té.
El bestiar oví topa amb la dificultat apuntada de la falta de
pastors, pel fet de no estar resolta encara una forma econòmica
d'estabulació tancada per a aquest bestiar.
5. Creiem que l'estructura de la producció (parceria, explotació familiar) IlO permet altra alternativa que l'actual. La inseguretat de la comercialització (por cs, aviram) no ajuda a un desplegament harmoniós d'aquesta ramaderia.
No hi ha uns conceptes clars per part de l'empresari agrícola
quant a les tècniques de conreu o d 'explotació del bestiar. Hom
pren les decisions partint d'idees o rutines adquirides, coses que
se senten dir, i de l'experiència immediata de l'explotació. P. e.: un
adob es fa d 'una manera determinada perquè hi ha el costum de
fer-lo així, perquè el venedor ha dit que laI adob anava molt bé,
i perquè li sembla que aquell camp està ben o mal preparat. ~s
a dir, no es fa partint d'una anàlisi una mica científica, que en
aquest cas seria : conèixer la riquesa de la terra (anàli si de terra)
i capacitat d'aigua (secaner, frescal), conèixer les necessitats de
la planta a sembrar, conèixer les riqueses dels adobs a utilitzar
saber els factors limitants (secada).
El mateix es pot dir sobre l'alimentació dels animals.
Podem dir que la modernització de l'agricultura es fa d'una
forma irracional. La introducció d'una pràctica nova, p. e.: un
adob, o una llavor, es fa perquè un venedor o un comerciant l'ha
començat a vendre. El mòbil ha estat el benefici d'uns senyors,
i no la recerca d'un adob o d'una llavor més adequats a la terra
o al clima. Això no vol dir que aquest adob O aquesta llavor hagin
d 'anar malament. AI venedor, també li interessa que vagi bé. Però
molta de la desconfiança de l'agricultor és motivada per les enredades que li han fet, i precisament a causa d'aques ta forma irracional d'introduir noves tècniques.
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La mecanització
Quadre n. 12: Nombre, superfície i mida de
les explotacions ( font: Cens agrícola 1962)
finques

superfície
de
de
de
de
de
de
de
de

0,0 a 0,4 Hes.
0,5 a 0,9 »
1 a 1,9 »
2 a 2,9 »
3 a 3,9 »
4 a 4,9 »
5 a 9,9 »
10 a 19,9 »

116
15
24
18
8
18
49
25

finques

superfície
de
de
de
de
de
de
de
de
de

20
30
50
70
100
150
200
300
500

a
a
a
a
a
a
a
a
a

29,9 Hes.
49,9 »
69,9 »
99,9 »
149,9 »
199,9 »
299,9 »
499,9 »
999,9 »

10
5
8
8
7
5
2
1
1

Quadre n. 13: Distribució de la superfície censada
(5.592 Hes.), segons la mida de les explotacion s
(font: Cens agrícola 1962)
finques
de
de
de
de
de
de
de
de

Oa
1 a
2 a
3 a
4 a
5 a
10 a
20 a

0,9 Hes.
1,9 »
2,9 »
3,9 »
4,9 »
9,9 »
19,9 »
29,9 »

Hes. totals
18
30
40
27
79
335
306

232

finqu es
de
de
de
de
de
de
de
de

30
50
70
100
I SO
200
300
500

a
a
a
a
a
a
a
a

Hes. totals
49,9 Hes.
69,9 »
99,9 »
149,9 »
199,9 »
299,9 »
499,9 »
999,9 »

192
473
667
799
922
466
477
529

1. Aquestes classificacions de les explotacions són fetes basant·
se en la superfície total (co nreu i bosc) i en la propietat. De fet
no formen una unitat d'explotació. Partint de la realitat que sola·
ment el 17 % de la terra de conreu està en cultiu directe, que la
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resta està en parceria, i que els masovers o parcers no hi tenen
cap rendiment del bosc, creiem que l'estudi de la superfície de les
explotacions, cal fer·lo partint d e l'ex tensió total que cada família ,
o unitat productiva (parcer o masover) cultiva.
Prescindim de les 147 persones actives que, tenint una activitat
principal no agrícola, conreen algun tros de terra (es reparteixen
unes 60 Hes. entre totes). Ens basem exclusivament en les 73 per·
sones que tenen una activitat agrícola principal o exclusiva.

Quadre n. 14
Superfície mitjana: 15 Hes. de conreu
H es. J e conreu
menys de 5
entre S 10
entre 10 i 20

explotacions
20
17
17

Hes. de conreu

entre 20 i 30
entre 30 i 40
entre 40 i 50

ex plotacions

9
7
3

A efectes de mecanització, havent-hi els contractes de parceria
i de masoveria en què l'amo es limita a cobrar les rendes, i la maquinària va a càrrec del parcer o del masover, és lògic que hem
de prescindir de la propietat de la fin ca i estudiar la superfície
que el parcer o el masover cultiva.
El Cens Agrícola de l'a ny 1962 dóna un total de 1.084 parcel·les:

extensió
menors d'I Hectàrea
entre I i 5 Hectàrees
majors de 5 Hectàrees

nombre

%

654
357
73

60,33
32 ,93
6,74

La tendència aques ts darrers anys ha estat d'unir camps o par·
cel·les trajent marges o paret s . .. sempre que ha estat poss ible i

el pendent no resultava excessiu (límit : perill d 'erosió). A les ma·
sies, pel fet d 'ésser propietat d'un mateix amo, no hi ha hagut

56

problemes. H a es tat una m illora que el masover ha fel a la finca
d 'u n altre, per con veniència seva. Al s terrenys en parceria, espe-

cia lment a l pla, per raó d 'esta r ja d 'an tic pa rcel·la ts (ab a ns eren
vinya) i ésser prop ietats di ferents, en moltes ocasion s no ha estat
possible fer-hi res. Molts parcers tenen les pa rcel·les pet ites i d isperses. Caldria la concentraci ó parccl·lària.

2. En l'a ctuali tat hi ha 32 trac tors i 7 motocu lto rs. La pot ènc ia mitj a na és de 43 C.V.
menys de 20 C.V.
de 20 a 30 C.V.
de 30 a 40 C.v.

2
9
O

de 40 a 50 C.V .
de 60 a 70 C.V.
de 50 a 60 C.V.

10

S
3

De rccol·lec tors automotriu s, n'hi ha tres en lot el terme.

He m dit que en tota l hi ha unes 1.200 Hes. de terra de conreu.
La suma de la potència de to ts e l C.V. dels tra clOrs és de 1.390 C.V.
L'índex C.V./Ha és doncs l ,I.
A moltes finqu es aquesl índex és molt superior; arriba a va-

lors de 4,5, 4,15, 4,1 C.v./ Ha.; en a ltres finques oscil·la entre e l 2 i
e l 3, però quasi m a i no a rr iba al l,I de l'índex del te rme munic ipal.
Això vol d ir que molts trac to rs pe rquè siguin renclables han cie
sortir a fer feina fora de la fin ca.

El mate ix podem dir de les recol·lec tores «cosechadoras »). No
hi ha cap finca a la comarca que pugui tenir-ne una de més de
2 mts. de tall, sense pensa r a sortir a fer feina.
Les explo taci ons que tenen tractor s o motocultor ( aproximadament el 50 per 100 ) solen tenir to tes les eines necesari es per a

fe r les la bors de la te rra.
L'altre SO per 100 d 'explotacions sense tractor ni maquinà r ia
solen donar a jorna l de tra ctor tota la feina de ll aurar, estripar,

e tcè tera. Si tenen una mu la, li fa n fer feines menys aptes pe r al
tractor: p. e.: llaura r la vinya o l'hort.
Gairebé to thom ha de llogar les recol·lec tores i l'emba ladora.
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Altres feines que es poden donar a jornal són: tractaments de la
vinya, segar farratges , pala per a arreglar camins, cultivador sobre
el rostol!. .. ~s a dir, aquelles feines per a les quals hom no té
la maquinà ria adeq uada o bé que vénen en unes dates e n què hi
hn a ltres feines a fer.
Hi ha dins el terme municipal 3 o 4 agricultors que ja es dediquen de forma establerta a fer jornals amb maquinària (labors
culturals, embalar ... ). Els d 'Horta solen llogar tractors a Artés.
A part de tot això di t, també és corrcnt que entre veïns s'aj udin amb maquinària i després s'abonin la diferència de jornals.
3. Els allotjaments per a bestiar estan bastant malament, tant
pel que fa a condicions d'higiene (venti lació sobretot , i temperatures), com a distribució.
Corts per a porcs d'engreix: A part de comptades excepcions
en què s'han adaptat uns loca ls (o construït de nova planta) a
un sistema danès, amb eslats o sense, la major part d e corts pateLxen tota mena de defectes: dispersió (s'han ficat allà on hi
havia un forat); falta d 'aïllamen t tèrmic adequat; en bastants de
casos, ventilació i il·luminació insuficients; no hi ha mai passadis
de neteja. El fem és tret per la porta, o bé en alguns casos per
una finestra-

Les corts per a truges tenen els mate ixos defectes apuntats
abans. N'hi ha que també manquen de les barres de protecció
per als garrin s i de calefacció (llums)
Les vaqueries són en general antigues, i és molt corrent l'aprofitament de locals .
El més comú és tenir la menjadora adossada a la paret (quasi
mai no hi ha passadís d'alimentació). Subjecció fluixa i plaça
llarga; aquestes dues coses fan que l'an imal s'embruti més i doni
més feina la neteja. Poques vaqueries tencn abeuradors automà·
tics. La ventilació en alguns casos és deficient.
Tots els defcctes apuntats tenen dues conseqüències: roben moltes hores de feina al qui té cura dels animals i repercuteixen en
el rcndiment econòmic: menys llet, baixes per malaltia, mort de
garrins O augment de la quantitat de pin so gastat.
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Com veurem més endavant, les condicions dels con tractes de
parceria o de masoveri a són una de l ~s causes d'aquesta situació.
4. Per a ou ten ir una rendabilitat de la maquinaria, i no carreexcess ivament l'explotació agríco la amb amortitzacions de mà·
qui.nes, l'única solució que avui dia tene n els agricultors és unir-se,
sigui en cooperatives de maquinà ria o d 'explotació de la terra ,
sigui fent societats.
~ar

El nivell de vida
Les condicions de vida a les cases del poble, són diferents
de les de les mas ies. La diferència consisteix en què, dins els
nuclis urba ns (Avinyó i Horta) o a prop d'ells, sol haver-hi electricitat i aigua corrent; no hi ha problemes de comunicacions
(tene n a la vora ca rre teres, línies d'autobusos), ni de correus.
E l 75 per 100 de les cases habi tades tenen llum elèctrica. Actualment està e n projecte una e lectrificació que afectarà unes 14
cases de pagès de la parròquia de Santa Eugènia. L'a igua corren t,
almenys a la cuina , sembla que la tenen el 80 per 100 de les famílies. E ls serveis (lava bo, WC, banyo dutxa ) un 34 por 100 de
les cases.
Aquest percentatges són sobre el total de famíl ies en què el s
pares tenen una dedicació agrícola, no sobre les cases de camp
aïllades, ja que en aquest cas serien més baixos.
E l tipus de ca lefacció és l'estufa de llenya ; no tan corrent és
el foc a terra. La cuina quasi sempre és de butà; poques cases la
tenen de llenya.
Un 30 per 100 té televisió, el 90 per 100 nevera, el SO per
100 m àquina de rentar i pràc ticament tothom ràdio.
E l 80 per 100 o m és també ten en cotxe, gairebé indispensable
a pagès. El 40 per 100 té moto.
La correspondència i e ls telegrames no arriben a les cases una
mica apartades dels nuclis de població. En aquests casos solen
1.
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tenir en una casa del poble (Avinyó O Ho rta), uns parents o algun
come rcian t que els guarda.
Els camins per a les cases més apartades de les carrete res,
sobretot a la tardor i a l'hivern , poden ésse r un problema. La conser vació va a càrrec de l'interessa t.

2. Un problema més greu és la d istà ncia a l'escola per a aquelles famíli es que viuen en masies . Moltes vegades l'escola és a més
de mitj a hora a peu. per a algunes cases fin s i tot a hora i mitja.
Cada dia els nens hi han d'anar a peu, i quan plou, o els hi acol11

panyen e n cotxe, o no hi van. En altres casos, com passa a Horta
que sole n envia r els fill s a Artés, hi va n en cotxe de línia, però
alguns, a més, tenen un tros a peu fi ns a la carre tera. De fe l cada
casa s 'arregla com pot. Hi ha pares que prefereixen acompanyarlos en cotxe, però això representa una pè rdua diària de temps.
A la pa rròquia de Santa Eugènia tres [amílics s'han posa t d'acord
i pe r torn acompanyen els seus fills a l'escola.
Caldria estudiar aquests proble mes entre Ics famílies interessades i cercar-hi alguna solució.
L'aillament de les cases de pagès s'acaba, no perquè hom hi
posi un remei, sinó perque són abandonades.

Són bastants e ls qui no ll egeixen, ni diari s, ni revistes. Els qui
de tant en tant e n ll egeixen, so len comprar la «Haj a del lunes »
(ba ixen a Manresa, el dilluns hi ha me rcat). «La Vangua rdia . i
«E l Correo Catalan » es compren menys.
Les poques revis tes d'agricu ltura que hom llegeix són general·
men t de cases comercials (els les envien gratis). De [et no hi ha
ningú que d'una forma s istemà tica llegeixi una revista agrícola.
Entre les revistes no agríco les hom cone ix: «Vida Cri stiana »,
«Gaceta ilustrada», re vistes fe menines (Ho la, Semana ... ), que són
comprades de forma esporàd ica.

3. Un problema greu que h i ha plantejat a pagès és el de la
seguretat social. Després de passar-se tota la vida treballant , hom
cobra una jubi lació d'unes 450 pI es. mensuals.
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La propietat dels mitjans de producció
1. AI cens agrícola de l'any 1962, la distribució de la terra
segons al règim de tinència, és la següent:

Quadre n. 15: Règim de la terra
tin èn.cia

propieta t
arrendament
parceria
altres règims

Hes.

% sobre el total superfície

4.745

84.85 %

24
820

0,43 %

14,66 %

3

0,06 %

Aquestes dades indueixen a e rror, ja que sembla que e l cultiu
directe és el que més abunda. De [et no és aixi, sinó a l contrari .
El que passa és que aquestes dades són calculades sobre la suo
pe rfície total, i a totes les finques e l bosc és portat direc tament
pe l prop ietari, essent només en parceria Ics terres de conreu .

Si hom ca lcul a les te rres de conrell, que aquesta és la realitat
que viu el pagès, el qual no té ni a rt ni part en el bosc, la distri·
bució és la següent:

Quadre n. 16: Règim dels conreus
tinència

Hes.

cultiu directe
arrendament
parceria
al tres règims

220
24
1.047
3

% sobre superfície cultiu
17

%

0,43 %

82 %
0,06 %
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Quadre
superfície
menys d ' I Ha.
1 -2'5 Hes.

2,5-5
5 -7,5
7,5- 10
10 -25
25 -50
50 - 75
75 - 100
100 -250
250 -500
500 -750

Quadre

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

l'I .

17: Distribució de la propielal de la lerra

propietaris

SI.perfície Iota 1

80
16
11
4
3
6
14
7
6
16
2
2

16 -52-48
24 ·-- 53 - 32
35 - 15- 38
24-38-58
27 - 41- 06
106-40-22
523 - 74 - 72
452 - 47 -57
517 - 16 -25
2.250 - 76 - 13
664- 53 - 86
1.263 - 64 - 90

18: Distribució de la propietat de la lerra de cOl'lreu

superfície

propieta ris

menys d' I Ha.
1 - 2,5 Hes.

2,5-5
5 -7,5
7,5- 10
10 - 25
25 -50
50 - 75
75 -100
100 -250

l'I.

»
»

»
»
»
»

superfície total

81
17
17
8
7
22
9
1

17 -29- 47
26-52-69
57-85-38
47 - 23 -58
61-36- 56
339 - 77 - 50
310-74-00
71 -52-00

3

362 - 19-00

»

»

Les tres propie ta ts de l'in terval 100-250 Hes. són conreades
entre 9 masover s i 57 parcers . Una petita part (12 H es.), és portada en directe per un dels propietaris. La finca de l'interval
50-75 He ., é portada per 58 parcers. Una de les propietats de
l'interva l 25-50 Hes., és culti vada per 14 parcers. Vege u e ls gràfics
núms. 3 i 4.
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Classifi cació segons superficie total en propietat
tota l qu e reuneixen dins ca da grup
lO'''l HES.
i N: PROPlET"R1S

J._ ¡-_______. ___ _____.. _••• _____ •. __ . ___ .

___ . ___ ____ ___

,..

J ••

"
30

",.

,
INIERVMS
DE SUPERFICIE
EN !-lES.

fZI

n.o propietaris

•

supe rfrcie que reun eixen en He cto!l rees

GRA f I e

il. '

3
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Classificeció segons superf rcie de conreu en
p ropiet~t. i tot~l qu e reun e ixen di ns c~do grup .

TOTAl HB.
I N,' PROPIETARIS

INTfWAI.S
DE SUPtlflOE
EN,",-

1:1

n.O propieteris

•

superfrcie qu e reuneixen en Hectà,ees

-
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O R A F I e n.' 4

Quadre n. 19: Distribució de la propietat en conreu direct e
( S'exclou el bosc, en l'interval super fície)
interval

s upe rfic ie

O- I Ha .
-2,5 Hes.
»
2,5- 5
5 -7 ,5 »
»
7,5 -lO
»
lO -25
»
25 -50
I

TOTALS

nom bre de
propietaris
4
2
4
2
2
7
2

superf. co nreu
que reuneixen

super f. forestal
que reuneixe n

0-93- 43
4 - 21 - 00
15-76-00
12 -86 - 00
18-27- 00
97-57-00
70-91-00

43 - 44 - 00
471 - 83 - 00
181 -27-00

220-5 1 -43

721 - 40-00

24 -86- 00

Hi ha li propietaris amb més de lO Hes . en cultiu direc te, 9 amb
menys de 10 H es· i 4 amb menys de 10 H es. en cultiu directe, però
amb activitat ramadera intensiva.
Dins el total de terra de conreu, el cultiu directe representa
el 17 per 100, mentre que la res ta està quasi exclusivament en parceria o en masoveria.
2. Les relacions e ntre la prop ie tat de la terra i e l treball
vénen donades per les xifres següents : 309 persones te nen alguna
relació amb l'agricultura i hi ha 89 propieta ris no cu lt ivadors
(41 dels quals són propietaris de finques mitjanes o grans, part
de les quals és forestal, i 48 de finques pet ites no fore stals);
147 persones tenen una dedicació agríco la secundària : propietaris
d'alguna petita fin ca que, a més, poden cultivar·ne d'altres en par-

ceria (62) o exclusivamen t a rrendataris o parcers (95); 73 persones tenen una dedicació agrícola principal o bé exclusiva.: 24 pro-

pietaris cultivadors directes, poden cultivar-ne d'altres com a parcers, i 49 no propietaris, principalment masovers (27), o parcers

en diverses finques (22).
Considerem només com a població acti va agrícola 73 propietaris, ja que les persones amb dedicació secundària agrícol a, seran
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incloses dins d 'al tres apa rtats segons la pròpia ocupació principal.
E l propie taris, a més de tenir una altra activitat no agrícola, és
corrent que no resideixin al poble.

Hem vis t que aquestes 73 persones d'activita t agrícola solen
conrear finques que oscil·len entre les 4-5 Hes. i les 50 Hes. e ssent
la mitjana de 15 Hes. (Vegeu quadre núm. 14 ).
El 82 per 100 de la terra de conreu està en parceria. Cal distingir entre parceria i masoveria.
La parceria no inclou la casa, únicament la terra de conreu .
El parcer viu normalment en una casa del poble. Aquestes terres
solen ésser parcel·les de terreny, no finques. Les parts acostumen
a ésser l / S pe r al propie tari i 4/ 5 per al cultivado r, pe rò n'hi ha
encara al 1/ 4 i algunes a l 1/ 6.
Les parts són sobre el gra, no sobre farratges . Està esta blert
que el pa rcer pot sembrar una part de cultius farratges per a ell ;
correntment no es fixa supe rfície. no es mi ra massa prim. S'ha
arribat a una espècie de pac te: el propie tari té interès a tenir
el parcer o el masover conte nt, pe rquè a vegades és difícil de
trobar qui vulgui fer-ne, i el parcer no sol abusar, entre a ltres
coses perquè no sent la necessitat de sembrar-ne més. En a lgun
cas s'ha fe t un acord: el culti vado r sembra la superfície que vol
d e fa rra tge i paga al propietari la part q ue li tocaria si fos gra. La
superfície de fa rra tges sol ésser el 10-20 pe r 100 de la to tal.
La masover ia inclou la casa en què viu el masover. Solen ésser
cases de pagès aïllades, que tenen les te rres de conreu a l seu
voltan t. E l bosc és explota t di rectament pel prop ietari. La terra
d e conreu està quas i semp re a l 1/4. A vegades el propieta ri paga
e l 1/ 4 de l'adob per a sembradu ra. Algu ns contractes són al 1/ 3,
e n aques t cas el propietari sempre paga 1/ 3 de l va lor dc l'adob
per a sembrar gra.
Podem dir el mateix referent a la superfície de cul tius per
fa rra tges. A més la masia és del propie tari. Aques t tampoc no té
cap benefici am b el bes tiar, q ue és del masover. Aleshores lògicam ent el propie tari no fa cap inve rsió per a fer q uadres ni es tables, ni per a cap millora als allotjaments per als animals (en
a lguns casos sí, a fi de tenir e l masover content i per ta l que no
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se'n vagi)- El masover tampoc no hi farà cap des pesa perquè és a
ca.a d 'un altre i sap que algun dia pot marxar.
A la vinya. si les parts son al 1/ 3 o a l 1/ 4. ci propietari paga
Ics despeses de plantació. empelt .. .. e tc. rins que la vinya comença
a produir. Si és al 1/ 3. també paga els produc tes pcr a ls tractaments contra el oídium i el míldiu. Si les parts són al l /S ó al 1/ 6
els ceps solen ésser de l parce r.
La hi stò ria de les parts a l l / S és la següent: molts cultivadors
de vinya són socis de l Sindicat Agrícola d·Artés. Abans es feien
les parts a la finca, però els parcers se n'aprofitaven com podien;
ho pensaven lot per tal d'augmentar la seva part. Procuraven
atapeir al màxim les cargues que eren per a ells mentre que les

de ls propietaris les deixaven molt més flonges. Hi havia un «pesador» que era l'encarregat de controlar les part s, a vegades ho
intervenia, però ròc ilmen t arribaven a un acord amb els parcers.

Aleshores hom intentà de fixar el pes de la carga a 160 quilos.
però també era difícil de controlar. Hi havia qui posava galledes
d'aigua a les cargues del propietari i el mo l sempre li feia menys

grau .
Els propietaris volien acabar amb aquestes situacions i demanaven a la cooperativa d'Artés que es fessin les parts en entrar

a l celler. En princ ipi e l Sindicat ho rebutj à. ja que no era la seva
miss ió, però després de parlar-ne arribaren a un acord amb els
propietaris. Aques ts millorarien e ls tractes i arribarien a 115 i les
parts es farien a la cooperativa.
Hi ha casos d'arrendament: alguns propietaris arrenden les
pastures (he rbes) de la propietat. El preu sol ésser en gros: unes
3.000 ptes. I·any. Alguns horts tam bé estan en arrendament: e l
preu sol ésser d'unes 2.000 ptes. quartera i any.
Sembla que hi ha algunes tendències a treure els parcers prin·
cipalme nt, i e ls masovers, per part d'algun propietari, i portar ell
directament la finca llogant gent perquè faci les feines.
Algunes cascs de pinsos fan uns contractes amb pagesos de la
següent forma: La casa de pinsos hi posa els an imals i el pinso.
El pagès. la feina i el local. Altres despeses. com veterinari i medecines, van a mi tges. L'agricultor cobra 300 ptes. per animal
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'1 L1e engreixa, i a mitges amb benefici s o pèrdues. Ai xò es fa principa lme nt a mb porcs pe r a e ngreix, i també comença a fer-se amb
vedells, en unes condicions simi lars.
Propie ta ts col·lecti ves, coo pera t ives. e tc., no n 'hi ha cap oficial ment. Es coneixen 3 casos de maqui nàri a en comú, però en
pla particular: I rcco l·lec tadora en tre 4 agricultor s; una altra entre

dos, i un trac(O l" entre dues [i nques .
Els contractes de parceria s6n, avu i dia, ulla de les causes que
frenen cI desenrot ll ament dc l'agri cultura. Corresponen a unes

è poques ja passades a la hi stòria. Fàci lment es pot veure que ¡m·
pedeixen l'augment de la ra maderia ( lim itació dc farratges i de

locals) i e n general tota mi llora permanent de les finques.
Algun pagès arun ta que l'administració haurà de p rohibir la
venda de [inques a propie taris no cult ivadors directes, i a més
donar fncilitats als agricultors per a accedir a la propietat
(crèdits a ll a rg termini ... , etc.). Dc fe t la política agrill'ia igno ra
aques ta realitat pe rò en canvi en pateix les conseqüències ( falta
de farra tges , excés de bla t , e tc.).

El treball
D'aquestes 73 persones ac tives que es dediquen a l'agricultura,
la major part són casades i tenen família .
A la zona més rural} on abunda més la masove ria, com és a la
parròquia de Santa Eugènia, la maj or part dels pares (28) fan
exclusivame nt de pagès. La dona fa de mestressa: té cura de les
gallines i dels con ills, potser també de l'hortet i a juda a a rreglar
el bes tiar. A tres fa mílies únicament la do na treballa a la Fà brica,
Només hi ha ducs famíli es en què el pare fa de pagès i qua n no
té massa feina cerca un altre ofi ci (paleta l'un , ma nobre l'altre).
Quant a ls fills de més de 14 anys : 8 treballen de pagès , i 7 tenen
altres ofi cis, o van a la fàbr ica.
A la parròqu ia d 'Horta, on ha existit la influènc ia de dues fàbriques i molts són parcers que tenen menys terra de conreu, Ja
me ita t dels homes ( 15), si no tenen prou fe ina a la fin ca, es Ilo-
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guen de mosso de pagès, o d'una altra feina agrícola. L'altre meitat, en temporades de menys feina , cerquen tre ball s de peó. Les
do nes són te ixidores i treballen a Artés o a Avinyó. E l que aguanta moltes famílies és la propietat de la casa, la mica de bestiar
que tenen i el trosset d'hort.
En total, dins ci terme, el nombre cic joves de més de 14 anys
que ac tualment es dediquen a l'agricultura és d' I l . Una cosa que
els manté a pagès és la mecanització agricola.
No sol haver-hi personal lloga t a les explotacions. El nombre
de mossos fixos és mínim. Solament en è poques de més feina
(verema principalment) es necessari llogar personal, però cada dia
més hom procura arranjar-ho e l1tr~ veïns, a base de prestacions
de jornals. Ca l citar alguns pastors com a obrers fixos.
La preparació professional de l'agricultor es red ueix a ls estudis
primaris. Excepcionalment alguns tenen cursos de comerç o de
batxillerat. Actualment se sol donar més instrucció al jovent; és
corrent el batxillerat elemental.
Hi ha èpoques de més feina: abril , maig, juny, juliol : (arreglar
ceps; sembrar blat de moro i patates; entrar farratge sec; collita
del s cereals), en què hom fa de 10 a 14 hores diàries cie treball .
El terme mitjà, el podríem posar en 11-12 hores.
En unes altres èpoques, com són els mesos de desembre, gener,
febrer i març, el terme mitjà cI'hores cie treba ll sol ésser de 7 a 8.
Un quefer que esclavitza és el bestiar, especialment boví, però
també les truges. Dóna feina tant a l'estiu com a l' hivern; no hi
ha diumenges ni festes. Els dies fes tius solen necess itar unes 2 a 3
hores a l matí i unes 2 a 3 més a la tarcla per a arreglar i m unyir
Ics vaques. En el cas de tenir solament truges s 'arreglen al m a tí
(una o clucs hores) i prou .
o hi ha solució a aquests problemes , mentre continuï el tipus
cI'explotació familiar.

L

evolució de la tècnica agrícola implica una capacitació de
l'empresari i un augment de la mida o volum de l'explotació.
Hem vis t la supervivència d'estruc tures arca iques ( parceria ,
petita dimensió de les finques, etc.) i la fa lta de formació professional de l'agricultor.
I
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Hom ha buscat una solució a curt termini, o millor diríem la
supervivència en la multiplicació de les ac t ivitats familiars: bestiar porq uí o boví, treball a fàbriques, o altres activitats temporals
o esporàdiques_ La parceria, la manca de capacit ació professional
de l'agricultor i la fa lta de capita l fan que tampoc no sigui possible obtenir el màxim rendiment de les explotacions.
Només una bona formació bàsica i professional de les noves
generacio ns, i la creació d'unitats rendables, sigui per agrupacions
de cultiu en comú o per cooperatives de producció, responen a les
necessitats d'una agricultura moderna. Per ara, ni una cosa ni
l'altra no es fan (I ).
L. M. B . i J. P. T. , perits agrícoles coUegia/s.

1.
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testimoni

Un altre any amb barraques
Els habitants de les barraques de Montjuïc lum convocat,

Ulla

vegada m és, assemblea general. Som al mes de desembre. Pel maig,

el Governador Civil els va prometre formalm ent que en el termini
de vuit o deu m esos lli hauria un bloc de pisos per a ells. El ter-

mini és, doncs, a pul1l d'expirar. I els pisos no existeixen. Ara tots
/tem sabut cJue va arribar a ésser convocat un concurs per a ad-

judicar-los, que només s'hi presentà una empresa -calia fer el
projecte d'acord amb un pressupost reduïdíssim- i que la proposta d 'aqu esta empresa ha estat rebutjada perquè, segons els tècnics oficials, sem blava el plànol d'Ulla presó ... L'empresa lla dit

qu e amb el pressupost prefixat

110

podia fer

W7a

alt ra cosa. Etc., etc.
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No hi haurà pisos aquest Nadal. Potser tampoc per Nadal de l'all>'
vinent ...

Els veïns del barri de barraques tornen a reunir-se. ¿Poden fer
gra n cosa més? Han esgotat tots els famo sos «cauees », Estan organitzats, terze!1 cons tituïda una associació. En conec, d'lm temps
ençà, la junta, i cada vegada que torno a veure els seus membres
em meravello de llur bondat fonda, de llllr honradesa, de llur i .. -

dignació continguda. Saben estar units. En la darrera reunió gelI eral, abans de la promesa del m es d'abril, la solidaritat de tots
va evitar-los ql¡ e anessin a parar en uns barracots de fora Ciutat,
amb perill de quedar arrac01wls una colla d'anys m és. Funcionaris

de l'Administració municipal oferiren diners als qui acceptessin.
I ningú no es deixà ensibornar.
Aquest vespre té lloc la reunió. Molt s homes i algunes dones
van arribant, de mica en mica, a la Capella que, girades les cadi·
res, serà el local de l'assemblea. Els corriols SÓn m és fo scos i més

solitaris que aba .. s, qllan hi havia més barraques. Val a dir també
que ara hi ha ca rreteres as faltades que ja anuncien el Montjuïc

fll/tlr ...
També arriba l'invitat principal, el senyor Procurador: sOlllriel!t,
amable, dinàmic. I desconcertant: diu que ha quedat parat en
veure les barraqlfes, que creia que tot això ja es ta va resolt, que
s'imaginava que avui el convidaven. a Hna es pècie de fi de festa

-sic- per a celeb rar el resullat feliç lI e tantes gestions ... Els barraquistes que el senten es miren el Procurador de (lalt a baix i fan
posat que ve a dir: si que comencem bé ...
Quan pel nombre de reunits sembla que m és o mellys ja Izi som
tots, és aco rdat de com ençar. Es fa s i!e'1 ci. S'asseuen a la pres idència, mirant la gent f, darrera la gent, l'altar, el senyor Procurado r, el presidel1t i altres m embres de la lunta, Ul7 capellà del
Bisbat, un metge que va pe rdre rarament en les passades eleccions
municipals, i encara algú m és que no conec. Ha excusat l'assistència el fUr7ciol1ari de l'Ajumal77ent més qualificat en l'afer de les
barraques, i no han compa regut, sense excusar-se, [a regidora guanyadora ell les passades elecciOl1S -les mateixes, ja s'entén, en què
va perdre ('altre ja esmentat- i lm altre regidor del Dist ricte.

lOt
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El Procurador, eM un gest oberturista, insinua al del seu costat :
que lla rem ell català això? -No, senyor, aqui no ... ( A cert s oberturistes impulsius, els costa d'encertar quina finestra cal obrir ... ).
Finalmen t, i el1 castellà, obre l'asse mblea el senyor Procurador.
El secreta ri llegeix l'acta de la reunió anterior. Aquella del conat
d'ensibornament. Explica, d'una a wza, toles les gestions que ha
fet Ja Jun ta, sempre infructuosam ent.
Després pren la paraula el president: indignat, nerviós, acusador. El seu llenguatge, simple i tallat, té la gra ndesa dels pobres
e:msperals. Diu als companys que es treguin la bella que encara
porten als lllls i mirin la sit uació real: han esta t enganyats, una
vegada més; no hi lla pisos. Recorda una consigna, ja ga irebé proverbial en aquestes reunions, de l'autoritat suprema: eliminació
total i ràpida de les IJarraqlles de Montjuïc. Les ges/ioll s infinites,
les promeses a tOlS els llivells ... I pregunta: ¿qui s'ha queda t els
diners que eren llostres? ¿Qui ocupa els pisos que no ens han arribat? La situació dels serveis del barri, a més, va empitjorant , des
que són menys els Ilabitants. El uueli que resta -unes cent C;''Zquanta barraques- no és prou ot l'actiu per al comerç, per als m etges, per a la mateixa escola . Però els diaris parlen de construir a
A10n/juïc un hotel de no sé quall tes estrelles. Acaba proposant una
visita al Cap de l'Estai i demana al Procurador d'obtenir-la i de
presidir-la. 1'0/110111 expressa el seu acord. De tant en lant, algú
l'ha interromput per aportar algw 1G dada que confirma gràficamellt el que va dient el president.
El senyor Procurado r aml11cia que parlarà l'últim de tots . El
capellà del Bz sbat recorda una proposta aHterior: em prendre, si
els organismes oficials definitivamelll resulten illeficaços, una solució particular, amb la co[.Jaboració d'llll grups de ciutadans avergonyits per la perduració de les barraques. El metge ofereix una
.;olució d'emergència per a atendre els malalts j facilitar assistència hospitalària.
Arriben els precs i les pregwztes. «Que tothom s'expressi amb
llib ertat -diu el senyor Procurador- però ordenadament ». Ho fan:
«¿ Puede V. decirnos qué coiïo ha Ilecho por nosotros como Procurador?». «A ver, aira pregwlla», diu l'in terpeNat , entossudit a par-
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lar l'últim . «No queremos pedir limosna, queremos que se llaga
jus ticia ». Plouen les int ervellcions. Tot es s'assemblel1. J tal s sabem
què dirà fonamentalm ent cada u que s'aixeca, abans d'obrir la boca .
S'expliqu en casos COllcrers: el d'llit /tai, per exemple, presellr a la
reunió, que va néixe r a MOl'lljuïc - «Ilijo de la montalÏa, cataldn»a qui ha estat ellderroca da arbitràriament la barraca i lla quedat
al carrer amb la seva dona i una c riatura. Per ce rt que aques t
xico t és fill d'un home que va morir aixafal per una roca a la
seva barraca, en una esllavissada de terres. D'això ja fa anys, expliquen, i encara és hora que extreguin el cadàver ...
Finailn el1l pf/ria el senyo r Procurador. Expressa la sorpresa ja
indicada al començament. Esperava trobar-los amb les maletes a
punt ... Diu que no els vol ellgal'lyar: no es pal treure de la màniga
ca p solució. El càrrec /tacional qt/e ha tillgt/t lins no fa gaire 1'110
privat del conlflcte necessari amb els seus represe ntats. Ara, lliure
d'aqt/ell càrrec. espera poder dedicar-se m és a la tasca de Procurador. Taltl1tat ei.\, ell va fer UIt prec oficial sobre la qüest ió de
Montjz'üc al Govern, del qual va arrencar la decisió de construir els
pisos posa lS a co ncurs i no adjudicats, co m ha estaI dit al com ençamel'u d'aquest article. Pro posa, finalmenl, fer una visita al Governador Civil, no a l'a uloritat suprema. Ell la demanarà i la presidirà.
Totes les magres esperances queden, doncs, posades en aquesta
nova ent revista oficial... E.s aixecada la sessió, la ge nt abandona
lentamellt la Capella, i va tornant a les barraques.
Quan el Procurador és fora , anem amb els de la Junta , altres
bllrraquistes i ,ma colla d'iltvitats al calé del barri. L'ambieltt hi
és càlid i sorollós com sempre. Ens asseiem en una llarga taula
i bevem Moriles que dó/ta et/fòria. Es parla català i castellà i tors
ens entenem. S'ha unal fenl una amistat entre aquests barraquistes
i una colla de ge nt que s'illreressa per llurs problemes. A ulls d'e lls,
rep resent en! una mica la Ciutat. Nosaltres també Ilo podríem creure, en aquest mom.e nl d'animació, i somiar un instant en lot allò
que encara esperem fer algun dia. Però només Wt útstal1l. Si escoltem les converses, tot baixant la muntanya, torn em a constatar que
l'as pirant a regidor va perdre rarament en les eleccion s municipals
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passades, que l'assisteura social ja és :nolt vis ta als des patxos oficials, qlle el capellà del Bisbat 110 hi pili ta gr an cosa, que el periodista qLl e ha pujat té pr oblem es amb el director del seu periòdic,

que ... Representem, només, l'impot ent sector de la Ciu tat que encara sentirà vergonya de veure arribar IIn altre Nadal amb barraques a Mon tjuïc.
J. (Barcelona)

Pel"

què continuo
Em van demanar un testimonia tge sobre les
meves raons de fer de capellà, del ' per què
con tinuo».
L'assumpte és enutjós: ¿Com llegar-se a fe r
allò que un voldria sempre «cridar» perquè
cons tit·ue ix la mateixa raó de la pròpia exis tè ncia?
Però... ¿Com parla r-ne, si hom no sap què
farà de mà passat?
I, ¿com donar aquest testimo niatge sense ferir, involuntàriament, els companys que han
marxat, respecte a ls qua ls, d'a ltra banda, no
t'has pas de sen tir supe rior ni creure't millor ... ? A més, hauré d 'ex pressar-m e amb respostes pe rsonals que dono a dificulta ts que senten tots e ls de la meva gene ració i del meu
temps d'església ... i que són và lides solament
per a mi , però probab lement sense sentit per a
l'existè ncia de molts d'altres.
Així, sense gens d'iHusió en el treball - i potser això e l farà una mica tris t i pessi.mis ta- és
com miraré d'explicar les rao ns que jo veig per
a ésser capellà, pe r a fer-ne i per a continuar
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fen I-ne ... En el fons serà mirar d'explicar com
pren cos concret e n mi , en la meva vida, el
designi de Crist de servir·se de mi com a ministre seu, de l'Evangeli, de l'Església ... L'obra
concre ta de Crist e n mi.
Procuraré de fer-ho senzillament, i jo no sé
si la senzi lIesa em farà més perdonable o més
impertinent. Si mai po l valer, que valgui la bona voluntat.

Una resposta general

El que realm ent em llan ça a l er de capellà i em manté en la
nzeva vo/z.mtat de continuar fe nt-ne és la met'a fe e n JesHcri st Salvador; la meva «ex periència . del CrisI Salvador. Els homes som
massa desgraciat s davant la mori, el pecat, el sofrim ent , la injustícia i l'absurd de tantes coses ... i Jesucrist e,ls salva de la fos-

CO r de tot això. Amb la salvació, en certa manera, a la llarga;
amb la llum , a la curl a, ara. Això per a l'home és essencial.
I lot això tet a parlir d'una experiència de Jesucrist -adquirida en l'Escriptura i en la vida; la pròpia i la dels all res- que
anima, i a partir d'ull coneixemen t d'Ell, força pro/wul, i moll

més pro{wlditzable; força lluminós, però que pOl ser-IlO moll m és.
Ell, que obre al Pare - Déu que és Amor- i ens reuneix en

l'Esperit.
I veig que la salvació de l esl/crisI és '7ecessària als llomes d'avui i de dem à, cana vegada més sols, m és tan cal s , als homes de
la civilització urbana de consum ... i a l'Església que lla de tenir
la fo rça de morir amb la societat que ara mor - d 'una religiositat
força Hatural i d'uns consciència alellta solament a ce rt es coses
individualistes- per a ressuscitar amb la societat que vol néixer

amb LIIles

ITO ves

l orm es de vida comunitària que

110

acceptaran

els cos tums sense vida, els ritualismes mecànics acomplerts per
tem or, la fredor eH les relacion s humanes.
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Puc se rvir als homes aques t Je sucris t qu e respon, de sobres,
a Iotes aquestes necessitats: servir el Crist que continua dient:
«qui tin gui se t, que vingui a Mi ».
Però tot això q ueda genera l, teò ric -enca ra vàlid i essencial
p er a mi-o Per a continuar essent cape llà, constantment cal superar unes dificultats. Dificultats que, a vegades, estan a punt d'ofe-

gar-t e. Com depenem de les situacions, de les circumstàncies! COlli
a m è tode p er a donar un tes timoniatge m és conc ret, aniré desc rivint, més o m enys b é, les d ificultat s que jo haig d e supe rar, i els
camins per a llur superació, m és o m enys vàlids per a mi.

Respostes concretes a unes dificultats

Una vida fracas sada. Un hom posa la vida al servei del creixem ent de la fe, de l'anun ci del Regne ... Senl el goig de veure
c réixer els homes i les dones que van trobant Jesucrist, i que s e'n
1.

van enamo rant; el go ig del Crist vivent en l'Església, qu e va trans-

formant llurs vides, etcètera, elc .... El goig ... quin goig? Perqu è la
realitat és una altra. L'Església, pot s er creix ... , però jo no me n'adono. De tant en tant, alguna persona que hi ve ... i dues que en
marxen. S0111 en temps d 'e nsuls iada. I la massa continua fora ; el
sents estranger al món d'homes i de dones que surI de les fàbriqu es, que surten ben mudats els diumen ges... N 'e ts fora, n'e ts
lluny ... Allò que vols vendre, no int eressa a ningú ... Co m donar-ho,
co m fer-ho penetrar? No t ens t enzps, ni sa ps com . Es tàs agafat al
servei d 'tina co munita t (se tanta p er cent d e velles) que, d 'altra

banda, fa la impressió que no canvia, que na es converteix, que
bu sca unes «sluis/accion s» religio ses i pro u, i que d'aquí a d eu
anys, s'haurà reduït en un se ixanta p er cenl ... ! Fracassar en allò
que és el nervi de la vida! Sovint el pot s sentir Wl fra cassat, un
esca rrassat en un treball inútil -perqu è, a més, na hi lza uns fills
que et facin treba llar, en allò que no t é sentit, per a guanya r-te la
vida.
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Què et fa aguantar? Coses que jo em sé, que troben expressió
en paraules úTútils: la fe en l'Esperit Sant , que farà germinar sempre la vida nova en l'Església, que burxarà a través dels seus
sants ... La

co nsci~ ncia

d'ésse r transmisso r d'una flanza, d'una llum

que demà podrà abrandar el m ón, si convé ... I l'amor concret a
(m es persones que estimo - ; que m'ajuden-o El fet de senlir-me
amic i capellà de tothom, amic i capellà alhora, se nse dicoTom ies ...

2. L'escàndol de l'Església. El pes dels «cristian s» dels qu e
aparen tment han rebut m és la influència de l'Església i dels capellans, dels que ens ronden m és ... com "na massa de molt . bona
ge nt » però socialment inútil, m entre que d'allres grups es veuen
m és joves, m és oberts, més plens de vida, amb més delit i m és
esperança i amb horitzo ns oberts a la cons trucció d'una societa l
millor ... Descobreixes tota U/Ta E sglésia que ha aconseguit, com a
idea l, tancar la geni a casa, no fica r-se en res, ésser passiu, pacient,
obedient ... i servil i to t! ... una misèria.
Em sap greu que la resposta que trobo davant d'aquesta realitat sigu i una resposta de vell, d e cremat, «g rahamgreenesca» .. . Una
resposta que es consola de la misè ria humana, amb l'espectacle
dels joves revolu cionaris que es van aburgesan t, amb les co ntradiccions dels socialistes -amb l'arquitecte del partit que construeix
cases d'estru ctura ferotjamenl individualista-, amb el sectarism e
i am b el person.alisme dels partits polítics, dels líders, amb la
percepció que la mist ica d e molt es co munitats de base és W1Q bullida afecti va, de m ón adolescent , que passa rà com l'I/erba ...
I amb Wt al110 r gran per les coses elem entals de la vida, les
m és comllnes de Iotes: la família, el treball, l'acceptació del feix de
la vida -penalitats. malalties, disg Lls tus- amb una paciència humil, crist iana ... Un ce rt rea lis me que m 'allu nya dels idealism es clericals que imposen feixos diflcil,:; de carregar a una ge nt que ja
va prou carregada, i que fan qu e els capellans tendim a trans ferir
les quimeres i els so mtlis ideals que ens forg em so bre la societat,
l'amor, el se rve i... el clericalislne de sempre, l'idealism e de sempre, el moralisme de sem pre, el fariseisme de se mpre ... voler que
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la geni i la societat s'ajustin al que nosaltres pensem, més que
lla pas estimar l1umihn.ent la qual idianilat de la gent; buscar·nos
a nosaltres ntateixos o el caliu dels de la nostra petita comunitat
reveren t i adl1lirativa entont de nosaltres, els quals qualifiquem
d '«autèntics» c ris tians (a diferència d els que no ens segueixen).
I el fel de poder·me alegrar i meravellar de la Irobada amb
crislialls,

110

pas obra m eva, silló d e l' Esg lés ia

e ll

ells... e.s

<III

fet:

exis teixen! i un sol d 'ells justifica tal el «lin glado », i la m eva vida,
de sobres.

3. AI serve i d'una sacramcnta litzaci6 sense sentit. El pro·
blema dels Sagram ellts: la convicció que moll del l em ps i de
les ertergies gastades en el minis teri sagramental no serveixen
absolutament de res de cara al c re ixement en la fe de la majoria
d'allllnyats que vénen a casar·se, a batejar, a fun erals, etc., etc ...
S ense veure possibilitats de dià leg seriós a nivell de f e ni amb
els nuvis, ni amb els pares .. ., sim plemenT, ésser amable i treba·
llar «de fran c» per a no fer mal. l , a la vegada, la consciència
que. continuant aixi, és impossibl e de donar 1.111 test imoniatge de
la meva fe en el sagram ent i en Jesucrist que hi actua; IIave r de
prese ntar W'l rostre {l'Església com edianta, sense cap encant ni
II/ordell/ ... ¿Què f er per /(lI que els pocs cOI/lactes alllb l'Església

siguin, per a :0 ge nt

«J1O"l1al »,

un esdeveniment que els toqui a

nivell de fe, capaç de dir·los algl/n a cosa?

Perquè, si no, la meva feirw és inútil, no serve ix de res. pot ser
fa mal. Continua enlbolica nl el poble en la vague tat religioso--social
en què viu, que és cosa morta. que està d es tina da a morir.. . i que
«vacww » contra la vida nova, cristiana de veritat!
Tres coses em permeten de viure aqHesta situació.
- L'esforç cie c1l1rificació: a tothom qui es casa don em un paper on es diu, ent . . e altres coses, que SL no tenel1 fe és més decent
que es cas iu pel civil; ara plantejarem a tol s els pares la qües tió
d el baleig dels fi/1s...
- L'esforç d'eva/lgelil zació: ell les IlOmilies que faig en Ioles les

celebracions, procuro fer prendre cOHscièl'l cia d e tot s els valo rs
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IlIIman s de l'acle (de la parella 11LI111arlQ, de l'amis tat ell el dol ... )
,. mai no parlo pressuposant la f e de tols els present s, sin ó miram

de respectar la consci~IIcia de tothom ... La proclamació, de fet, és
un oferiment lliure sempre, i com ja present en les realitat s vis·
cu d es.

- l , sobretot, l'estimació de la ge nt, viure les seves aleg ries ...
Si Nost re S enyor "JQ canviar l'a igua en vi perquè no s'aigualís la
festa a lms nuvis, al convit dels quals participava, ¿jo no haig de
conviure amb ells aleg ries i dolors, de bOll grat , amb ga ll es? (Ja
vind rà

W la

situació política qu e net ejarà

W1Q

mica fot això) .

4. Haver de triar sense segure ta ts, causant sofriments a d'al·
tres. Haver de triar amb dolor; no estar segur d e la validesa del
que fa s. Triïs el que trfis, perjudicards algú:
¿Una poli/ica sac ramen tal du. ra, o bé u na política sacrame ntal
acollidora, "rolt respectuosa de la gent ? ¿Corn seràs 'l'l és bon testi·
11101li, com serà l'Església nl és bon testimoni - de la serietat de
l'amo r de Déu envers els homes-? (¿ Un nou juridieism e, Ull IlOU
clericalism e? Ull laxisme sense serietat, rebaixador? Et c., etc... ).
L'educació de la fe dels militants? ¿o bé L/ns signes d'evange·
lit zació profètics, que IJzirin m és immediatament per la Iransfo rm ació d'es tructures? c'Anar a la formació pacient, d'UllS pocs militant s, molt pocs, que quedaran ofegats en la massa, però que realit ze n la imatge del lle va t, de la llu m en les tellebres, d e la sal a
la terra ? El qu e es pot construir en deu anys, ¿no 110 ensorren
en un any els condicionament s de TV, de la societat de consum ,
poderosament alienants?
- Lluitar, abans, contra els condicionam ents? ¿Parlicipar, com
a presència profètica, en el naixem ent possible d'un món nou, m és
jH St, m és frat ernal ? .. Però, serà m és just? La participació concreta en una lluita, ¿és possible sense LlIl apassionament que et
distorsiona de l'esseneial, que et «fanatit za»?
-El m Ón lle la revolució, d'ara i d'aci, ¿és «real», representatiu, té Ull flltL/r?
-Com evangelit za r des d'un «liderat tempora!»? ¿Una nova
«cristian itah ? Esse r com la peça manejada pels polít ics?
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Què fer , doncs?
I disgusta d'ésser incomprès, forçosamen t, pels uns o pels altres. Causar so friment. Com a res posta miro d'acceptar i d e viure
el1 la fo scor, el1 el dubt e (s ic). D'es tar obert a tot , c reient que
Déu porta la his tòria, l' Església, i qlle sempre la situació del cristià serà incerta i fosca en la Ilist òria; pOl ser m és que la dels altres
perquè nosaltres no e 'l S podem en llu ernar amb messianismes tem -

porals. I mirar de viure, de fer viure, qualsevol opció amb actituds evangèliq ues (les benaurances, la hum ilitat, el sac rifici, el se rvei, l'am o" la caritat. [ e J3, ... ) ALt:ò, segurament, és el que el
Crist vol, i té l'eficàcia d el Cris t, d el seu Espe rit que 1/0 treballa tot .

¡ . La fugida del pes. També és una dificultat la c rida, de vegades forta, a 110 viure tan «idealm en t . , tan «am biciosament »... a

viure amb una dona, amb uns fills, amb una feina normal, amb uns
amics ... la comoditat de viure, de rlO portar tant de feix ...
Peró també m'aguanta la intuïció, la segureta t que, si tingués
una vida «mw1tada», fóra nIés desgraciat -11 0 tan feliç, si voleuno tindria la il·lusió que tinc ...

2. Els propis peca ts . La font m és gran de d esà nim és viure la
suma de to tes aquestes dificultat s -Uur multiplicació- en la m eva feblesa: d e vitalitat de forces ... , amb els m eus peca ts ...
Però, per a mi, és la condició «d'estar-amb )) els homes, de sentirm e'1'l ge rmà. Germà de tothom. I potser la meva condició per
a pode r trobar Jesucris t, el meu Sal vador. I quan em trobo amb
«sant s» , practicants o no, o a la seva mane ra, el fet de veure'm
jo infidel i pecador em dóna 11'z és alegria; i reconec m és fàcilmen t
Déu.

3. Sentir-se servidor inútil. Tamb é el sentiment de la pròpia
feblesa torna insatis factòries les coses que van bé, que surten bé.. .
81
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Hi ha com una constatació que no és obra teva, qu e no és cosa

teva ... Aquesta pobresa, com a pobresa, és insatisfactòria, ¡mstradora ... , però et permet de viu re am b esperança, confiant que, corn

s'ha fet, es farà.
Crec que em permet continuar fent de ca pellà, i voler·JIO se r,
el fet d'estimar la gent, d'estar content de trobar·rne entre toth0111 ,
al carrer, a l'autobús, al m etro ... M'ag rada passejar·me pel barri.
veure·l'li la gent. M'agrada rebre·la al despatx, comparti r·JÚ el que
pugui, parlar-hi ... Els vellet s i les velletes que no tenen gairebé
ningú més que tu i que et busquen. La vida dels infa nts ... , visitar

les famíli es ({l propòsit del que sigui: d'un diflmt, d'ull malalt,
d'un bateig.. .) Estimar la gent . Déu em deu haver donat això. J voler servir Jesucrist, que jo estimo.
Ja sé que no tothom té el mateix carni;
persona.

é.~

el misteri de cada

Joan (Barcelona)
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lectura

Llibres sobre pastoral ruml
I. El lector que desitja _es tar
al dia. quedarà sobtat, potser,
pe l fet que comencem aques t bu tlle tí bibliogràfic recomanant-li
una publicació escrita fa vin t-icinc anys (I ). Pe rò es tracta d'una obra - diue n e ls autors de Les

chrétiens dans le monde rural
i l'Evangeli aux rurauxque,
a més de «conse rva r tot e l seu
interès, és la clau per a compren-

dre e ls esdeveniments i les orientacions de la pas to ra l rural dels
darrers anys ... i e l punt d 'arrencada d'una evol ució del pensa-

( I) Fernand Boulard. Problemas
misio"eros d el l111mdo rural. Traducci ó de Prob lèmes missionaires
de la France rurale feta per Josep
M. Totosaus. Ed. rurals d'A. C. Barcelona, 1965. 399 pI.

men t i de l'acció pastoral en el
medi fural fran cès».
Cal saber que, a parti r de l 25
d 'agost de 1944 (data de ,'a lliberament de París i de l'acabament
del llibre) comença en e l món ru83

ral fra ncès una etapa d'acci ó pas·
toral que ha dona t uns resultats
visibl es. reconegu ts avui per l'Es-

glésia francesa, però molt ignorats a fora. Fins i tot a les regions
més descri sti an itzades del món

pas tora ls ( la darre ra part del llibre són suggeriments per a una

pas toral missionera).
Molts d 'aquests pun ts són avui
coneguts i accep tats; però encara

rura l, van al davant de l'evo luc ió

no per tothom. L'obra de Boulard aj uda amb dades històriques

tècni ca i econòm ica i social uns

i sociològiques i amb un coneixe·

militants a tents a llur responsa-

ment molt fi de la psicologia ru-

bililat cri stiana i desitjosos de
viure segons la inspiració de l'E-

ral al convenciment i a l'assimi·
lació d'uns principis perennes,
po tser admesos en teo ri a, però
negligits en la pràctica.

va ngeli. Aquesta presència s'ha
aconseguit gràcies a uns sacerdot s
i a uns moviments de laics -joves i adults- i a unes inslitu·

c ians ( també de religiosos i de
religioses) que van segu ir fidelmen t e l mestratge de Boulard .

Per ò aquestes

orientacions,

són vàlides encara el 1970? Crec
que s'ha de respondre amb un sí
decidit per diverses raons: a) l'autor no vo l donar receptes ni fórmules màgiques. que caduquen

ràpidament; b) vol ensenya r a
pensar; diu: «un de ls perills més
greus que té a ctua lment l'Església de França és el ri sc de no
pensar, de ten ir pressa, de voler
recep tes ràpides i segures»; el
seu treball es funda sempre en

la constatació de [ets reals, de situacions concre tes; c) ajuda cons·
lantmen t a l'anàli si de les causes
històriques, econòm iques, sociaJs,

polítiques; d) emmarca les seves
refl exions en una visió teològica

Qui es pensés que, després d'aquest llibre, ja no hi ha res més
a dir, estaria en contradicció amb
les mateixes tesis de l'obra, que
proclamen per activa i per passiva un esperit d'actualització
constant.
També és cert que Problèmes
missiol1a ircs parteix d'unes dades
passades i d'un aJtre país i que

e ls suggeriments d'acció són donats pen sanl en aquell moment;
molts no serien doncs vàlids avui
a casa nostra.

Pe rò es tracta d 'un llibre que
ajuda, com pocs, a plantejar-se

-a través d'una reflex ió molt seriosa- l'acció personal i col-lectiva que l'Església ha d'acomplir
avui en el nostre món rural. D'altra banda, l'aulor i ci tradu ctor

va n fer notes d'adaptació a l'edició espanyola de l'ob ra.

integra l i profunda; e) batega en
tot el llibre un esperit missioner,
un rebuig de tota mena d'immobilisme i un anhel de renovació,
sense enyoraments de situacions

pretèri tes; f) estimula la invenció i la creació de nous camins
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2. Laloux, sociòleg belga i especiali sta en qües tions rural s, que

ha treball at molts anys a l Centre d'Investigacions sòcio-religioses de Brussel·les, va escriu re un
llibre breu, en col·laboració amb

un a ltre eminent sociòleg, F. Houtart , que presenta una

sínt es i

1110 l t r eeixida del fenomen d'evo~

lució d e l medi rura l i de les exigè nc ies de renovació pas tora l que
dema na (2).
La primera part descriu la societat rural trad iciona l, amb els
seus tre ts sòcio-psicològics característics; la segona, els factors
d'evolució i la mate ixa transformació , sota els as pectes demogràf ics, econòmics, pro fessionals, so-

c ia ls i culturals, des de l'angle de
les no ves dime ns ions de la vida
i sota e l punt de vis ta moral i
psicològic. Les pa r ts tercera i
quarta presenten reflexions de
cara a refor mes i adaptacions de

la pa stora l. Conté, també, u n nota bl e a pèndi x sobre els concep tes
«r u ra l » i «ur bà».

J:.s ver itat que aquest llibre estudia e l món rura l de Bè lgica espec ia lme nt de Va lònia. Però hom
s'adona de seguida que l'anàlisi i
Ics reflexion s fe tes a Bè lgica són
ben semblan ts a les que es poden
fer al nos tre país. M és encara, en

mo lts indre ts de Ca ta lunya e l món
rural, sotmès a la infl uència de
grans centres urbans i industr ials, presen ta uns paral·leli smes

molt nota bles a m b la rea li ta t que
e l llibre estudia.
Assenyalem un punt que val la
pena de tenir presen t: la inLerre-

lació d e ls proble mes rura ls i ur(2) J. Laloux. Problemas actuales del mundo rura l, versió de Problèmes aClHels du Hwnde rural. Ed.

rurals d'A. C. Ba rcelona, 1966. 112 pI.
(3) A. M. Henry. o.p.; P. Toulat ;

ba ns i la necessita t d 'abordar amb
visió de conjunt, pasto ral urbana
i pas toral rural, atès que a mbdues es condic ionen.
3 La revis ta «Parole e t mission» va organitzar el maig de
1962, a París , e l seu cinquè colloqui sobre l'evangelització de l
món rural. L'inlent era molt ambiciós: e l món rural passa avui,
per tol e l plane ta, per una transfo rmac ió fab ulosa : en pocs anys
cen tenars de m il ions de rura ls
passaran a una nova civilització,
urbana o rura l, però diferent de
la que viuen avui.
¿Com presenta r doncs l'Evangeli a aquests ru ra ls cI'avui i de
demà?; qu in s s ignes ent endran?;
¿quina paraula serà capaç de revela r-los-en e l sentit ? Un ll ibre
recull les pri ncipals conferències
cI 'aquest coHoqui (3). Els seus autors, sacerdots i Jaics . són homes
dc gran competència: teòlegs, sociòlegs, cons ili aris, dir igents de
mov imen ts rurals, etc.
Així, P. Toulat ens descriu els
rurals d'avui : comerciants, ar tesans, professiona ls. mestres, tècnics, obrers agrícoles, obre rs rura ls. L. Estrangin fa una anà lisi
de l Cristian isme d'ahir i d'avui
en el món rura l i B. Lambert ens
presenta els caràc ters específics
de la revoluc ió agr íco la. Aquests
quatre estudis (q ue constitueixen
J. Laloux; L. Estrangin i altres. La
Eva ugelización del nzundo ,.ural, tra-

ducc ió de L' bvClngile aux ru rau.x.
feta per Josep M. Totosaus. Ed . Nova

Terra. Ba rcelona, 1965. 242 pI.
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la primera part del llibre ) ens
descriuen el camp sociològic, psicològic i cultural que ha d'ésser
objec te d'una nova orientació pastora l.
La segona part presenta les
pers pecti ves d 'evangelització d'aques t món concre t. D_ Ponsot i
Ch . Rousseau pa rlen de ls signes
de l Regne e n e l món rural d'avui.
L. Ta berdet, de la Pa raula: (co ntingut, obs tac les, mitjans ). P.
Toula t re fl exiona sobre les Institucions pas torals rurals i el pro-

grés de la fe .
E l lli bre recull, fina lment i de
manera orgànica. un conjunt de
consideracions d'uns sacerdo ts
dedicats a la tasca missione ra en
diferents regions de França sobre
«la situació de l sacerdo t en l'ambient pagà o descrist ianitzat».
4. Hi ha una obra que ha tingut a França un èx.it extraordinari (4). La le ctura n'ha d'ésse r e ncara més profitosa e ntre nosaltres. Es tracta d 'una obra que no
és ni socio lògica, ni teològica, ni
de teoria pas toral: és més aviat
un . tes timoni excepcional d'una
real ita t pas tora l •. Els autors (co ns iharis i diri ge nts de l'A. C. rura l)
han volgu t descriure un movim ent d'Església que viu a l cor
de ls esdeve nime nts i a llò que en
caracte ritza les principals forces
vives que treball en en el món rural. Intencionadament, s'han volgut li mitar a la realitat de l'Ac(4) P. Toulat, A. Bougeard, J.
Tem pJ ie r. Los c risrial10s en el mun·
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ció Catòlica rura l i a l q ue l'acompanya o en deriva.
No es tracta, però , d'una sim-

ple crònica : ens és present ada la
his tòri a d 'uns homes (sacerdots ,
la ics, re ligioses) i d'unes institu cions (moviments, parròquies,

equips); ens són descri ts e ls mitjans d'acció i refl exió, ta ls com assemblees, publicacions, reunions.

Pe rò el que més ca ptiva de l llibre
és el dinamisme que hi batega :
hom es tToba a cada pl a na a mb
situacions reals i fets de vida,
amb persones que prenen unes
ac titud s i adopten unes decisions
mogudes per uns cri teris madu-

ra ts en la re fl exió i d 'a ord amb
uns mètodes i amb uns procediments seriosamente pensa ts.
Consci ents de la constant evo-

luc ió, e ls autors ha n volgu t p resentar el que, en un moment precís, es diu, es fa, es veu o es pot
endevinar sobre els esdeveniments es tudiat s.
Per això, toth om qui es pregun-

ta ¿què són els moviments de
laics rurals ?, ¿quina manera d'act.uar ten en?, ¿quin tipus d'home
necessita avui el món ru ra l?,
¿com han de progr essar cristia-

nament els rurals?, ¿què ha d 'ésser la parròqu ia rura l ?, ¿quina

fi gura de sacerdo t de mana aquest
ambient en tran sformació?, ¿què

pot ésser un equip d e acerdots?,
¿com s'orienta la pas toral de conj unt ?, etc., no trobarà en aq ues t
llibre- tes tim on i una teoria de la-

do m ra l . Trad . d·A. romàs.Ed. rurals
d'A. C. Barcelona, 1968.493 pI.

boratori, sinó una resposta existencial, però pensada i raonada.
Es tracta d'una obra vitalista de
gran qualitat que re lata el què,
el com i e l per què es fan les
coses.
Les chrétiens daus le mon de
rural va merèixer l'honor d'ésser

class ificat entre els cent millors
ll ibres publicats a Fra nça l'any
1962.
5. Per tal de posar a l'abast
de persones que no tenen gaires
possibi litats de lectura un bon resum de Ics grans qüestions que
jus tifiquen i orienten l'acció pastoral que ca l fer avu i en cI món
rural, foren aplegades tres conferències de l canonge Boulard, pronunciades a Luvaina i a Roma
l'any 1962 (5). Hom hi troba la
descripció de ls caràcters fo namentals del medi rural tradicional, les transformacions act uals ,
arn b les seves causes i les seves
conseqüències, les línies bàsiques
d'una acció missionera i pastora l
i l'e nga tjamen t obliga t de ls laics
cristians.
Es trac ta d'un excel·len t lli bret
de 100 p lanes per a desvetllar l'interès a favor d'un ambient «que
es troba en un moment greu i
que té necessitat urgent -són
paraules de l'autor- d'homes de
valer, nombrosos i ben formats.
(5) F. Boula rd . Món rural i enRat/amem dels c riSliatlS. Ed. rurals

d'A. C. Barcelona, 1966, 94 pI. (N'hi
ha versió castellana). Vg. la tercera
conferència a Evoluz;OPJe e problemi dil mondo rura/e. Lib. ed. Anco-

Un món rural res ta rà sempre a
les nacions més urbani tzades,
però amb la cara profundament
canviada, i cada vegada més activament present e n e ls destins
nacionals. J a les joves nacions
el sector agrícola és l'únic que
permet, alme nys en la primera
etapa , de garantir una més gran
independència de l país. (p. 92).
Pe nso que el coneixe ment del
«sistema cultural rural» és necessari rins i to t per a actuar lúcidament en tre el proletariat dels
nost res nuclis urbans, donada la
provinença rural d'3.questcs masses d'immigrats, que han d 'ésser
ajudats a integrar-se en la vida
urbana, però que resten profundament marcats en l'ànima, per
la psicologia, pels costums i pels
esquemes mental s i cultu.rals del
medi ru ra l, de l qual tot just acaben de sortir.
6. Una qüestió que preocupa
ja de temps e ls pastoralis tes del
món rural i que pren avui, en alguns sectors de casa nostra, caràcters dramàtics és el de les ' petites parròquies». S'ha parlat i
escrit mol t sobre aquesta qües tió.
Però crec que tots aquells que
vulgu in pensar-hi no poden oblidar uns treballs bàsics aplegats
en un núme ro especial de Les
eahiers du c/ergé rural (6).

ra. Roma 1963.
(6) EVQltgélisaliol1 el
mefll. Paroisses rurales.

remembre-

Número especial (2501 d'agos t-setembre 1963
de L es cahiers dll c1ergé rural. 208
plo (No hi ha versió).
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La reflexió seriosa sobre les petites pa rròquies i l'i ntent d'enfocar d'una altra manera les seves
estructures es pot dir que no ha
començat e ncara a Catalunya, tot

çosamen t parcia l, de reag rupament de par ròquies.
Un conj unt de descobertes, fetes e n aquesta segona trobada,

i que és urgentfssim i inajorna-

güent a Orsay, a plegada en el nú-

ble de fe r-ho.
A Fra nça, on ja hi havia un clima propici, a partir sob retot de
l'o bra de Boula rd Probl èm es missionaires va començar a més
l'any 1958 tot un treball organitzat de recerca amb la col·laboració de 60 bi sbats. El ma ig d'aquell
any es va celebrar a Athis-Mons
la primera sessió d'estudi, que
partia de dos interrogants: ¿com
construir una assemblea dominica) vivent e n pe tites parròquies
mortes o agonitzan ts?; una població ta n reduïda, ¿justifica la presència pe rmanent d 'un capellà?,
¿és que es po t pe rme tre la situació de «desvagat » de molts capellans sense pe rjudicar l'evangelització dels centres urbans on e ls
homes es concentren massivament? Aquesta sess ió va agrupar
una vuitantena de vicaris generals i rectors rurals de 18 bisbats
(tots delegats pels pre lats res pectius) entorn dels canonges Ma rtimort, del C. P.L. i Boulard. El
seu treba ll s publica t al núm . 57
de la revista La M aison-D ietl.
Una segona sessió fo u celebrada e l ma rç de 1962. Els pa rticipants havien pre parat pacient-

mero de Calliers que comentem ,

ment, a partir de la primera, un

treba ll d 'enquesta sobre Ics vilescentre i els pobles-sa tè l·lit, de terminant e ls índexs de vita lita t de
cada localitat i e l coefic ient de
relacions, i estudiant un pla, for88

ori enten la tercera, de ¡'any se-

la serie ta t del qua l queda suficientment palesa veient-ne la gestació lenta i comunitària.
Què hi troba re m ? E ls foname nts doctrinals sobre e ls quals
recolza el reagrupa ment de les
pe tites parròquies; les a nà lisis i
els tes timoniatges d'expe riènc ies
fe tes; orientacions pasto rals, metodològiq ues i pedagògiques a mb
vistes a reagrupam ent s và lids; documentació compleme ntària i e lements bibliogràfics.
7. ¿Quina és, però, la situació
ac tua l de ls sacerdots rurals d 'avui ?, ¿quina me ntalitat tenen,
quina formació han tingut, quines tensions els treballen, com
juga, al seu interio r, la dive rsitat
de gene rac ions? Sense conè ixerho, qual sevol re novació d'estructures pas torals podria trobar-se
reduïda a una teoria de laboratori molt bonica però irrealitzable.
Precisament e l Centre d'estudis
sociològics de l . Centre ationale
de la Recherche Scientifique » va
fer no fa ga ire una e nquesta entre sacerdo ts rurals de tot França; i el nucli fo nam enta l dels seus
resultats ens és presentat per
Jacques Mait re, es pecialis ta en
sociologia de Ics re ligions, en un
llibre que enfoca les gra ns qüestions de l món rural d'avui a par-

tir d'uns protagonistes qualificats

com e ls sacerdots que hi treballen i que es troben sotragueja ts
per la tra nsformació e n curs (7).
Es tracta, evidentment, d'un
treball científic, que consta fona-

mentalment de dues parts. La primera sobre el cl eri ca t rural (cara cterístiques, ll acunes en l'actualització de la seva forma ció, inserci ó en el món rura l, diver sitat
de generacions, procedència, ac-

tituds de desànim o de confiança, etc.). La segona sob re el món
rural tal com se'l miren els capellans rura ls (què pensen de l'evolució econòmica, de les dimen-

s ions del treball , de la [unc ió del
diner, dels canvi s familiars , de
l'escolarització, de les diversions

de la gent, de l'obertura dels pobles,

de

les

rel acions

socials,

etcètera).
Una vegada més hem de constatar que ens manquen es tudi s
com aquest i que Ja nostra re-

flexió i la nostra acció pastora l
es trob en con tínuament alimentades en publicacions foranes.
Però, vi st que en s trob em davant

d'un procés molt ampli d 'evolució
del medi rura l, és gairebé segu r
que la majoria de sacerdots de
Catalunya trobarem expressats en
les respostes dels capellans fran-

cesos, els problemes, a nhe ls, vaci l·lacion s i recerqu es propi s.
D'altra banda, obres així haurien d'estimular els nostres sociò-

(7) Jacques M aitre. Los curas ruraIes. Versió de Salvador Cabré. Ed.

Nova Terra, 1969.

legs. La mateixa enquesta feta
entre tot e l clericat d 'Espanya
ofereix una bona base. 1 sabem

que Mossèn Modest Reixach té
ja enllestit un lli bre, que ha de
resu ltar molt in teressant, a paftir d'una enq ues ta que ell matei x
ha menat entre el clericat de Vic,

de la qua l ja ens fèiem ressò
(QUADERNS DE PASTORAL núme ro 5) e n ésser-ne publicat e l
primer volum .

s.

¿ [ quines són les publica-

cions actuals que ens perm eten
d'estar al dia sobre l'acció de
l'Església en el món rural de tots
els països?
F/MARC. PrèseHee de l'Eglise
rlcms fe l11ol1lle r ural. Butlletí de

[a Federació I nte rnaciona l dels
Moviments d'Adults Rurals Catòlics (27, rue de Tacitu rnc. B. 1040
BRUXEU.E S 4. Bèlgica).
Butlle tí de l MIJARC (Moviment I ntern aciona l de la Joventut

Agrícola i Rura l Catòli ca) (Diestvest, 24 3000 LEUV EN. Bèlgica).
Una re\'i sta francesa ha tingu t
gran influència en el progrés de
la pasto ral rural. Fins al 1965 es
titu lava Les ca hiers du clergé rural; a partir d'aleshores P rêlres
aujou rd-Iwi; i des del gener de

1970 - un signe dels temps- s'anomena

Eglise

Gujourd-liui.

El

seu caràcter de pu bl ¡cació periòdica espec ialitzada permet seguir
els diferents moviments de r eflexió i d'acció i ci ritm e de les recerques i les experiències. (18,

rue Augus te Rodin. 92
Fra nça).

S I~ VRES .
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El Movimen t Familiar Rural
de Barcelona (M.F.R.) publica ja
fa anys un Full informatiu de les
eves activitats. Les col·labo racions cada cop més sovin tejades

dels altres bisbats catalans li va
donant, sovint , un caràcter inlcr·

diocesà. es d'esperar que es converteix i e n una publicació rural
dc mé

volada.

situació humana de la seva comarca i endevi nar-ne el futur.
H an dc conèixer els signes del

temps i copsar la direcció en què
s'ha d'encaminar la caritat social

-el testi moniat ge més entenedor
dels cristian s, en definitiva, i la
ga rant ia que l'evolució del món
rural prendrà un sentit inspirat
en l'Evangeli-o

Les comarques catalanes:
economia i demografia
I . La pa toral rural, que és
objecte d'aques ta notícia biblio-

gràfica, es tà avui condicionada

pel procés de transfo rmació que
afecta una societat que era, com
aquell qui diu, ci prototip us de
la tradició, de la perdurabi li ta t
i la fixesa de les formes de vida.
1-'erò, com que el moviment es tà

e n curs en la totalitat de medi s
i d'ambients, es corre a ltra vega·
da e l pe rill d'importar fó rmules
elaborades a les ciutats per cervells urbans i partint d'una visió
urbana dc la vida. Aquí rau, al
meu entendre, una causa de molts
fracassos d'intents apostòlics en

els pobles. Cal doncs que les re·
form es pastorals en l'ambient

captat mttJa dotzena d'elements
pintorescos del poble.
Els sacerdots i els laics dels
pobles han de veure, doncs, la

fU -

ral siguin pensades i decidides
des del seu mateix interior i per
per sones que s'hi trobin compro-

2. 50rto amen t anem comptant amb estudis sobre les comarques ca talanes: economia, demografia, evolució industrial i agrària, etc. 'indiquem alguns.

_ Joaquim Ma luquer i Sostres.
Publacin i societat a l'àrea catalana. Editori al A. C. Barcelona,

1965, 184 p. Amb un pròleg del
professor J ord i Nadal.
_ Servei d'Estudis de Banca Catalana . Localització i dinàmica
de l'act ivit at eco llòm;ca. Barcelo-

na 1968, 222 p.
- Evoluc ió econòmica (a nivell
internacion al, espanyol i ca tal à;
amb un annex sobre l'evolució de
les comarques ca talanes i dels
seus principal s mun icipis en el

període 1950-1968). Banca Catalana, maig 1970.
- Desarrollo eco llóm ico de CalaILl/ia, 1967, 1970. Banco Urquijo.
S e ~jcio dc estudios en Barcelo-

na. 2 vol. Ba rcelona 1967, 1970.

meses . Caldrà encara que aques-

-

tes persones coneguin amb profund itat la vida real del seu ambient i no s'acontentin d'haver

fia. Camara oficial de Comercio,
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I II{orm e ecol1óm ico de Calalu-

Indust ria y Navegación de Barcelona. Ba rcelona 1968 .

(Anà lisi de l'economia del Baix

- Josep M. Muntane r i Pascual i
Joaquim de Nadal Ca mparà. Granollers i el Vallès oriental. Banc

Ebre, M ont sià, T erra a lta i Ribe·

d'Expansió comercia l. Barcelona,

B anca Catalana.

1967.
- Carl os Calleja Xifré i José
Vila Abell ó. La economia de la
ciudad de R ell s v del campo de
Tarragona. Cam a~a de Comercio
e In dustria de Reus, 1967.
- Josep M. Muntane r i Pascual.
Sa nI Sadurní d'Anoia i l'Alt Penedès (amb una not ícia bibliogrà fi ca inte ressant sobre l'Alt
Penedès). BallC d'Expansió Comercia l. Barcelona 1969.
- Ernest Lluch i Ramon Seró.
La regió (mit era de Lleida. Servei d'Estudis de Ban ca Catalana.
Ba rcelona, 1970, 141 p .
- J . Horta là i altres. La comarca
d'O/Ol (estudi monogrMi c).
- Ernest Lluch i Eugeni Giralt.
L'economia d e la regió de Tarra·
gOl1G (anàli si de l'economia del
Priorat , Conca de Barberà, B aix

Penedès, Baix Camp, Alt Camp i
Tarragona ). S erve i d'es tudis de
Banca Catalana, 92 p.
- Ernest Lluc h i Euge ni Giralt.
L'economia de la reg ió de l'Ebre.

ra d'Ebre). Se rvei d'estudi s de

3.

Per a conèixer amb més am-

pl itud certs fenòmens de la vida

humana de les comarques catalanes, tals com la procedència de
la m à d 'obra, la immi gració, etc.
interessa

tamb é donur un

cop

d 'ull a la situació de tol Espa nya.
Pot ser un bon in strum ent cI lli-

bre de Ramón Tamames. Cuat ro
problemas de la economia española (Espanya i la inl erració
europea; moviments migratoris:
províncies d'immigració i d'em i-

gració; JJroblemes de l'agricultura es panyola; el pla de desenvolu pamenl econòmic 1964 - 1967).
Ed. Pen ínsula. Ma dri d, 1965, 262
pàgines.
Qui tingui tem ps i bon païdor
pot enfrontar-se, així mateix, amb
la voluminosa obra del mateix
autor: Ram ón T amamcs. Est Yl.lCfura cconómica l/e E spUlla. Te r-

cera edición. Sociedacl de estudios y publicaciones. M adrid ,
1965, 8 13 p.
Joan Batlles ( Barcelona)
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quatre vents

Moviment d 'adults: una experiència
Im

A Bellpuig ha començat, aquest curs,
una experiència Interessant: la reunió
d'una assemblea d'unes cinquanta per·
sones , que es continua en uns grups
de reflexió que volen prendre consciència dels trets més característics de la
vila i de l'actitud humana i cristiana
que escau de prendre·hi.

I . Tra nscrivim del Full Arxiprestal de Be llpuig; del 8 de
novembre de l'ac tual «Un dels

problemes més greus i més dolorosos en què es troba e l cri stià

92

el m ón rural

d'avui i de sempre és portar la
bonic:! i entusiasmadora teoria
de l'Evangeli, a la vida pràctica.
D'altra banda, a la gravetat
del problema en si, és necessari
afegir-hi que s'ha vis t sovint en-

grandit per lIna educació deficient i, més aviat, defectuosa en
matèria de religió. E n el Concili Va ticà II l' E glésia va comença r la difíc il lasca de gua rir-se a
si mateixa i de posa r-se al dia,
fe nt pare lla amb ci «món . , del

qual s 'allunyava a una velocitat
a larmant.
Per aprofundir aques ta «nova

vis ió» del cris tian is me nascuda
del Vaticà Il , per començar a
ll eva r la nostra ve lla i feixuga
imatge del cri s tianisme que havíem he retat, i per veure s i tenim o no e l deure d'actuar com
a cri stian s dins la nos tra vil a, và-

rem reunir-nos una cinq uantena
de persones (adults i joves) la
tarda del darrer diumenge d'octub re, a l Col·legi de les Germanes
Carmelites de la Caritat.
Després d 'una introducció que
intentava resumir els canvis essencials de la doc trina nascuda
de l Va ticà lI , l'assemblea passà
a discutir e n pe tit s grups l'es ta t
actual de ls aspec tes més característics de la vil a (sòcio-econòmics,
cul turals, generacionals, cívics i

rel igiosos).
Pe r manca de te mps i de detalls que eren necessaris , l'aprofundiment va ésser en alguns aspectes més aviat escàs i lleuger.

tS per nixò que, voluntàriament,
cada un de ls participants s'inscrivia en un dels grups esmentats
(ci més interessant pe r a ells), i
e l grup pren ia el comprom ís de
reunir-se periòdicamen t pe r aprofund ir fins a les arrels cada un
de ls aspec tes estudiats. Es tracta, doncs, de fer un estudi del
trets més característics de la vila
i prendre consciència de l'actitud
humana i cristiana davant el seu
resultat.

D'aquí a dos mesos, de nou
hom cridarà a una assemblea per
tal de veure quins han es tat els
diferen ts resllltats de l'estudi per
grups i quina acti tud o quin compromís cal prendre davant la reali ta l.
Cal, doncs, començar el treball
d 'es tudi amb força serie tat i amb
à nims, per ta l que la il·lu sió i l'espe rança de donar un pas e ndavant e n e l nostre cri s tianisme no
res ti a mig camÍ. »

2. Fins ací la informació del
FU LL. E ls grups ja h an inic iat
responsab lement llur tre ball , i
ha n procurat d'incorporar-hi noves pe rsones. La prope ra reunió
de què parla e l Full , és esperançadora per l'esforç que hi posa
cada un dels grups, ma lgra t totes les dificultats inte rnes i externes que troben.
3. Com s'ha arribat fins aquí?
Creiem que és fr uit d'un treba ll
Jent i profu nd de mentaJització i
de res ponsabilització d'uns pocs
militants , que, a través de reunion s, de recessos i de revis ió de
vida, han anat tro ban t llur compromís que a poc a poc madura
revisant cada acció.
Cal remarcar l'enriquiment d'idees, la descoberta cada vegada
més clara i l'animació vivencial
rebudes dels di versos contactes
regio nals amb e l mov iment d'adul ts del món rura l.

Ferran Casals
(Vilanova de Bellpuig, Solsona)
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Què fall

els adults rurals

Chartres... Joia de l'a rquitectura
francesa ... però també, del 6 al 10 de
Novembre de 1970, un lloc de trobada.
Res d'espectacular, alguns ru rals, cristians. responsables d'acció a Africa , a
Europa i a Amèrica Llatina.
La Presidenta Srta. Flore Herrier. de
Bèlgica i el Secretari General, Sr. Phllippe latour, de França , dirigien aquesta reunió de la F.I.M .A.R.C. (Federació
Internacional dels Moviments d'Adults
Rurals Catòlics; Rue du Taciturn e, 27 .
1.040 8ruxeHes - Belgique).
Uns soc iòlegs, presents a la reunió,
ens indiquen que "any 2.000, quatre
mil milions d'homes, sob re sis mil mi·
lions seran rurals. l'esdevenidor pot
cor respondre als rurals , als pagesos
del món.

La F.l.M.A.R.C. ha via tingut ja
a València, l'a bri l de 1970, la III
Assemblea General. Els Delegats
dels Moviments Rurals afri cans,
latina-americans i europeus ha·
vien exposat les situacions i e ls

prob lemes prop is de llu rs l'es peclius medis rurals:
-Promoció de la dona africana.
-Migracions portuguesa i espanyola.
-Èxode rural universal.
- Manca de comunicacions , de

centres escolars propers als rural s.
- Pene tració d'impactes, que fa
explotar les comun itats, fin s ara
tancades.
-Trastorn de l'econom ia i de
la c ultura rural pel turisme o per
la p lanificació econòmica.
-En resum , ¡'afrontament entre ambdós móns : un món tradicional i un món industrial;
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aques t últim es presenta com a
dominador.

A Chartres, del 6 al iO de no-

vembre, e ls membres del Comitè
Executiu de la F.l .M.A.R.C. ha n
reem près, amb l'ajuda de dos sociò legs (un fra ncès i l'a ltre brasiler) el trebal l començat a l'Assemblea de Valènc ia.
I gllace Abah del Camerun, cn s
ha parlat de pous, de caneteres
que els rurals, e ls pagesos han
obert, han projectat allà, al seu
paí . E ls membres del Moviment
A.C.F. (Association Chrétienne des
Foyers) ha n col·laborat amb els
altres. També han refl exionat so-

bre la promoció de la do na i l'evoluc ió de la famíl ia.
Gaby Falc'¡nllt s'ha fe t el portaveu dels rura ls de l'Acció Catò lica Rural de l'Amè rica Lla tina,
sobre tot del Nord-Est de l Brasil
que té greus probl emes. Maximinio, obrer agrícola. i els seus

amics han fet un «dossier» sobre
llur situació, que ens interpe).la
a cadascun de nosa ltres. La llibe rtat é ofegada. Hi ha hom es que
són empresonats perquè s'atreveixen a actuar amb vista al desenvolupament.
PI.ilippe La/oLlr ex plica com els
equips de França re fl exionen sobre e ls proble mes de regiona lització, d'eleccions municipals . I els
responsables del C.M .R. de la diòcesi de ehart res han vingu t a
dir-nos, concre tament, com actuen
per traduir tot això a Ja realitat
dels fets .

Maria-G ràcia Gelpí, mestra, ens
diu de quina manera l'Assemblea
General de la F.I.M.A.R.C., a València , d el I a l 6 d'abril de 1970,
ha estat motiu d'obertura en tre

els mateixos responsables espanyols. Quant als catalans, últimament tenen contactes regionals
per a reflexionar junts sobre l'eficàcia de llur treball.
Carlos Cardoso i Costa, anuncià
que e ls Moviments portuguesos
avancen vers una unió de les
branques masculina i femenina.
Els militants han assolit l'edició
d 'un nou butllet í.
Gilbert Cellier participa que els
rurals be lgues volen unes relacions alliberadores i que les dones del seu país desitgen ésser
animadores de comunitats rurals

vives, al servei de tots.
Totcs aquestes situacions, lots
aquests fets concrets han estat
llegits, comentats i també mirats
a través del prisma de ciències

sociològiques.
Dos sociòlegs, un brasiler i un
altre francès, han vingut. Amb

ells, els participants d'aquesta
trobada han buscat e l mecanisme d'aquestes si tuacions, la seva
lògica interna, en una pc rspccti·
va amb vi sta al desenvolupa·
ment.
Desenvolupament? ":'s a dir,
ajudar els rura ls a prendre cons·
ciència del que ell s ja ran i de
to tes les possibilitats de què disposen. La vida, l'experiència de
cada dia ens ensenya que e ls

plans tan bonics, pensats pels a l·
tres, no són sempre els més eficaços. Canvi, progrés? Sí, és posible, s'ha de te nir confiança ronamental en les possibilitats de ls
rurals, base d'una pedagogia, anomcnada pcr Arlindo Sléfano , so·
ciòleg brasiler, la pedagogia de
l'esperança.
Cadascun de nosaltres està
compromès, per ell i pel seu Moviment, en aq uest prob le ma del
desenvolupament, i es pregunta:
¿Què vol dir, avui, viure el Crist
en la vida ordinària i dins d'una
participació en el desenvolupa·
men t? Aquesta és la principal
qüestió que e ns hcm posa l.
La F.I.M.A.R.C. ha respost precisant unes orientacions fona·
mentals que poden ésser resumi·
des així:
- Continuar buscant una direcció del desenvolupament que
valori l'home.
- Preparar una . Jornada Mun·
dial de la F.l.M .A.R.C.» per a l
I Oè aniversari.
- Cercar el que la F.I.M.A.R.C.,
Moviment d'Església, ha de di r
i de fer respecte a aquest desenvolupamen t hu mà .
Intensifi ca r i multipli car e ls
intercanvis i la in formac ió e n·
tre els Moviments dcls dife·
rents països .
Preparar la propera Assem·
blea General a trav¿& d'As·
scmblees Continentals.
Aquests són cls punts més im·
portants que sobresurten després
d'aques ts quatre dies de treball.

Gilbert Cellier i M. Gràcia Gelpí,
del CIe. Executiu de la F.I.M.A.R.C.
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La situació dels nostres seminarIS
Aquests últims anys tothom sap que
aquesta institució dels Seminaris, com
a mitjà de formació dels futurs preveres diocesans ha estat descongelada
de grat o per força i ha perdut els
seus motllos d'abans.

Una manera més normal de
vi ure els seus membres , uns estudis més actua litzats al mo men t
de l'Església i amb l'i ntent d'arribar a un nivell superior cultural,
un aprenentatge pas toral més
progressiu i més intens al llarg
dels cursos, la in troducció de
temps d'interrupció dels estudis
eclesiàstics per dedicar-se a altres
es tudis o professions laborals ,
una distància llarga de temps entre l'acabament de ls estudis ecles iàstics i l'ordenació sacerdo ta l
per a una m illo r pre paració pastoral i d'inserció a la comunitat.. .
són e ls principis trets de transformació que han por lat la institució del Seminari a ser tota una
altra cosa que la d'abans.
VaJ a djr que els sem inaris de
Catalunya -uns abans, altres després, uns més que altres",- en
aquest curs 1970-71 es troben tots
en aquesta perspectiva. Ma lgrat
això, les vocacions e ntre els joves no augmenten a les nos tres
diòces is ans més aviat dism inueixen quan t a entrades i a perseverança. Problema greu que
-també aquest- demana p lanteigs seriosos sobre la transformació global que tota l'Església
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de Catalunya ha d 'emprendre en
la seva fesom ia religiosa i pastoral, sobre l'efectiva participació
la ical en tasques eclesials fins
a ra reservades de fet a ls preveres, sobre la instauració del diaconat i sobre l'oportunitat d'altres formes de preparació i d'accés al minis teri, a m és de l'actual
forma dels nostres seminaris.
Aqu í teniu les dades actuaJs
de ls sem inaris de Ca ta lun ya. Ja
parlen per elles mateixes ! .
E l nombre total de sem inaristes a Catalunya és de 235 .
Entre aquests, n'l,i ha 41 de les
diverses d.iòces is que estan en
època d 'inte rrupció d'estudis. E ls
a ltres 194 fan estudis eclesiàstics.
A la secció de St. Pacià de la
Facu ltat de Teologia de Barcelona est udien els seminaris tes de
Barcelona (59), de Lleida (2), de
Tarragona (23), de Vic (16). A la
secció de SI. Cugat dels pares jesuïtes estudien e ls seminari stes
de la Seu (2 1), de Solsona (20)_
En e l res pectiu sem.inari es tudien
els seminaris tes de Girona (28),
e ls de Tortosa (25).
Cal notar que no hem inclòs
en aquestes dades, aquell s que ja
han acabat els estudis i que fan
un període previ a l'ordenació
sacerdotal, dedicat a la pas toral
o a e tudis es pecialitzats. Entre
totes les diòcesis són uns 45 els
que es troben en aques ta s ituació.

EL M oviment d'infan ci

adofescenci

aLs pobles de Mallorca
La paraula «moviment- dins el n05tre equip de treball, és gairebé desconeguda, ja que la nostra comissió no
té caire oficial, no hi ha cap consiliari
amb nomenament del Bisbat. La Comissió oficial , dedicada a la catequesi .
es diu . Oficina diocesana de Educaci ó" de la Fe» i se'n fa càrrec Mn. Toni Ferrer.
El nostre treball té un mínim d'estructura: el que en diem la comissió
d'infancl i d'adolescenci. formada per
deu seglars de distints estaments socials, dues missioneres de ,'IMS. dos
estudiants de Teologia i tres capell ans .

La nostra activitat va d irigida
sobretot a ls pobles, ja que fou
d'allà que arrancaren Ics iniciatives. I si el que venim fent es pot

reduir a Ja descripció d'activitats,
detal lari 3 les següe nts : «Jornades
d'animació infantil » i cursets per
a la promoció social i cristiana
dels adolescen LS; aquests cursets
són planejats conjuntamen t amb
un equip de ps icòlegs, un soc iò leg
i l'assessorament d'a lguns mes·
tres d'escola. Els dits curse ts van
dirigits a.ls nin s i a les nines dels
pobles que fan el darrer a ny d 'estudis primaris, i es tan e nfocats
preferentmcnt cap a una oricnta·
ció professional. Els tres elemen ts
bàsics d'aques ts cursets són d'educació en els aspectes social, familiar i professiona l. La col·laboració am b els mestres de ls pobles
d'on provenen e l nins i les nines

és imprescind ible, ja que, en el
posteu rsct, és a través d'ell s que
ci centre d'o rien tació profess ional
manté contacte amb e ls nins.
Altres ac tivitats : servir d 'enll aç
als di stints pobles mitjançant
trobades de res ponsables per tal
de revisa r i de projectar activ itat s, organi tzar petites i grans
concentracions, possibilitar elements de formació als joves responsables de cada centre mitjançant l'escola de responsables, i a
l'es tiu ens fem càrrec de les colònies d'es tiu .
De les ac tivitats esmentades, la
més rural són les dites «jornades
d'animació infantil» o també «Missions in fanti ls» . Pre tenen la participac ió de tot un poble en una
acció. La preparació i la realització van enfocades vers aquest fi:
preparar unes diades que siguin
de to ts i que es timulin ci jovent,
sense di scriminació, a un servei.
Per això tres mesos abans alguns
de ls membres de la Com issió establim un con tac te amb el poble
i són convidats tols e ls joves per
tal de començar un estudi sociològica-ambienta l del lloc on es
mouen els nins d'aquest poble.
El contac te es manté setmanalment i s'explica un poc de psicologia, s'elaboren esquemes d'activitats i cateques i, s'ap renen jocs,
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cançons, e tc . Quan arriben els
tres dies de la missió ja s'és aconseguit un clima de germanor
dins el grup de joventut.
Aquestes jornades, que duren
tres dies, no tenen un temari cosificat, sinó que és cacla poble
q ue s'ha d'elabo rar un poc e l
seu. En general es dóna importància a tot e l que sia coneixeme nt del poble a través de jocs
organitzats en forma descoberta.
A Ja mi ssió, hi prenen part tots
e ls nin s i totes les nines en edat
escolar, i es pretén que e l nin i
l'adolescent te nguin una ex periència joiosa d'aquestes diades de
germanor a les quals a distint nive ll partic ipa tota la comunitat
poble.

M'he es tès en una descripció
elemental d 'aquesta activitat perquè ha servit d'arrancada per al
moviment d'infanci i d'adolescenc i a ls pobles de Mallorca i perquè
inclou una dinàmica ja experimentada a catorze pobles de l'illa,
mo lt rica .
a) El moviment arranca d'una
acció de poble, no és grupista,
sinó que es dirige ix a tots : nois
i no ies que volen fer un serve i.
També e ls pa res hi par tic ipen, ja
que a tots és comunicat amb antelació e l proj ecte per mi tj à d'una carla. i els di es de la missió
e ls són donades unes conversades
de pedagogia familiar crist iana.
Participe n en la miss ió tots e ls
nins i totes les nines en edat escolar.
b) Els nois i noies q ue part icipen e n la miss ió com a respon-
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sables, són joves c reients, però
que, en la majoria d els casos, fan
la primera experiència d'obrir-se
als altres amb un servei des interessat. D'aquestes jornades han
nascut els cl ubs de joves, i en algu ns casos s'han fo rmat grups
m.ilitants fortam ent inq ui ets.
c) El movime nt ha creat també un corrent de comunicació entre els nois i les noies dels distints centres on s'és te nguda
aquesta experi ència, mitjançant
revisions d'activ itats comunes .
Comunicació i coneixement dels
nins que com a mínim una vo lta
l'any es reu neixen e n una gran
concentrac ió. A la darrera que es
lengué e l mai g de l'any passa t es
reuniren tres mils nins i nines
(e ntre 12 i 16 anys) aco mpanya ts
de 250 res ponsables.
ci ) Una altra derivac ió, que e m
semb la també impo r tan t, és que
e l moviment ha provoca t un treball comú ent re e ls consi liaris,
que ha refermat la nostra amistat i ens ha donat il·lusió i gust
pel treball en equi p.
Però no to t va vent e n popa, i
constatem , per exemple, que el
«pluriempleo» dels capella ns que
més directame nt prenen part en
e l moviment és un obs tacle per a
un rendiment més ample i més
eficaç.
El nostre treball no sempre és
ben in te rpretat, potser perquè les
mateixes ac ti vitats porten en si
una certa ambigü itat; també se'ns
ha criticat e l caràcte r fo lklòric
humanista de la nostra tasca.

Constatem jgualme nt que ['apos to lat dins aq uestes edat s no
és e l que més compe nsacions
aporta. L'infant ho necessita to l
de ls a ltres, no es tà capaci tat per
a prendre comprom isos i res pon-

sa bi litats seri oses; això fa que e ls
respo nsab les es ti guin s ubjectes a
la llei de l cansament i a ixí molt s
que ha n come nça t aq uesta tasca
a mb il·lusió molt prest l'abandonen
l oa ll Caldellt ey ( Mallorca)

La llengua de la Missa a T arragona
«Oi ario Español.

de Tarragona, en

l'edició dels diumenges. publica l'horari de les misses de la capital del

T:nragonès amb la indicació de la llengua emprada en cada una.

Es tan t més d'agrair aques t
servei que l'horari publicat per la
Cúria ta rra go nina, no sa bem per

quines raons, no asse nya la una
ca racte rís tica ta n impo rta nt i tan
orientadora per a ls fi de ls.
L'horari ofereix matl!r ia de refl ex ió. N' hi haurà prou, per la
nostra banda, de rep r od uir.lo i
d 'indicar-ne a lguns aspectes. Correspon al 5 de julio l de 1970.

HORARIO DE MISAS EN IGLESlAS DE LA CAPITAL
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L'horari no recull totes les misses que sc celebren, si tenim presen t les capelles dels col·legis i
dels convent s de religioses, l'ermita de la Salut, etc. Tanma teix indica els principals llocs de culte
com són les parròquies de la ciutat i la del ba rri de pescadors
(Sant Pe re) i la de la barriada
obrera de Torrcfo n a (Sant Josep)
a cura dels jesuïtes , i les tres esglésies de religiosos.
De les 70 mi sses am b ind icació cie llu r idiom" únicament 25
se celebren en cata là, és a dir el
35,7 per I 00 del total. Xi fra evidentment exigua i que delata, en
conjunt , manca d'atenció o desarrelament puix que no va pas d'a-

cord amb la natu ralesa de la comu nitat. Be n segur que la des·
proporció resultaria notòriament

agreuj ada si hom prenia en consideració la totalitat de les misses, les dels conve nts i dels collegis, e tc.
Si ens fixem en la distribució

d'aquestes misses en català, trobem que, de les 28 que se celebren abans de les onze, IS, això
és, el 53,S per 100 es concentren a
les prime res hores del matí. El
percentatge es redueix al 28,S pe r
100 pel que fa a les misses que
se celebren entre les onze i les
dues, ja que de les 21 que hi ha
en aquestes hores, només 6 són
en català . Pitjor percentatge donen, encara, les vespertines: 2, de

les 9 que hi ha a la vigília, i 3, de
les 12 que se ce lebren el dia festiu, o sigui : el 22,2 per 100 i el
25 per 100, respectivame nt.
Si la distribució quant a l temps
100

s'endevina ben poc raonable, molt
menvs en res ulta, de raonable, la
di stril>ució local, ja que hi ha extrems tan greus com el dc San t
Pau - pe rdón, San Pablo- on tot
es fa en castell à; sort que a Sant
Pere del «Serrallo» ci català arriba al 75 per 100.
Vegem-ho més concretament.
Les quatre parròquies antigues

oscil·le n entre ci 33,3 i el 77,7 per
100, la de la Catedra l i la de Sant
Francesc amb ci millor percen-

tatge; en canvi, hi desentonen la
de la Santíss ima Trinilat i la Sant
Joa n que trenquen l'equi lib ri, a
més a més de no di r-ne cap de
vespe rtina en català . Resulta escanda lós i del to t injus ti ficat el
cas de Sant Pau, s ituat en plena
prolongació de la Rambla i a dos
passos de la plaça Imperial Tàrraco, que no és pas un barri típic d'immigrac ió, ans hi viuen
gran nombre de fam ílies catalanes i allí van a oir missa gent
dels pobles del Camp -Constantí, Morell , Peraforl. .. - donada la
facilitat d'accés i d'a parcament.
Els religiosos, a excepció dels
caputxins, es mos tren per sota
del percenta tge global. Els ca rmelites de manera molt aguda, amb
una sola missa en català de les
onze que celebren, potser pe rquè
«no sigui dit » i pe r lai de cobrir
l'exped ient, igua l que a Barcelona. Els je uïtes de Torreforta poden tenir una justificació provisòria si pre ne m en compte que es
trac ta d'una barriada de fo rta immigració (cfr . PRESBYTERIUM
juny 1970); tanmateix, pensant en

la integració en l'església local,
ca ldrà pregunta r·se si hom acon·
segueix el nivell mínim.

J:.s remarcable que només tres
dels de u llocs de culte considerats, tenen missa en català a la
tarda o la vigília de la festa: la
Catedral, Sant Francesc i Sant
Pere. Fins i tot es dóna el cas
que els carmelites tenen ducs
mi ses el dissabte i dues de vespertines e l diunlcnge, i totes quatre són e n castell à.

En resum podem afirmar que
hi ha una clara desproporció en
contra de la llengua de la terra,
que les misses en català són celebrades a les hores pitjors i ubicades ben desigualme nt.
A la vista d'aquestes remarques
resulta difícil de veure un plantejament pastoral de conjunt o la
resposta part icular, a nivell de
responsable del lloc de culte, a
exigències exclusivament pastorals.

R. G.
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El dia 26 de novembre Mons. Pont i
Gol era designat com a Arquebisbe de
Ja Seu metropolitana de Tarragona .
Amb data del 9 de desembre enviava
aquesta carta ciclostilada a tots els
capellans del seu nou bisbat.

Castelló, 9 de desembre de 1970.
BOI1S antics i ge rm ans sacerdots
de l'Església de Tarragona.
Us escric amb una gran il·lusió.

Amb la il·[usió d'una amistat que

vosaltres, en molt gran nombre,
ja heu contença t fenl·me arribar
p er ca rta o telegrama el vostre
primer Déu \lOS guard. Sobre /ot
amb la ¡¡·lusió d'una amistat que
tIO

trigarà a adquirir tola una

profunditat fraternal i tota una
expressió de cordialitat. Jo alm enys així ho es pero. Vull creure
qu e tots vosaltres també .
Aquesta amis tat serà la millor
tra ducció de la gran rea litat teològica, per la qual el bisbe i els
seus preveres fOrmel'l l'únic Presbiteri, al qual ha estat confiat el
se rve i ministerial al Poble d e Déu
i que d e fe t, IIan d'exercir, cadas·
cú des del sell /Ioc i el seu grau,
en plena i comuna corresponsa·
bi/itat. M és encara; és l'única t ra·
dll cció puix qu e en l'Esglés ia totes les lleis es resumeixen en la
caritat, i la comunió eclesial ens
convert eix en una família, en la
qual a mi em pertoca l'ofici de
pare i a tots vosaltres, el de germans.

Per això, us agra eixo vivament
les mostres d 'afec te que, com
a primícies d'aques ta amis tat,
m'heu fet arribar. Voldria cont es tar-vos a cadascú en particu-

lar. Tindré. si Déu vol, ocasió
de fer-Ilo. De moment , accepteu
aquestes lletres com a prova del
nos tre futur diàleg que es pero esdevil1drà franc i obert.
Les tasques de l'Assemb lea
Conjunta, que ja sé que heu emprès amb VOlL/l/lat, Se rafl un~
gran o cas ió per a començar I
aprofwldir aqllest diàleg i aquesta amistat.
M'IIan escri t tamb é moll S dels
vostres feligresos alegrant-se de

la meva designació per a Pas/o r
de Tarragona. Us agrairé que els
feu avin ent el meu reconeixement i la meva sa lut ació. A tots
d esitjo veure i a IOl s beneeixo.
H e pogut conèixer i abraçar el
va lre germà, MatI S. Martí, designat bisbe de I"a S eu d'Urgell .
Ens d eixa i 110 sentim, però estem content s puix que el seu nom enament a l ot s II onora.

Res m és. Us felicito ja per Nadal. Que sigui ben feliç i ple de
la gràcia d e Déu. Feu-Ilo tamb é,
de part m eva, als vas t res feligresos i als vos tres alumnes. Espero,
si Déu vol, es tar e ntre vosaltres
per tot el gener propvinent.
Ment res tant , d emanant-vos una
oració, prega per vosalt res i us
beneeix afectuosa m ent en el Crist.

Josep Pont
Arqueb is be electe de Tarragona
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Del 26 al 29 de novembre passat varen celebrar-se a Tortosa unes jornades de reflexió destinades a sacerdots
(dos dies i mi g). I a laics i a religioses (un dia i mig) . dirigides per Mn.
Joan Bat lles, Vicari Episcopal i Director del Centre d 'Estudi s Pastorals de
Barcelona.

El Sr. B isbe, Mon s. R icard M.
Carl es va obrir la sessió posant
en relleu la confiança que tenia,
amb visles a la pasloral d e COr!'
junl d el Bisbal, el! aquesls lipus
de Irobades d'eslt/di i de pregària
que, alhora que el!s feiel! progres·
sar en la renovació de la nostra
mentalitat, ens facilitaven la ge rmanor per a l'obra comuna que
és l'edificació de l'Església
La sess ió dels sacerdots va seguir aquest ritme: a) Exposicions
de MI!. Batlles. b) Reflexió per
grups, i e) posades e'1 comú.
Hom va elegir, des del conIellçoment, wza com issió encarregada d'elaborar u nes conclusions sobre els aspectes de m és int erès
que fossin descobert s en el curs
del Ireball.
Ca l dir que aquestes jornades
es varen preparar amb un sondeig sòcia-religiós fet a la majoria d e parròquies d el bisbal, que
va servir per a orientar les mateixes exposiciolls del conferenciant i que podrà ésser 111tlitzat
en flltures reflexions comarcals o
diocesQ/les.
Els temes ellloru dels quals
hom va reflexiouar foren : J ) Crileris bàsics de l'acció pasloral de
l'Església. 2) Missió pastoral i diversitat de ministeris. 3) Organització de la pastoral de conjunt.

4) Estruclu res 10l1amel1lals de la
pastoral de Conjunt. particularment l'arxiprestat I la zona.
5) Mit ja liS pràctics, i especialment els equips sacerdotals (etapes de llur formació i fun cionamelit a diferems llivells) i els
cOI/sells pastorals. 6) COItSeqüències m és urgents derivades dels
principis doctrillals i de les situacions reals (necessitat (['un moviment de reorienlació dels sacerdots, u rgència d'una pastoral missionera, d'uns movimen ts catequèl ic i litúrgic bel1 fonamentals
i l1ecessitat de promoure seriosamelrt la participació del laicat) .
La darrera rewlió dels grups
lou dedicada a la cOl!sideració,
amb aportacions i esmenes, de
les conclusions preparades per la
comissió.
Varen passar per aquestes jornades un s 50 sacerdots. Diem
«passar» perquè algul1 s van alt erIUl r llurs minist eris amb «escapades» ( treure-h i el cap) a les
sessions. I aquesta participació
intermitent -malgrat les justificacions raonables- perjudica el
treball comunitari i fins i tot pot
portar algtU1_ malel1/ès, si només
se segueix fra gme'1làriament la
rellexió.
Considerem que es va fer bona
feil!a per alllltur pastoral del bisbal. La participació activa dels
«permanents» va ésser molt intensa i plena d'interès.
Hem de lamentar, però, la no
assistència d'algl/ns sacerdots que
sembla que ens haurien pogut
ven ir a ajudar amb les experièn103

cies i refl exions pròpies. El progrés pastoral d'un bisbal només
s'aconseguirà amb el diàleg fraterna/ i perman ent l/e tots els
sacerdot s.
La sessió dels laics i de les reli-

gioses. Va cons ist ir també en unes
exposicions de Mn . Batlles, reflexió per grups i col·loquis generals. L'assistència va ser moll nodrida ( Lm centena r ) de represe r1tanl s de molt es cOl1zarqu es. Tol
es va desen rotllar ert un clima de
gran ;,tlerès i d'anhel de co¡'¡aboració. L'experiència de treball
conjunt de laics i de religioses va
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ésse r molt postf lva ; per a molt s

una veritable revelad6.
Heus ací els lemes Iractals:
I ) Els laics i les religioses elt l'acció pastoral. 2) La vida de fe

adulta. 3) Les conseqüències de
la vida de fe en l'animació de l'o rdre temporal. 4) Actualització de
les estru ct ures pastorals (parròquies, comarqtl es, etc.).

La celeb ra ció de l'Eucaristia va
cloure aquesta sessió i Vil fe r sentir a tots que només la força del
Senyor, que ens ajunti en una comunitat viva i operant, pot fer
avançar el Regne de Déu en el
nostre bisbat.
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