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primera plana 

L } ensenyament religiós 

El tema de l'ensenyament religiós té una actualitat 
permanent, accen tuada avui per Jes normes que van 
configw-ant-ne l'estatut segons la nova Llei d'educació. 
Per aquest motiu, QUADERNS DE PASTORAL ha vol
gut fer-se'n ressò. 

o ens pot debmr indiferents que en els dos cicles 
que integren l'«cnsenyament general bàsic», la religió 
sigui W1 3 disciplina oficial i ob ligatòria (amb les ines
camotcjables excepcions. ben cert). Ni que en e l primer 
cicle escapi pn\cticament a l 'à mbit de l'Església: l'cs
cola és la institució encarregada d'aques t ensenyament 
-de clirigir-lo i de regular-lo- i els mestres, com a ta ls, 
e ls encarregats d'impartir-lo. 
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L'estudi d'aquesta nova Llei semblava una bona oca
sió per a replantejar-ho tot de cap i de nou, després 
de tants anys. La proclamació conciliar del principi de 
llibertat religiosa, la presa de consciència de la trans
missió i l'educació de la fe com a tasca pròpia i ¡ntrans· 
ferible de l'Església, els esforços per renovar la cate
quesi al defora de l marc escolar estricte i e ls mateixos 
termes del primer . L1ibre blanc. del Ministeri ens ho 
feicn esperar aixÍ. 

Per això ens van decebre (més enllà de la termino
logia renovada) les línies de [ans del que va anomenar
se . L1ibre blanc. de la Comissió Episcopal d'ensenya
ment, que s'han vist traduïdes, en certa manera, en el 
text definitiu de la Llei. I augmenta la nostra decepció 
ara que es posa en pràctica. 

Després de fer sentir repetidament i debades la seva 
veu en els òrgans competents de Madrid, els Secreta
riats diocesans de Catequesi de Catalunya i de les Ba
lears van anar madurant i preparant un document molt 
ponderat que, fa cosa d'un any, van enlairar a la Con· 
ferència episcopal catalana. 

Hi fei en Lloa anàlisi realista de la s ituac ió actual i 
s'inclinaven decididament per retornar la cateques i al 
marc eclesial, del qual mai no hauria d'haver sortit. 
Passat un any, aquest document no ha obtingut altra 
respos ta que el silenci dels destinataris; els seus autors 
s'han abstingut de donar-li publicitat. 

Sembla doncs que les coses no marxen en aquesta 
direcció, per ara. I que la Jerarquia de la nostra Es
glésia, especialment sensible a la comoditat i a la uni
versalitat que l 'ensenyament escolar de la religió repre
senta (pel que es diu, un dels seus .punti fermi. en el 
diàleg sobre el Concordat), no es decideix a assumir uns 
punts de vista cada vegada més vastament compartits. 

La nova legis lació civil marca, doncs, un retrocés en 
"quest punt. 
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La geografia de les diòcesis 

E ls rumors sobre nous arranjaments dels nos tres lí
mits diocesans són vells i reneixen de tant en tant. .. 
Una nova seu a Manresa? 0, potser, a la vella Egara? 
Racionalització de les demarcacions de Lleida i de Sol
sona? Són temes que han estat suscitats una vegada i 
una altra. Val a dir que la insistència dels rumors pa
lesa sempre la persistència de problemes irresolts. 

Als rumors, a més a més, cal sumar-hi darrerament 
Ull projecte COllcret: l'estudi de "Inst itut dc Sociologia 
i Pastoral Aplicades sobre «divisió de la Diòcesi de Bar
celona en demarcacions pastorals», elaborat per encàr
rec del Prelat barceloní. 

Som a les vigílies d'alguna reforma important ? 
Aquesta és una qüestió que ens preocupa. La visió 

de Catalunya com a unitat pastoral, que inspira els nos
tres quadern , ha fet que hi dediquéssim sovint l'aten
ció. Recordeu, per exemple, els articles . La població de 
Catalunya», (primer quadern «Presbyterium » sense nú
mero, pàg. 35 i ss .), «J:.s Barcelona simplement una diò
cesi» (N.o 1. pàg. 3), «Panoràmica dels diversos bisbats» 

N.o 10, pàg. 49 i ss.) i el que és publicat en aques t ma
teix quadern sobre els problemes lleida tans. 

Ara, concretament. ens inquieten tres interrogan ts. 
L'afany d'alguna solució parcial i immed iata, malme· 

trà la res tructuració global que necessitem, d'acord amb 
la realitat del País i el procés evolutiu en què es mou ? 

El clàssic s ilenci i el tarannà habitual de l'aparell 
eclesiàstic, ens prepararà una solució de sorpresa, sense 
possibi li tat d'un intercanvi de parers, ampli i obert? 

Alguns aspectes delicats de la nostra comunitat hu
mana, menystinguts per l'ordenament civi l. seran sa l_ 
vats en l'endegament eclesial? 

La Conferència episcopal catalana, cada dia, cal dir
ho, més esperançadora, té al davant una qüestió de 
molta transcendència. 
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escola i catequesi 

U lla qiiestió discutida 

Heus ací una qüestió bell actual, a què llaurà de donar resposta 
un possible Concorda/. Un dels punts potser més poc esclarit, fins 
i tol doctrina/merlt, i en el qual 110 acabem de posar-nos d'acord. 
La catequesi, pot ésser oficial i obligatòria? es admissible una 
veritable catequesi a l'escola? Ell CllS afirma tiu, sola quines condi. 
cians? .. 

D'altra banda, l'escolarització de la Catequesi és un dels punts 
que més han estat motiu de fricció en els sovintejats contactes que 
representants catalans han es tablert amb els membres d els orga
nismes corresponent s de Madrid. 

Si volíenl resseguir la història més recent, e rtS trobarienl que 
a les Jornadas nacionales de estudios catequéticos, titulades pre-
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cisamel11 La acci6n catequética de la Iglesia a la luz del Concilio 
Vaticano II (abril 1966), van haver·hi ja L/ ns malel1lesos entre la 
delegació catalana (integrada per més d'una quarentena de mem· 
bres: sacerdots, religiosos, mestres i mestresses catequis tes i ma
res catequistes) i el director del Secretariado nacional de Cateque· 
sis, D. José M al1uel ESlepa, el qual 110 va permetre de plantejar 
aques ta qües tió es tructural -Catequesi, Escola i Església-, a des
grat que el mateix títol global de l es 10mades semblava convidar· 
hi, i va mantenir el diàleg i el treball exclusivament a nivell pràc
tic (metodo lògic i orgal1Ílzatiu) i a nivell teòric (teològic), se l1se 
L/na reflex ió de tipus pastoral que els enllacés i que qüestionés el 
primer a la llum del segon. Precisament aleshores, el grup català, 
format per representants de cinc bisbats, va presentar una Comu
nicació, que la direcció de les Jornades va voler desconèixer: par
tint del que és la funció cat equètica, s'hi analitzava la s ituació 
espanyola, que la realitza, estructuralment i pràcticament de ma
nera exclusiva, en el marc escolar i dóna lloc a la «classe de re
l igió». 

Des prés hauríem de deixar constància que aquesta mal eixa qúes
I ió (n'lés que t'lO pas Lm malentès, una fin de non recevoir) ha anat 
enterbolint {les d'aleshores els contactes del centre amb la nostra 
perifèria. Per exemple, amb ocasió de les Jornades de treball sob re 
els Catecismos escolares (abril 1968), que porten j a inscrit el'l el 
seu títol mateix, i com aquell qui res, els dos termes del conflicte. 

Ara ens arriba una relació sob re la darrera de les trobades, tro
bades que amb ocasió de la nova legislació civil s'estan multipli
cant de manera profusa i que part eixen sempre del que !tom ano
n'tena l'«o pció de base» : ter [' «educació religiosa» a l'escola; més 
ben dit: enca rregar-la es tructuralment a l'escola. Aquestes jornades 
acaben de tenir lloc a finals d'abril a El Escor ial. 

L'organisme que, per part de l'Església, dirigeix la posada en 
pràct ica de la dimensió «catequètica o religiosa» de la nova Llei 
no és ja el Secretariado nacional de Catequesis, silló l'anomenat 
Centro nacional de la Iglcsia para la orientación y promoción de 
la educaci6n cristiana, sempre depenent de la Comisi6n episcopal 
de enseñanza y educación religiosa. Com podem veure, la nova 
Llei sembla que !ta desplaça t l'accent i, quan ja ens semblava lm-
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possible, la paraula «Catequesi» ha estat posada a l'ombra: ¿un in· 
dici del confusionisme que impera a les altes esferes? 

Si ens fixem en el vocabulari, ens adonaren'! que llom parla in
discriminadament en termes escolars (religió, ensenyament religiós ) 
i eclesials (catequesi, educació de la fe), passant per ulles expres
siolls (formació religiosa, educació religiosa, edllcació cristialla) 
que no sabem mai exactament quan designen una funció cll1equè· 
tica (educació de la fe), una fUllció escolar (educació moral i reli
giosa) ° la funció típica d'ulles determinades escoles: les escoles 
confessionals, que pretenen educar religiosament en tm se'1tit molt 
determinat (educació cristiana global) . 

Mentre l'afer no es replant egi de soca-rel, i per molt que llom 
canvii els noms i actualit zi els mètodes, l'ambigüitat de la clasc 
de rc ligi6n seguirà essent la del area de religi6n ° de formaci6n 
religiosa. 

Esseni aquest tOl problema particularment viu a casa nostra, 
hem demanat l'opinió de tres entesos. La del P. Genis Samper, 
escolapi, molt experimental en el món dels col1egis religiosos i que 
ha escrit w'! extens i interessantíssim estudi sobre la funció de 
l'escola i l'en.senyament religiós, inèdit fins ara, però que eHS agra
daria de veure ben aviat publicat: «FLmció educativa en la societat 
global: Íl1'lplicaciol1S pas torals» . Memòria presentada a ¡'Justi/ut 
Superior de Pastoral Catequètica d. París el 1970. La de Mil. Jesús 
Huguet, delegat diocesà de catequesi del bisbat de Solsolla, col·la
borador assidu a nivell int erdiocesà. i que ha seguit moll de prop 
el desen volupament de la catequesi al nostre pals aquests darrers 
allys. I la del Sr. Jordi Calí, director d'Ulla escola privada i de so
bres conegut per la seva competència i activitat ell el camp de 
l'ensenyament, especialment preocupat per aquesta qüestió i bon 
coneixedor de les diferents tendències i opinions en aquest punt. 

També publiqt/elll, a més, ulles notes de Mn . Josep M. Totosat/s, 
ja antigues de 4 anys, que ajuden a aclarir els term es d'aquesta 
equació escola-catequesi i una crònica de Mn . Joan Pujol, del Secre
tariat de Catequesi del Bisbat d'Urgell, sobre les Jornades de El 
Escorial on va plantejar-se agudament una discrepància fm1.Gmen
ral tocant a aquesta qüestió. 
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E sglésia I món escolar 

Per a entendre'ns, 
- escola: és una institució al servei de l'educació; 
- educació : és un procés de socialització; 
- la Soc ietat global: no s'identifica amb cap grup ni ideolò-

gic, ni religiós, ni hi està so tmès: la Societat és secular; 
l' Església (o les esglésies): és una comunitat de persones 
que, vivint en el món, creuen en Déu per Jesucrist, i consti· 
tueixen l'expressió del fet religiós. 

A partir d'aquests supòsits, desenrotllem el nost re pensament. 

Escola informació religiosa 

I . L'esco la no s' iden tifica amb cap comunitat d'Església : L'es
cola és de la societat per a la societat. Cap grup religiós no pot 
apropiar-se de l'escola . Un grup religiós que porti una escola no 
educa per a la seva Església sinó per a la societat. 

2. L'escola no pot ignorar que l'Església ex isteix, que és un 
fet socia l, cultural, històric, en el si de la societat. L'escola ha 

de donar una resposta a les preguntes que es fan els membres de 
la societat: «què són e ls cristians?; què creuen?; què fan? » 

L'escola, doncs ha d'informar i de donar raó del fenomen reli. 
giós i de les seves concrecions en la societat a la qual serveix. 

Això no vol pas dir que hagi de demostrar l'existència de Déu 
o d'intentar convèncer els escolars que esdevinguin creients: aL'Xò 
pertoca a les esglésies. No es crida a la fe s inó des de la comuni· 
tat de fe. 

Això no vol dir tampoc que les portes de l'escola estiguin tanca· 
des a les esglésies com a aitals. Qui millor pol informar de la fe 
que el qui creu? 
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La llibertat religiosa no és respectada en una presentació pa· 
noràmica de les religions. Les religions arrelen en un teixit social 
determinat i són un factor d 'integració en un tipus donat de so
cietat. 

Escola i evangelització 

3. L'evangelització consis teix a anunciar el fel pasqual des d'u· 
na posi tura de fe. 

L'evangeli tzació com a tal no es pot exigir a l'escola . . Però tam
poc no es pot prohibir que els creients anunciïn Jesucrist a l'escola. 
Ans al con trari , e ls cristian s en el món escolar han d'aparèixer 
com una comunitat que confessa Jesucrist. La qual cosa no té res 
a veure amb la utilització de l'escola amb fins de proselitisme. 

4. Remarquem que en el món escolar, com en els alt res móns, 
els crist.ians no poden anunciar vàlidament Jesucrist, s i no és for
mant església, ja que és a través d 'ella que el Crist es manifesta 
als homes. 

5. Aquesta comunitat d'Església present en el món escolar no 
pot consistir a posar a part e ls escolars cristians. 

Ultra aparèixer com a ghetto, l'Església semblaria una comu· 
nitat d'in fa nts. Ambdues formes no reflectirien la manera de sel 
d~ l'Església en el món. 

6. Tampoc no ens sembla que l'Església seria present a l'esco
la a través d'un ministre que té cura dels cristians de l'establ iment 
escolar. 

7. Creiem que Ja presència evangelitzadora de l'Església a l'es
cola només és possible a base d'ex istir unes relacions evangèliques 
vi scudes a nivell de consciència per tots els qui a la institució 
escolar confessen Jesucrist. Estem convençuts que no es tracta 
pas de tenir escoles catòliques, s inó d 'ésser catòlic a l 'escola. 

Les actituds evangèliques de la llibertat i de l'amor hau rien 
d 'ésser viscudes en tots els nivells (pares , mestres, escolars) per· 
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què el nos tre engatjament de fe deixés d'ésser percebut com a 
sociològic i aparegués com a personalitzat i personalitzanl. 

8. El Crist serà anunciat ef icaçment als escolars quan aquests 
es trobin davan t una comunitat aduHa que sigu i capaç de reflec tir 
la imatge de l'Església fide l a Jesucris t, i en la qual eHs puguin 
ocupar el lloc que els pertoca. 

Escola y catequesi 

9. En quina mida l'escola és o pol ésser utilitzada com una ins
titució catequètica? 

Creiem q ue l 'escola està al servei de tota la societat. 
Creiem també en una societat secular i pluralista. Això sol ens 

faria descanar la possibilitat d'una institució catequètica escolar 
adreçada a escolars. 

Encara més, no hi ha per què l'educació de la fe hagi de tenir 
o d'emprar els mateixos mitjans que empra la societat per a la 
transmissió de la cultura : edat escolar, classe escolar, mètodes 
escolars, i el r isc de confondre l'educació amb la quantitat d 'in
formació rebuda o ordenada. 

10. Sembla clar que la catequesi és una funció intra-eclesia l 
i que per tant és l'Església qui n'ha de crea r les estnJctures. La 
primera d'aquestes és el context evangelitzador, fora del qual cap 
catequesi no és possible. 

Les estnJctures catequètiques han d'ésser pensades des de la 
fe i des de la volunta t de voler aprofundir la pròpia fe. Cap de
legació ni cap mandat de l'Església no aseguren la fe del mestre 
en funció catequè tica. 

Convertir el ca tecisme en un afer de l sacerdot que ve a l'esco
la, és c1ericaHtzar la fe i creure'n possible la transmissió de forma 
magisterial . 

La catequesi a l'escola no respecta la llibertat de les famílies: 
la cultura o la formació religiosa sí que respecta aquesta llibertat. 
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11. Possiblement, molts professors de Religió creuen catequ it
zar. Llavors, ¿on són les comunitats d'Església rejovenides per 
aquesta acció? Alguns, o molts, es troben incòmodes dins la situa
ció ambigua d'una assignatura catequètica. l són víc times de la 
pròpia angoixa. ¿ o seria més hones t, i més tranquiHitzador, dc 
no demanar a la classe de religió el que no pot donar? ¿Per què 
pretendre, doncs, que la classe de religió té una finalitat ca tequè
tica? I ben seguI' que e ls coneixements que dóna es poden donar 
en un context ca tequètic, on hi hagi un acord sobre el llenguatge, 
per exemple. 

Honestament, per a mi , crec que la sol ució al problema de la 
classe de religió no és metodològica sinó institucional. Solucionar-lo 
millorant mètodes, introduin t-ne de catequètics , no farà més que 
fer aparèixer la contradicció que la situac ió comporta. Fem fer a 
la classe de religió el que ella pot fer, i com a Església cerquem 
quines han d'ésser les estructures catequètiques vàHdes per a a ten
dre tota l'Església i sobretot els seus membres més febles. 

Escola i pastoral 

12. Suposant que els cristians del món escolar (pares, mestres 
i escolars) arribessin a establir entre ells aquests lligams que per
meten de sentir-se Església i de presentar-se com a tal , llavors el 
planteig de la catequesi hauria de fer-se dins d 'una acció pastoral. 

Creiem que la fe no es transmet de persona a persona, sinó que 
és la comunitat de fe, l'Església, la mare dels nous cristians . 
Creiem que la catequesi és insuficient, si no inútil, quan no s'in· 
sereix dins una acció pastoral. Avui tots sentim la temptació de 
reduir l'acció pastoral a l'acció catequètica. i fem dels cristians 
homes com els altres amb creences particulars. 

13. Això ens porta a fer-nos aquesta pregunta: Si no n'hi ha 
prou de creure, sinó que cal fer, què hem de fer els cristians en el 
món escolar? 

Creiem que la prioritat de tot esforç pas toral hauria d 'anar 
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adreçat als adults, pares i mestres, sense e ls qual s és impossibl e 
que els escolars vegin l'Església. 

La condició cristiana de ls infants i de ls adolescents, que ell s 
accepten, hauria de ser ben tinguda en compte i, a partir d'aquesta 
ca ldria fer la convocació a l'Església, mai a títol de membre de 
Ja comunitat escolar. El s c ristians haurien d'aparèixe r com els pri· 
mers respectuosos de la dignitat de ls a ltres, com e ls defensors de 
l'amor i de la llibertat dins la comunitat escolar. 

La comunitat esglés ia hauria de ser acollidora de tothom, no 
un refugi d'uns quants, els cristians de l'escola. 

L1. comunita t església hauria dc respectar les s ituacions dife· 
rents de fe. Respectar, que no vol pas dir desentendre's. Ningú no 
hauria d'ésser di scri minat a l'escola per la seva fe o per la seva 
no·fe. 

La comun itat hauria de tenir e l dret de fer tot a ll ò que li per· 
metés d 'aparèixer com el que el1a creu ésser. o es tracta pas 
d'una església enfront de l'escola, s inó de l'Església que és a l'es· 
cola. 

Finalment, la vida de la comunitat cristiana en e l món escolar 
hauria de c rit icar i cie contesta r la mateixa escola i la socie ta t 
per a la qual prepara, perquè aquesta restés sempre oberta a l pro. 
grés i a l'acció del Crist. 

Com a conclusió, a t ítol personal, 
1. Hem cie prendre consciència que la catequesi exigeix noves 

institucions. Unes altres. 
2. L'escola ha d 'in fo rmar del fenomen religiós fin s a fer.lo 

comprens iu amb vi s tes a la integració social de l'escola. 
3. No ens podem dispensar d'una acció evangelitzadora, i pas· 

toral, en el lnón escola r. Aquesta no es portarà a terme a través 
d'una ass ignatura de re ligió, n i d 'escoles catòliques, s inó per la 
presència en el món escolar d'una comunita t de fe fo rmada pel s 
qui estan presents en la tasca educadora. 

Genís Sam per ( Barcelona) 
febrer 1971 
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La catequesi a l'esco la 

Aquesta reflexió meva parteL" d'un fet i d'una hipòtesi. 
Sembla que ja és u n fet: en e l primer cicle de l'ensenyança bà

sica, de cinc cursos, l'ensenyament de la catequesi continuarà es
sent obligatori com fins ara i encarregat als mestres com acate· 
quistes. En el segon cicle, de tres cursos, quedarà més o menys 
com fins ara en el batxillerat: obligatori , però encomanat a pro
fessors especiali tzats i aprovats per la jerarquia. Encara que en 
aquest afer els bisbes tinguin l'última paraula. res no impedeix, 
em sembla, que puguem expressar lliurement la nostra opinió. 

La meva - i en això es diferencia de la reflexió del P. Samper-, 
parteix de la hipòtesi que la veritable cateques i no repugna a '" na
turalesa de l'escola. En altres paraules, no excloc per principi la 
catequesi de l'escola. Per això mateix, no pot dir-se que la meva 
manera de pensar estigui en total desacord amb els nn. 7 i 8 de 
la declaració conciliar sobre l'educació cristiana de ]a joventut. 
Amb tot, dic que parteixo d'una hipòtesi, puix que la positura del 
P. Sam per, sobretot després d'haver pogut llegir un ampli escrit 
seu inèdit sobre el mateix tema, mereix tota la meva consideració. 

La presència de l 'Església a l 'escola 

Aquests darrers anys, a les jornades organitzades pel Secretaria
do Nacional, a les quals he hagut d'assistir per raó del meu càrrec 
de delegat diocesà de catequesi, he sentit proclamar reiteradament 
el dret i el deure ineludible de l'Església d'ésser present a totes les 
esferes humanes i per consegüent també a l'escola. Però no he sen
tit mai (i si alguna vegada ho he intentat no he pogut aconse
guir-ho) que es tractés seriosament sobre la natura d'aquesta pre
sència, sobre la millor manera de portar-la a terme. Certament 
l'Església ha d'ésser present a l 'escola, com ha d'ésser present al 
treball , a l'economia, a la pol1tica i a tots els camps de l'existèn-
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cia humana, puix que a tots, l'Església està cridada a portar-hi la 
salvació de Jesucrist. Però d 'aquest principi no se'n segueix ne
cessàriament que l'Església hagi de fer-se present a l'escola amb 
la catequesi i menys encara se'n segueix que la catequesi hagi d'en
carregar·se a Ja institució escolar com a tal . 

Personalment, crec que la presència primordial de l'Església, 
que no hauria de mancar a cap escola, és la del testimon iatge cris
tià dels mestres i dels mateixos alumnes. Tots sabem la influència 
que pot tenir sobretot el testimoniatge de l'educador. En aquesta 
línia, caldria un esforç per a ¡Huminar la missió del mestre cristià 
com a tal, en les diverses escoles i en les diferents s ituacions, i una 
soHiciLUd pastoral per a ajudar-lo a realitzar-la. 

Catequesi a l'escola? 

Aquesta és una qüestió que preocupa des de temps els qui for
mem part dels secretariats de les diòcesis catalanes. Fa un any 
que, després d'una ll arga elaboració, vam enviar un document als 
nos tres bi sbes per a ajudar-los a e clarir aquest punt. En efecte, 
nosaltres es tem profundament convençuts que la causa de l'enca
llament de la catequesi als nostres bisbats no és un problema me
todològic (n'anem aprenen t i en podem aprendre més), sinó un 
problema pastoral o d 'institucions catequètiques. Dit d'una mane
ra ben senzilla, el nostre problema és: qui ha de fer la catequesi, 
a qui, on i quall l'ha de fer. Ara bé, no hi ha dubte que la qüestió 
de la catequesi escolar condiciona profundament la solució d'a· 
quest problema. Més enca.ra, ha estat principalment la indecisió 
en aquest punt que ens ha impedit l'encarrilament de la labor ca
tequètica. 

Segons l'opinió d'alguns, fer servir l'escola, que té una funció 
molt definida d'integració sòcio·cu1turaJ, per rer catequesi, com per 
implantar qualsevol ideologia, pot ésser un abús. Segons aquesta 
opinió, escauria a l'escola l'ensenyament o la informació religiosa. 
com a faclor d'integració sòcio-cu llural, però DO de cap manera la 
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catequesi. Tanmateix, d'altra banda, és un fet que en la immensa 
majoria de països europeus es fa catequesi a l'escola. 

Per part meva, mentre no es demostri l'opinió anterior, cons· 
cient que l'Església ha d'avençar per camins de pobresa i que el 
radicalisme és sovint parent del puritanisme, no m'oposaria a la 
catequesi a l'escola amb aquesta triple condició: que la catequesi, 
la faci l'Església amb autèntica llibertat, sense condicionaments de 
cap mena (Consl. sobre l'Església en el Món, n. 76); que siguin 
respectats els drets i la llibertat de tothom; i que la catequesi 
pugui ésser ben feta . 

Ara ens podríem demanar si, en la situació actual i que hom 
pensa mantenir en el primer cicle de l'ensenyament bàsic, queden 
salvaguardades les condicions esmentades. Pensem que no pas 
ben bé. 

En primer lloc, l'escolarització actua l de la catequesi, en el sen
tit establert per l'art. 27 del Concordat, obscureix o entela el sen tit 
eclesial de la catequesi, tant davant els mestres-catequistes com 
davant els alumnes . Ni creiem que s igui vàlid argumentar dient 
que a través d'un acord legal hi ha una verit able comanda de part 
de l'Església a les institucions escolars i una vigilància pastoral 
en qües tió de temari s i d'orientacions generals. Aquesta eclesialitat 
no és suficient en l'ordre de la vivència i de l'eficàcia ca tequètica, 
encara que potser ho sigui en l'ordre de la validesa jurídica. En 
efecte, és molt difícil que el mestre, actuant com a funcionari i 
obeint ordres del Minis teri , sc senti i esdevingui als ull s de l'in· 
fant representant de l'Església i de la comunitat cristiana local. 
Però el que resulta més greu és pensar si està bé d'encarregar o 
de posar en mans d'una institució no eclesial una de les tasques 
més inalienables de l'Església -jo diria la primordial- com és 
l'educació de la fe del s seus membres. (A mi, personalment, em 
fa una mica la impressió com si l'Església donés els seus [ilis a 
dida; o com si demanés l'ajut del braç secular per tal de dur a 
terme la seva missió). Es vulgui o no es vulgui , la llibertat de l'Es
glésia, si més no en els seus nivells inferiors, queda condicionada 
de diverses maneres. Un botó per mostra: els bisbes de la Tana· 
conense van ordenar la traducció catalana dels Catecismes Esco. 
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lars, a fi que e ls nens de parla catalana poguessin rebre a les 
escoles la catequesi en la seva llengua: què s'ha aconseguit ? 

Una aportació escaient de l'Estat, que segons el Concili . ha 
d'assumir eficaçment la protecció de la ll iberta t religiosa de tots 
els ciutadans i crear cond icions propícies per al desenvolupament 
de Ja vida religiosa, a fi que tOlS e ls ciutadans puguin realment 
exercir els drets de la religió i complir-ne els deures » (Decret sobre 
la ll ibertat religiosa, n. 6), podria consistir a deixar lliure un temps 
de l'horari escolar perquè cada confessió pogués impartir ll iure
ment la formació religiosa (sigui unes hores, s igui tot un matí o 
tota una tarda) i a prestar, s i s'escau, els locals. 

En segon lloc, un ensenyament re li giós oficial i obligatori és 
difícil ment compatible amb aquell esperit de llibertat que ha d'a
nimar sempre les coses de la fe , i amb els drets, no solanlent dels 
alu mnes i dels pares (si bé no conculquem la voluntat dels pares, 
que no s'hi oposen, hem de confessar que almenys no ens e ls 
prenem amb serietat, ans moltes vegades ens aprofi tem de la seva 
ind iferènc ia i apatia), sinó sobretot dels mestres. o hem d'oblidar 
que vivim en un món cada vegada més pluralista, també a Espanya, 
encara que ens costi d'admetre·ho. A més, aquest ensenyament 
obligatori fàcilment apareixerà als ull s crítics de l'home d'avui 
com una mena de conxorxa entre l'Església i l'Es tat , en profit abu· 
siu tant de l 'una com de l'altre. 

I finalme nt, prescindint ara de la qualitat cristiana dels mes tres 
(que no pel sol fet de ser mestres han de ser més bons cristians), 
bé que el marc escolar d'una banda pod ria semblar que ofereix 
molts d'avantatges, de l'altra, e l mateix ambient escolar, e l caràcter 
d'assignatura, el nombre excessiu d'alumnes, el farcell d'assigna 
tures que pesa sobre les espatlles dels mestres i dels alumnes ... 
fan que, ma lgrat la bona voluntat, la catequesi sigui moltes vegades 
ben deficien t. 

Amb tal, creiem que hi cap una dis tinció entre escoles i escoles. 
Cal reconèixer que una escola de l'Esglés ia o una escola privada 
portada per cristians animats dc zel apostòlic i que viuen i acluen 
units a la comunitat eclesial poden salvar fàci lment la primera 
condició del sentit eclesial de la catequesi (consciència de fer-la 
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en nom de l'Església, d'acomplir una funció d'Església). Com po
den també complir més fàcilmen t la segona condició de respectar 
els drets i la llibertat dels mestres. l no es pot negar que aleshores 
l'escola DO deixa de tenir avantatges amb vista a una forml\ció 
integral del noi. 

L'orientació donada a la catequesi escolar en el segon cicle, en
cara que substancialment és la mateixa, sembla una mica més neta, 
atès que la intervenció de l'Església en la formació i l'aprovació 
dels educadors de la fe és més directa. Però, amb tot, no està tam
poc exempta de perills. El més greu és que, si la intervenci ó de 
l'Església es limita a exigir un d iploma de competència doctrinal, 
la tasca de l'educació de la fe ens pot caure en mans d 'educadors 
més o menys mercenaris, moltes vegades desvinculats de la vida 
i de l'acció de la comunitat eclesial en la qual treballen. 

Resposta a una dificultat 

Hom podria objectar que l'escolarització actual de la cateques i 
és l'única manera que el missatge cristià arribi a tots els infants 
batejats. 

De primer an tuvi voldria dir que en el baptisme atorgat fins 
ara sense discerniment, hi trobaríem segurament l'arrel i l'expli
cació de la si tuaci6 actual. 

Però, deixant ara aquesta qüestió que ens portaria molt lluny, 
diré que, sense desmerèixer gens tot el que han fet els mestres per 
l'educació cristiana dels nostres in fants -segurament és molt el 
que els devem i els hem d'agrair-, amb tot, crec que el s ist.ema 
actual d'escolarització té la contrapartida de dos inconvenients 
molt greus. 

El tractament iguaHtari j indiscriminat que suposa la catequesi 
obligatòria a les escoles ens [a oblidar la labor d 'evangelització 
que molts infants necessitarien, més que no pas de catequesi prò· 
piarnen t dita. 
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l', cosa més greu encal-a, aquest descarregament de les respon
sabilitats sobre ¡'escola fomenta la inhibició (apeHem a l 'experièn
cia) no solament de la comunitat eclesial, sinó fins i tot dels cape· 
lIans i del bisbe. En quan ts de ll ocs, a partir de l'escolarització 
de la cateques i, l'aportació dels capellans i de la comunitat s'ha 
limitat a la preparació per a la primera comunió ... 

De totes maneres, davant les deficiències o la incapacitat de 
la comunitat, la veritable actitud no serà alienar responsabil itats, 

sinó promoure cada vegada més la responsabilització de la comu
nitat eclesial i especialmen t dels seus caps. Una comunitat eclesial 
que perd la fecunditat de la seva fe s'envelleix; i, al revés, la fe
cundita t de la fe és el millor principi de rejoveniment d'una co
munitat. 

A més, això no impediria, sinó tot al contrari, que els mestres 
animats de zel apostò lic poguessin voluntàriament oferi r·se a la 
comunitat ecles ial com a catequistes; sens dubte que per la seva 
mateixa preparació podrien ésser uns catequistes exceHents. 

Jo no diré que això s' hagi de fer de cop i volta, però sí que 
crec que és la línia cap a on s'ha d'anar decididament des d'ara. 

La confessional itat de les escoles 

En primer lloc, ca ldria estudiar bé una qüestió de principi. en 
correspondència amb el que hem insinuat abans, ço és, si la con· 
fessionalitat no compromet la justa autonomia secular de l 'escola. 
Un home com el P. Chénu no dubta d'afirmar: «El Concilio mismo 
no ha logrado, según confes ión unanime. esclarecer el principio 
de la autonomía de los valores terrenos, afirmado expresamente 
en el capítu lo de la cu ltura de la constituci6n Gaudium el Spes. 
cuando llegó ci momento de aplicaria a las instituciones educati vas 
y culturales de la juventud. (Los signos de los tiempos, a . La Igle
sia en el mundo de hoy. II , 268). Potser la resposta teòrica a 
aquesta dificultat podria ser que una escola confessional s'ha de 
considerar com una in st itució bidimensional, tempora l i «espiri-
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tual . a la vegada, destinada a la formació integral de l'home, hu
mana i cri s tiana alhora. D'altra banda, segurament que tampoc no 
és iofundal el recel de molts cri s tians disposats a jugar net, però 
que dubten de la garantia d 'una veritable neutralitat a l'escola. 

Després d'aquest plantejamen t , jo diria que la confess iona litat 
de les escoles estatals no és si nó una apli cació de la confessiona
lita t de l'Es tat. 

Quant a la confessionalitat de les escoles privades i de l'Esglé
sia, no m'hi oposaria. mentre fossin respectats e ls drets i la lliber· 
tat de tothom, hom respectés en l'educació la justa autonomia de 
les realitats temporals i no representés per a l'Esglés ia tancar-se 
en si mateixa. 

Exigències pastorals de la nova orientació 

Aquesta concentració de responsabilitat s sobre la comunitat 
eclesial, e - faci on es faci la catequesi , esperonaria moltes cons
ciències adormides, possibilitaria una millor organi tzació i evit aria 
la dispersió d'energies. 

Però ens exigeix una responsabiJjtzació progressiva de tota la 
comunitat en la seva missió de transmetre el missa tge crist ià i 
d'educar la fe dels propis membres. 

Ens demana una labor de promoció i de formació de catequis
tes. 

Haurem de procurar i fins d'exigir cada vegada més dels pares 
una actitud positiva i explícita i una major responsabili tzació en 
l'educació cristiana dels fi ll s (sense deixar d'integrar progressiva· 
ment la llibertat d'aquests en les opcions religioses que els afec
ten). ~s evident que això hau rà d'anar acompanyat d'una intensa 
sensibilització de les famílies . l si fins ara ens hem entestat a 
arribar pels infants als adults, en endavant haurem de reconè ixer 
que el camí normal porta direcció contrària. El nen cristià, ho és 
al costat d 'uns crist ians adults. 
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Aques ta és la lín ia, cm sembla, cap a on s'ha d 'anar i vers Itt 
qual a les nostres diòcesis podem dir que es comença a caminar 
No es tracta d'ensorrar per ensorrar. Però sí que les formes ac
tuals es vagin substituint a poc a poc, però amb decisió i amb fer
mesa, per unes formes més và lides i més veritables. 

Je51í5 Hugu et ( 501501111) 

març 1971 

R eflexions sohz-e r edllcació religiosa 

a l'escola 

I. Caldria [er un esfo rç per tal que els seglars ens inlegl'é sim 
amb els sacerdo ts i e ls bi sbes en la consideració d'aquest proble
ma cabdal. E l procediment, no c i sé. TOLS anem massa plens de 
feina i de vegades els que més teoritzen són els que estan més 
poc en contacte amb la rea litat. No voldria que aquesta constatació 
fos presa en sen til pejoratiu per ningú. tS quelcom que passa en 
totes Ics branques cic l'educació: l'home que treballa en e l concret 
no acostuma a teori tzar, i e l teòri c moltes vegades perd e l con
tacte amb la realitat. 

2. Una dc les opin ions que s'han posa l de moda és la dels qui 
diuen que és abusar de la ins titució escolar fer-la servir per a una 
funció ecles ial. Dins d'aquesta línia hi ha molts ma tisos i moltes 
variants. En el seu conjunt, és una posició que al meu entendre 
no s'aguanta, L'Església no pot existir fora del món i de les insti , 
tucions del m ón. AHegar que l'escola no és en e lla mateixa una 
institució eclesial és tan absurd com ho seria dir que la RENFE 
no és una institució eclesia l i per tant cal no fer-la servir. o 
admeto el con lraargument que la comparació és inadequada, ja 
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que l'educació religiosa és una cosa «a part». Crec que l'essència 
de la religió catòlica és que en el món no hi ha coses .a part •. 
L'Encarnació vol dir que tot és . propter nos homines», que tot, 
fora el pecat, és per a la nostra conversió en fills de Déu. La dife
rència d'ús entre una escola i la RE FE, per part de l'Església , 
és doncs una qüestió de grau i d'oportunitat , mai una qüestió de 
natura. Seguint la cadena lògica del pensament que les coses d 'Es
glésia són coses «a part», arribaríem a la conclusió que Jesucrist 
va abusar del pa en fer-lo servir per a una [unció eclesial. I és en 
aques ta conclusió que ha arribat el pensament protestant, fins a 
dissoldre l'Església en una pura entelèquia desencarnada. A l'arrel 
de tot plegat, hi trobem la vella (i potser única) heretgia antien
carnacionista, de l'arrianisme als alb igesos i als puritans. 

3. Ara bé, és innegable que hi problemes pràctics, de conve
nièn cia o de necessitat material. Aquests problemes afecten molt 
més l'escola estatal. Crec que, entre parèntesis, haig d'insistir en 
el dret de l'Església a tenir escoles. Més amplament , en el dret de 
qualsevol entitat privada o intermèdia, dintre de l'Es tat, a tenir 
escoles. Només en nom d'una ideologia d 'Estat, és a dir, d'una 
tirania, aquest pot reclamar per a ell la totalitat de la funció 
escolar. Ara bé, tornant on érem, hi ha problemes, i especialment 
a l'escola estatal. La situació actual no és satis rac tòria. Paguem 
l'herència de molts pecats i de claudicacions potser seculars, d'cr~ 
rors i de covardies. Amb tot, s i és cert que seria molt desitjable 
sortir d'aquesta situació i no tornar a caure en e ls mateixos errors 
i en les mateixes claudicacions, també ho és que una de les equi~ 
vocacions que podem cometre és la de crear un a teoria fàcil per 
tal de defugir el fet que necessàriament hem d'afrontar i pel qual 
hem de patir: que els cristians, en bloc, l'Església, no podem des
entendre'ns de l'escola. 

4. Em penso que per a afrontar aquest problema cal consi
derar com a primer punt que una política escolar de l'Església 
només té sentit si està vinculada a una polí tica general de l'Esglé
sia. No he de citar aquí èls aspectes que crec fonamental s d'aques
ta política general. Però sí puc dir que l'actitud que l'ha de regir 
és la del respecl e. I em penso que hem de convenir que som a l'èpo-
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ca de la manca de respecte , tant dintre l'Església com a fora. 
Quan e ls cristians d'aquest país sapiguem jugar més net i fer 
més poca trampa, tindrem més força moral per a exigir un res
pecte que molta gent e ns nega. Dins d 'un context de respecte, l'Es
glésia té dret a ésser present a tot arreu. 

5. Hi ha a lguns punt s molt concret s que de vegades han estat 
el cavall de batalla on bones voluntats, intransigències i ofusca
cions han produït «impasses» que han agrejat i rad icalitzat els 
proble mes. Un d'aques ts, el del s igne religiós a l'escola. A l'escola 
estatal. Negar-li dret de ciutadania seria tan absurd, cm penso, 
com negar-lo a un s igne cultural o estè tic de qualsevol cosa que 
hagi tingut un pes important en la nostra his tòria : e l Partcnon 
d'Atenes o «Las Meninas» de Velazqucz. Evidentment, jo no poso 
a l mateix nivell el Partenon o el Pantocràtor de Taül!. Però acceptar 
el primer i negar ci segon seria d'ull sectarisme i d'una manca de 
respecte total en un país on, si féssi m un estudi estadístic, troba· 
dem que potser res (n i el futbol) no mobilitza tanta gent el diu
menge com anar a missa . Aques t és, no cal dir-ho, un punt secun· 
dari, però e m penso que d'altres més importants (com i quan es 
pot donar i s' ha de donar una formació religiosa a l'escola estatal 
i qui l'ha de donar), podrien trobar solució en un clima de sim
plicitat mental i de respecte. 

6. Un altre punt que preocupa és el de la uniformitat i el del 
govern dels «especial i tes » en matèria de formació relig iosa. Pro
ducix tensions entre els mateixos cris tians. J!s tris t haver-ho de 
dir, però l'esperit total itari de l'època s 'infiltra dins l'Església : 
entre e ls ultraconservadors i entre els «avançats ». Hem vist re
centmen t qui es creu prou «savi en Crist . per a negar comunions 
i misses d'enterrament amb el pretext que ¡'escola és frívola, o 
que els pares del nen i e ls parents del difunt no tenen prou «ga
ranties » de fe crist iana. No nego que en totes les coses calgui de
manar serie tat. Però, de la serie tat a l puritanisme hi ha un abisme, 
i en cap cas no podem convertir l'Església del Crist, oberta pre
cisament als pecadors, a ls ignorants. als pobres, als de la «religió 
sociològica. (aquests són els més pobres), als publicans, en una 
socie tat tancada, en una secta esotèrica de «purs •. Correm el perill 
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de voler·ho fer «massa bé» uniformant, imposant criteris que ma· 
ten la llibertat individual, que, n o ho oblidem, és l'instrument de 
l'Esperit que «bufa on vol». De ]a mateixa manera que és inaccep-
table que un mes tre no creient hagi d 'ensenyar religió, hagi de 
formar re ligiosament e ls seus deixebles, per un cont.racte entre 
l'autoritat eclesiàstica i la de l'estat, és inacceptable que «l'espe
cialista» imposi criteris i normes a toLs e ls creients. Els millors 
formadors religiosos han esta t sempre les mares, que en general 
no tenen res d'«especia.lista ». Això no vol di,-, evidentment, que 
hom no hagi d'informar-se i d'opinar. Però, s i us plau, fem tots }Jle· 
gats una mica de lloc a l'Esperit. 

S 'uposo que el lector haurà constatat que la meva opinió 
comporta un rebuig de tota subordinació (que no vol dir rebuig 
de cooperació) de l'Església respecte a l'Esta t (a qualsevol II lel1a 
d'Esta t ), i una defensa de la necessària lliberta t del cristi à d ins 
¡'Església. Per all ò que la cosa que més s'assembla a un «carca. 
de dretes és un «carca» d'esquerres .. , 

Jordi Calí H errerll (Barcelolla) 

C atequesi I Escola: dues imtitucions 

l. Em sembla fonamental la dist inció d'aquestes dues inst jtu· 
ciOl1S , que podríem es tablir aix1: l'escola s'orient a a la formació 
de l ciutadà; la ca teq uesi s'orient a a l'educació de la fe, 

Conseqüència directa d'aques ta distinció n'és una altra: l'escola 
té una finalita t d 'ordre temporal; la catequesi té una fin alita t ecle· 
sial . 
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I enca ra: l'escola dependrà d'unes autoritats acadèmiques i, en 
darrera ins tància, del Ministeri d'educació i ciència (almenys pel 
que ra a un cert control); la ca tequesi dependrà d'unes autoritats 
d'Església i, en darrera instància, del Bisbe. 

2. Aquestes dis tincions han d'anar acompanyades d'una afir· 
mació: l'escola confessiona l, c ristiana o de l'Església pertany a l 
domini esco lar i no a l domini catequètic: ha de cercar la seva fun· 
ció específica en la línia de "educació cristiana , no en la línia de 
la ca teq uització. 

Refug iar-se en aq ues t camp i c reure 's que una escola és molt 
cris tiana perquè comporta mo ltes hores de cateque i i molts ac tes 
com unit aris de pie tat fóra caure en un error greu : c rcure's que 
l'escola c ris tiana eq uival a escola més catequesi, que l'educació 
cris I iana equiva l a educació més catequesi i que un cris tià és un 
home més ... !? 

3. Per entendre bé e l punt anterior ens cal rer un es forç per 
preci sar les coses i per no confondre, de cap ma.nera, les associa· 
cians, organitzacions o institucions d'Església amb toles les asso
ciacions de cristia ns. Les diverses fina litats ens ajudaran a lassi· 
fi car· les. 

a) No lota organització confessional és una organ ització d'Es· 
glés ia ni que depengu i, jurídicamen t o econòm icament , d'una ramí· 
li a religiosa. Uns exemples ens ho aclariran: un cinc catòlic, un 
club ca tò lic, un sin dicat ca tò lic, ulla esco la catòl ica no són organi t· 
zacions d'Esglés ia, per bé que a lgunes d'elles puguin ser organitza
cions de l'Església. N'hi ha prou, per adonar-se'n, amb prestar aten
c ió a la seva finalitat pròpia: a la seva finalitat directa i immediata, 
és c lar; 110 a la finalitat remota que vulguem donar-hi. 

Així, un cine catòlic fa cine, un sindicat ca tòlic ra acció sindi· 
cal, una escola catòlica fa ensenyament, un partit polític catò lic fa 
política. Aquestes finalitats no SÓn mai finalitats d'Església; es 
trac ta sempre de finalitats d'ordre temporal. Seran realitzades, és 
clar (almenys així es pretén) amb esperit cristià o, qui sap, amb 
una òptica evangelitzadora. Però no per això deixen de pertànyer 
a l'àmbit de la ci ut at i deixen de caure sota la regulació de l'auto
ritat social. 
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b) És doncs d'una extrema importància, quan volem establir 
les nostres classificacions i precisaT les coses, que ens malfiem de 
Ja dimensió jurídica, que assenyala simplement l 'enti tat propietària, 
responsable, directora de la institució (no la seva naturalesa ínti
ma ). I és important que precisem -i aïll em- la finalita t imme
diata i directa de cada assoc iació, organització o institució, sense 
imbricar·hi altres finalitats més remotes, generals o subsidiàries 
(per molt que aquestes siguin les que hagin empès, de fet , a la 
creació d 'aquella institució ; per exemple : la cristianització dels 
obrers va ser a l 'origen dels sindicats cristians i no direm mai, 
tanmateix, que un sindica t d'aquests sigui una institució ecles ial ). 

Així ens guardarem de considerar indiscriminadamen t d'Esglé
sia una associació pel simple fet d 'ésser confessional, de tenir la 
seva seu en una casa religiosa o de dependre. jurídicament, d'una 
entitat d 'Església. r ens habituarem a di stingir entre institució d'Es
glésia (al servei directe de la seva missió; són les institucions 
pròpiament eclesials ), institució de l'Església (que és propietat o 
que depèn jurídicament d'una parròqu ia, d'un bisbat, d'una o rde 
religiosa) i institució confessional (que afi rma clarament l'òptica 
cristi ana que la informa, encara que no s igui necessàriament pro
pietat d'una parròquia o d'un bisba t, sinó d'uns cristians que s' han 
agrupat pel seu compte). 

En aquesta línia, fixem_nos com la paraula cristià té només un 
valor d'adjectiu en els casos següents : escola cristiana, s indicat 
cristià, club crist ià, ci ne cristià; en canvi parlar de parròquia cris
tiana, de cateques i cris tiana, de missa cristiana, de sagramen ts cris
tians, de comunitat c ristiana ja és tota una altra cosa, perquè l'ad
jeciu cristià està inclòs en el substantiu : es tracta, s implement de 
repe tició o d'explicitació (l ). 

4. S ituades aix í les coses, direm que l'escola podrà ser con
fessional o neutra segons parteixi o no d'una òptica religiosa de te r
minada en e l seu planteig i en el seu enfocament, almenys de ma
nera d.irec ta. 

(I ) Tot aquest punt 3 està substancialment manllevat a un llibret 
que vaig escriure per als e Equips de la Mare de Déu - i que va ser pu
blicat amb el títol : . EI laic en l'Església i en el món d'avui . (pàg. 4546). 
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Si és poss ible de rormular aquesta distinció vol dir que és pas· 
sible una escola religiosament neutra: una escola religiosament no 
confessiona l, almenys directament. En canvi, no és pos ¡ble una es
cola humanament neutra; l 'escola ha de comportar una òptica hu
mana determinada: una de terminada concepció de l'home i de la 
vidu. 

s mill or parlar d'escola " eU/ra O ca ldrà parlar d'escola laica? 
La parau la neutra en tota la seva accepció és inso tenible. 
Parlarem, doncs , en tot cas, d'escola religiosament neutra. I 

aquesta expressió pOl comportar encara tota una càrrega de menys
preu o de des inte rès (de què ca ldrà despull a r-la). 

La paraula laica, més exacta etimològicament, comport a lo ta 

una càrrega històrica de lluita anti-c ristiana. De ret , el ca ràc ter laic 
de l'escola (com el de l'Estat ) s'ha afirmat combativament davant 
una inflació del poder de l'Església . Hauríem de superar l'oposició 

la desconfiança i avançar en aquesta línia de laicisme sà. 

5. ~s poss ible una escola religiosament neutra o laica? egura· 
ment ; a lmeny fins a un ce rt punt. Més encara: és desitjable des 
d 'un punt de vista institucional. Altrament l'escola corre e l risc de 
no afirmar·se damunt els seus valors propis i especírics, entre 
nosa ltres a lmenys. 

E:s evident , d'altra banda, que aquesta escola pot donar (acili· 
tats per a una autèntica cateques i. La qual no seria pas una activi· 
tat escolar més, tot i que se celebrés a l'interior dels locals de l'es
cola. 

Ja seria , en canvi, més difícil de comprendre la figura d'un m es

tre que encarnés aquest ca ràcter de laïcisme (que equival a una 
absoluta neutralitat o asèpsia religiosa) sense caure en )'jndj(eren· 
tisme. 

6. J::s poss ible una escola confessional? Certament. E:.s desitja
ble? Si l'ideal, segons e l Concili, és l'Estat laic, sembla que l'ideal 
sigui l'escola la ica. Pel que fa a l'escola oficial - l'escola per a tot
hom- en el món pluralista d'avui, sembla clar que ha d 'ésser 
laica. 

La qual cosa no impedeix, de cap manera, l 'existència d'escoles 
confessionals, que poden teni r una doble explicació: perquè els pa· 
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res dels alumnes aixi les volen per als seus fills o bé perquè un 
grup de mestres cristians volen realment consagrar-sc a una educa
ció confessional. 

Encara caldrà, però, que s'esforcin per a trobar la realització 
concreta del que han d'ésser )'escola i ¡'educació cristianes en el 
nostre món d'avui , sense caure en aquella ca ricatura que consisteix 
a superposar a un ensenyament (que res no té, específicament, de 
cristià) uns grans programes de ca tequesi i una sèrie d'acles esco
lars de pietat. 

7. I tanmateix e l gran problema és a casa nostra un altre. Un 
problema amb dues vertents: 

a) escola -escola autèntica- per a tothom (i aquesta ha d'és
ser laica ); 

b) catequesi -catequesi autèntica- per als crist ians, consti
tuïda en veritable institució d'Església que no necessiti arrapenjar
se còmodament en "organi tzació i en els programes escolars ofi
cials. 

Josep M. Totosaus (Barcelona) 

maig 1967 

Sobre les jornades d'ensenyament religiós 

a El Escorial 

Organitzades pel CENIEC (Centro nacional de la [ g/esia para 
la orientación y prol1loción de la educació» cristiana) tingueren lloc 
a El Escorial, del 26 d'abril a l'I de maig d'enguany unes «Jorna· 
das de preparación de expertos para la actualizaci6n pedagógico
reli giosa del pro[esorado de educación general basica, primera 
etapa». 

L'objectiu que vol indicar aquest títol tan complicat era de C3-
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pacitar pedagògicament (coneixement de la nova Llei i de les orien
tacions pedagògiques publicades a «Vida escolant a principis d'any 
i, en particular, de l que la nova legis lació anomena «àrea de forma· 
ció religiosa ») un nombre suficient de persones especialitzades en 
Catequesi; d'aquesta manera hom podrà disposar de coHaboradors , 
a diver os nivells geogràfics , als cursets de capacitació que el Mi
nisteri organitzarà per als mestres de la «primera etapa de rorma. 
ció general bàsica» , orientant-los pel que fa a "esmen tada «àrea». 

La convocatòria [ou cursada pel CENI EC a les persones que 
havien proposa t bi sbes, delegats d 'ensenyament i directors de sc· 
cr~tariats de Catequesi. e.rcm uns 90: una maj oria de cle rgues (di
rec tors de Secretariats de Catequesi, delegats d'ensenyament , pro
[esso rs d 'escoles normals), un grup de religioses que treballen en 
Secretariat s diocesans o que s'han diploma t a BruseHes o a París, 
tres inspecto res provincials (Burgos, Oviedo, Canàries) i a lgun se
glar. De Catalunya ass istíem ci l' . Genís Samper, esco lapi, Mossèn 
Joan Pujol, del Secreta riat de Catequesi d'Urgell . i dues religioses 
de la Companyia de Maria de Solsona. 

El treball del Curset comportava un horari dens : de 10 a 2 i 
de 4 a 9. l ten ia ducs dimensions: una d'informació general (sen· 
lil de la Nova Lle i d'educació: M .II Ange ls Galino; les noves orien
tacions pedagògiques: Artura de la Orden Hoz; principis fonamen
tals de l'ensenyança personalitzada : Gna. Dolors M.a Al va rcz; )'eva
luació en l'educació general bàsica: Elvira Martínez), que anava 
acompanyada , els dos dies primers, d 'un treball , persona l i d'eq uip, 
per ass imil ar i es tudiar la Nova Llei i les noves o rientacions pe
dagògiques; i una d'il1formació més detallada sobre {'.àrea de 
religió »: objectius, continguts, metodologia i evaluaci6. Les ponèn
cies fei en referència a un dossier, que sc 'ns va donar i que publi
carà la Comissió episcopal amb les esmenes recollides i accep ta
des; anaven acompanyades també de treball personal i d'equip 
sobre el dossier, sobre la programació concreta d'un nivell, sobre 
fitxes de treball individualitzat i sobre evaluaci6. 

Ja queda doncs insi nuat que els curseti s tes vanl rebre material 
de treball. Contenia l'esmentat document «La rormación relig iosa 
en la educación general basica» , l'índex del qual pot ser interessant 
de transcriure : introducció: justificació de l'opció de la Jerarquia 

127 



de fer la formació religiosa a l'escola; l'àrea de formació religio,a. 
objectius i continguts de les diverses etapes d 'aquest ensenyament. 
com trobar-los en els instruments oficials (programes i «Catecis
mos escolares.); metodologia d'aques ta àrea: com fer una cateque
si en l'àmbit escolar, principis pastorals i suggeriments metodo
lògics; evaluació: criteris a segui r, què es evaluable. 

A més d 'aq uest document bàsic, ens van ser lliurats : material 
didàctic (esquemes, etc., de José Mantera ), fiLXes de treball indivi
dualitzat, fitxes per a evaluació de l'àrea de religió, resum sobre 
programació (de «La enseñanza personal izada. de Garcia Hoz), un 
article també sobre programació (de «Vida escolar», n.O 11 7, març 
del 70), esquemes de les ponències i un comunicat de la Comissió 
episcopal d'ensenyament i educació de la fe del 26 d'octubre del 
1970 que intenta de justificar l'opció de l'ensenyament religiós a 
l'escola i d'explicar-nc el sentit. 

Si haig de donar la meva impressió gelleral, diré que les Jorna
des tingueren un bon ritme de treball els dos primers dies, con
sagrats a l'estudi de la nova Llei i de les orientacions pedagògiques 
i a l treball de programació; en canvi, el treball sobre ensenyança 
individualitzada va resultar molt fluix; així mateix els coHoq uis 
generals, llargs i avorrits, plens de paraula buida. Per contra, el 
tema de 1'evaluació de l'àrea de formació religiosa va suscitar unes 
fortes discussions de part de tots els cursetistes, que van plantejar, 
diverses vegades, la validesa de l'opció de base (la formac ió reli
giosa a l'escola). 

Comptat i debatut, considero el més posi tiu les ponències, la in
fonnació sobre la tasca del Secrelariado nacion.al i la seva orien
tació escolar, i un treball intens d'equip. 

Institucionalitzar la catequesi escolar? 

Però aquesta crònica ha de d'inc1oure necessàriament una sego
na part: les dificultats (per usar aquesta paraula) que les Jornades 
van comportar per a nosaltres, i que poden reduir·se a una sola, 
present de cap a cap: la dificultat, per part nostra i d'alguns altres 
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assistents (València, Pamplona, Galícia, etc.), d'acceptar com a su
ficientment clara i vàlida, en e ls nost res amb ien ts, l'opció de base 
que el dossier que ens va ser donat formula amb aquestes parau
les: 

EH la actual eoyun/tlra histór;ca de ,uleslro país, el mundo es
colar es quizd.s la úllima posibilidad para una seria pastoral de 
masas. De lo que la I glesia pueda llacer en los cent ros de enseflan

'la dependera et! gran parle el nivel religiosa de nueslro pueblo. 
«La I glesia, recogiendo la exige/lcia pedag6gica y pas/ora l de 

que el edl/cador global del período de la infm/c ia lome ordi/lar ia
menle parle en el ministerio eclesial de iniciar a los niflos en el 

cOl1ocimiewo y en la vida de fe, lla confiada a los maeslros cris
lionos esta t rascelldenlal misiótt » ( << La J glesia y la educació" en 
España, "oy. , 11 .' 47 ¡. 

El anuncio del mensaje de sa!vación en el al1lbiente escolar ha 
de respelar por ul1a parle la naturaleza y fin alidad propia de los 
.centros de enseñal1 za y por olra l/a de ser fiel a los principios y 
leyes propios de la calequización. 

Ul1a vez que la I gl es ia española !ta hecho la opci6n de estar pre
sente en el mundo escolar para educar la fe de las nLIeVas ge r/ e
raciones (sin abandpnar otros medios: familia , grupos, elc.) es pre
ciso programar algunos aspectos de esta acción pastoral, tenieudo 
en cuenla la s ituación real y legal del mundo escolar del pais en 
el 1110mel110 preserll e, sometido a cambios muy pro/tmdos de la 
nación e Iglesia españolas. 

Por supuesto que es a la Jerarquia de la Iglesia a quien Co m
pete toda la ordenación de la enseñanza religiosa en el ambiente 
escolar, y así ha quedado c1aramente expresado en el articulo /36, 
4 de la Ley general de educación: «La ordenaci6n y supervisión de 
la educación religiosa prevista en el arlículo 6.°, así como la selec
ciÓf/ del profesorallo para la mislna, competen a la /glesia y seran 
regu/adas por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Elluca
ción y cicr/cia, previo acuerdo con la Jerarqu ia eclesidstica». 

A desgrat d'això, treballà rem aJnb eficàcia i serie tat en e l nos
tre grup, però des de bon principi es va manifes tar una certa 
tensió a mb els membres del Secretariado nacional, en particula r 
amb el seu director, D. José Manuel Estepa. 

129 



A l'hora de fer esmenes, globals o parcials, al dossier de treball 
(que, com hem dit, serà publica t més endavant per compte de Ja 
Comissió episcopal d'ensenyament ) es demanà el punt de vista a 
tots els cursetis tes. Nosaltres vam comunicar a D. José Manuel 
Estepa que e ls Secre tariats de Catequesi de Catalunya i Balears 
havíem reflexionat conjuntament l'es tiu passat, en una trobada feta 
a Menorca, per tal de definir co m vèiem la presència de l'Església 
a l'escola, al mateix temps que ens proposàvem les fites per a 
aquest curs 70-71, i vam dir-li que, darrerament, la reflexió que hi 
feia el P. Genís Sam per va ser c iclostilada i enviada a tots els Se
cretariats de Cateques i de Catalunya (I). Va semblar-nos que era 
una prova de noblesa i de coHaboració. 

Però, pel que vam veure amb gran sorpresa per part nostra, 
les coses no eren mirades així per la Direcció. A l 'hora del comiat, 
d'una manera totalment inesperada i informal se'ns van retreure 
coses que no encertem a entendre: per exemple, la nostra presèn
cia a les Jornades (¿per què heu vingut, si no compartiu els 
punts de vista del Secrelariado nacional?) i la nostra falta de «col· 
laboració» (és a dir, d'acceptació dels punts de vi s ta «ofic ials»; 
perquè el grup de treball, que formàvem juntament amb els re
presentants de València, va ser dels més efectius, a l 'hora de la 
veritat). 

En conseqüència, se'ns va dir que, en endavan t, ja no se'ns de
manaria la «col·laboraci6 . en altres Jornades promogudes pel S e
cretariado nacional i se'ns va indicar que treballéssim pel nostre 
compte, perquè ells tenien «una altra problemàtica., i que ens 
entenguéssim directament amb el Ministeri (sic!) . 

Què vam respondre? Entre sorpresos i desconcertats, vam de
fensar-nos dels suposats manca de «coHaboraci6» i «entorpiment» 
de les Jornades; demanàrem que fos reconegut un pluralisme real 
a l 'hora de plantejar principis i actuacions; no podem considerar 
vàlida, vam dir, la positura d'excloure els qui no pensen igual i de 
reduir així l'abast del diàleg i la col'laboració reals. l vam reafir-

(1) ~s la reflexió que publica aquest mateix número del s QUA
DERNS. 
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mar el nos tre convencimen t que cal treballar en una línia més cla
rificadora i amb vi sió de futur: sense voler negar que l'Església 
té un paper a jugar dins l'escola i que ha de fer-s 'hi present (res
pec tant, però, la situació real de cada lloc ), no ens sembla escaient, 
de cap manera , aques ta estreta a liança amb les estructures esta
tals. 

Fina lment, vam donar a D. José Manuel Estepa, a a ltres mem
bres de l Secretariado nacion.al i a alguns companys del curset que 
ens l'havien demanada, vivament interessats per conèixer clarament 
el nostre punt de vista, aquella mateixa reflexió del P. Genís Sam
per -{(Acción pastoral de la 19lesia en el mundo escolar»- , con
ven ien tment traduïda al castellà, e l contingut de la qual coincideix 
subs tancialment amb el que e ls Secretaria ts de Catequesi de Ca
ta lunya i Balears afirmàvem ja l'estiu passa t a Menorca en la nos
tra «Refl exió sobre la presència de l' Esglés ia a ¡'escola »: 

Caminem des d'una s ituació, 011 la presència de l'Església es 
li111iw, fOllam enta/mem, a ins titu cionalit zar la catequesi escolar, 
vers una presèl1cia de l'Església per mitjà de crist ians que evan
gelit zen, amb la seva funció educadora, a l'int erior de les itlstilu

cions educatives. 
Per això, com a conseqüències concre tes dèiem que calia ¡Jrocu

rar per tots els mitjans ¿ma clarificació de la cat equesi, com a 
tasca de l'Església, i promoure el desplaçament progressiu vers una 
catequesi qu e recolzi en la comunitat cris tiw1a. 

Joan Pujol (Balaguer) 
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qüestions 

S obre les secu1aritzacions 

El darrer document de Roma relatiu al procediment que han 
de seguir els capellans pe r a secularitzar·se i a les prohibi cions 

que pesen sobre els secularitzats ha donat una nova actualitat a 
aquesta qüestió. Si e l procediment és agilitat, les prohibic ions són 
mantingudes s i no a ugmentades . En aquests moments, en què el 
problema de l'admissió dels casa ts a l presb iterat és damunt la 

taula i en què hi és igualment el des ig explícit de molts secula
ritzats de continuar exercint (o d'ésser admesos a exercir nova· 
ment) el mini s teri, u.na reafirmació oficial com aquesta té una 
sign ificació ben clara : des de Roma hom continua veient les coses 
de la mateixa manera i continua pensant en un tipus determinat 
i concret de prevere. Accentua aquesta impressió l'aBusió del 
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Papa a l'homi lia de l dijous sant , on el renòmen de ls secul a rnza ls 
és interpreta t, prüllordialmen t, com una defecció. 

Però la mateixa agi litat del procediment ja és prou si mpto
màti ca: hom s 'adona, a Roma mate ix, que els casos es mulLi pli

quen i que ca l s im plifi car les coses. En aquest punt, hem d'arul1e
tre que s'ha fe t , en pocs a nys, un pas gegant í: no fa pas tant que 

les portes eren totalment tancades o que l'escletxa era tan pelita 
que no quedava altra 0 luc i6 a l q ui volia canviar de camí que un 

dilema ben penós : fer un salt mortal o be res ignar-se a menar 
una situació humana ben estrafolària: secul arit zació, amb dispen_ 
sa de breviari com a màx im; mai , en tot cas, de celibat. Molts , és 
clar, s'estimaven més con tinuar fent la viu_viu. 

Ment re es produïa oficialment aquest canvi de di scipli na , a 
nive ll sociològic les coses han vm-ial molt. L'Església ha viscut un 

Concili que ha representat, sobretot, un canvi d 'acti tud i l' inici 
d'un desglaç. La si tuació estàtica -més ben dit, encarcarada

s'ha tornat bellugadissa. l aquest bellugueix ha afectat els cape· 
llans de manera extraordinària: s'ha trencat aquella sensació de 

cos clerical, aquella disciplina de partit, aquella seguretat cn la 
superiori tat de la pròp ia sit uació. l les seculari tzacions s 'han estès 
com una taca d 'oli: les primeres van crida r molt l'atenció i van 
fer enraonar qui-sap-lo. Ara ja ningú no s'estranya de res. 

Però aquest fet toca molt de Ja vora e l poblc crist ià, perquè és 
qui en rep de drel les conseqüències: el pastor d'ahir l'abando na 
demà passat i no és pas simple de substituir-lo. Aquella veneració 
infantil -potser ido làtrica en algun pun t- pe l sacerdot cedeix 

forçosament: e ll també és un home. l amb la caiguda de la vene
ració és crida t a una adu ltesa que abans li era com estalvi ada: 

la vicia c ris tiana recupera a leshores aq uell punt d'insegure tat, 
aquell toc de risc i dc decisió personal que li són característics. 
I tots som crida ts a vi ure la fe en una si tuació precària : c i cape llà 
ja no ens cobreix amb l'ombra paternal del seu mantell. 

~s en aquest context que voldri a situar les refl exions que sc· 
gueixen . No es trac ta d 'esgotar e l problema ni de bon tros, cosa 
que fóra pretens ió escabellada i vana, sinó de mirar-lo de front i 
d'intentar de comprendre'l, a lmenys per a lguns de ls seus caires tan 
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diversos. A hores d'ara, en reaUtat, ja ningú no se'l mira com un 
simple rosari de fets esporàdics, sinó com un veritable fenomen 
nou, les proporcions del qual no podem ignorar i que ens obliga 
a reexaminar comunitàriament una pila de qüestion s. 

L'edat de la secularització 

Sembla situar-se entre els 30 i els 40 anys . .es a dir, quan hom 
ha perdut l'alè inicial de l'ordenació i els primers anys de minis
teri i encara hi ha prou energies vitals i prou anys per endavant 
per a plantejar·se un canvi de vida. 

Podem doncs parlar d'una veritable cris i en el capellà i loca lit· 
zar-Ia temporalment. 

D'aquí que les estadístiques g lobals sigui n enganyoses . De fet, 
són les úniques que d'una manera o altra salten a la premsa per 
dir·nos el tant per cent mínim que aquestes defeccions represen· 
ten en la totalitat de capellans de tota l'Església o de l'Església 
d'Espanya; així les secularitzacions no tindrien importància al 
cos tat de la massa perseverant de sacerdots que contin uen fidels 
a ]a seva missió. 

Però cal ésser molt càndid per a deixar-se endur per l'optimis
me beat al qual ens conviden aquestes es tadístiques generals i les 
consideracions que solen acompanyar_les. El procés treballós que 
desemboca en la secuJarització i el canvi de vida que implica no 
es produeixen l'endemà de ]a sortida del seminari ni són viables, 
normalment pa,lant, ultrapassada una certa edat. De fe t, el poble 
cristià no s'enganya amb aquelles estadístiques. I s'adona que el 
cos clerical d'ahir és sotmès a un moviment molt considerable i 
que les secularitzacions constitueixen un fenomen nou i inèd it que 
obliga a reflexionar. Per a aferrar·lo numèricament i estadística· 
ment caldria circumscriure'ns a l'interior d'unes promocions de· 
terminades o d'un marge concret d'edats; per exemple els 30-40 
que apuntava a l'inici. Aleshores se'ns farien evidents les propor· 
cions del fenomen. Per què no ens és proporcionada aquesta esta
distica? 
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D'altra banda - i per si encara ca lgués desvetlla r-nos amb a lgu
na nota particularment estr ident de tant en tant- l'edat jovença
na d'alguns representa un bon toc d'atenció per a espolsar-nos la 
son: ¿què passa en cI cos social per ta l que, transcorrguts només 
tres o quatre anys d'ordenació, un capellà ja «ho de ixi córre r J\? 

El futur del ministeri 

AI ca tat de les secu laritzacion I hem de posar-hi l'aprimamen t 
dels efectius del sem inari: Lots dos re ts ens situen davant un es
deven idor cru. D'altra banda, no són uns fet s isolats, esporàdics: 
una mena de verola que afecta e ls capellans i que un dia o altre 
cedirà, però que no és massa preocupant ni s ignificativa . No: 
aquests dos fe ts se situen en un moment de transformació global 
de l'Església, més profunda que no pas l 'aggionza ll1el1to superfi
cial que aJguns es pensaven al principi. 

En aquest con tex t general la interpretac ió cI'aques t doble [eno
men sembla que és aquesta: una determinada figura del capellà 
s'extingeL,<, s i més no com a possibilitat única. Quin serà doncs el 
futur del ministeri? 

Aquesta pregunta és preocupant. l cal contestar-la. Més ben clit, 
cal anar-nos encaminan t vers aquest fu tur. Nosa ltres, e ls ca pellans 
d'avui, no hauríem de representar una etapa conclusiva, s inó de 
Lrans[ormació. E l problema és cie Lota l'Església i no e l resoldrem 
e ls capellans sols, sinó conj untament amb les comunitat s cris tia
nes. Tanmateix e ls ac tual s preveres hi tenim un paper i una I-es
ponsabilitat especia ls; en particular aquell s que, d'una manera o 
a ltra, són responsab les de ls preveres i dels seminaristes. 

Perquè tot mena a creure que les coses no s'a rreglaran amb 
quatre canvis formal s, sinó que es tracta de procedir a transfor
macions bas tant profundes. I que si no hi anem amb decisió fa
rem tard, perquè e l procés és acceleral. Ja no ens és lícit d'espe
rar més: fa massa temps que et problema és plantej a t i el pas 
dels die no fa més que agreujar-lo. Més aviat hem d 'estranya r-nos 
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que la nostra església no procedeixi, seriosament, a una revisió co
munitària, a la qual els «signes dels temps» semblen convidar-la 
insistentment. Què deu voler dir-nos Déu a través d'aquest feno
men? 

Tot fa pensar, igualment, que no podem e perar indefinidamen t 
que ens vinguin unes normes de Roma estant, que endeguin les 
coses per a tota l'Església: aquestes normes no podran venir si 
abans no són possibilitades per la realitat. I no es tracta aquí de 
desobediència i ni tan sols de marxar per compte propi una mica 
desinteressats del cos social que és l'Església. Sinó simplement d'a
donar-nos que ens trobem davant un problema que afecta vital
ment la nost.ra comunitat cristiana, la qual es va quedant sense 
preveres, sense caps. 

Avui, a Barcelona, el problema numèric és prou alarmant. La 
«Comissió de nomenaments» es troba abocada en un carreró sense 
sortida: les peticions que li plouen són continuades i creixents i 
ella té cada dia més poques peces per a combinar i no pot rer 
a.ltra cosa que recomanar paciència. Mentrestant les comunitats 
cristianes - les parròquies- en sofreixen, mancades de pastors 
que en tinguin cura. Per què no ens decidim a parlar·ne i plante· 
jar·ho seriosament i obertament? 

No es tracta, és clar, d 'un problema exclusiu no tre, si nó de 
tota l'Església: el ministeri presbiteral ha d'anar-hi prenent noves 
formes. Però aquestes, cal anar-les buscant. J Barcelona té en l'Es
glésia un pes específic prou important i és en ell a mateixa prou 
complexa i prou rica per fer una bona aportació a l'Església uni
versal. 

La manca de braços i la redistribució 

El futur del ministeri, a què m 'acabo de referir, és el gran pro
blema. Tanmateix tenim un problema immediat: la manca de bra
ços . Aquest no ens ha de fer desconèixer aquell: més aviat ha d'és
ser l'agulló que ens empenyi a plantejar-lo obertament. Però aquell 
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tampoc no ens ha de fer oblidar aquest: el nostre bisbat creix 
demogràficament i el nostre Presbiteri s'aprima. Mentre no Un· 
guem doncs altres preveres que els actuals el problema numèri c 
és d'una extrema grave tat. 

D'altra banda, es va paBiant a la quieta : reUgiosos que vénen 
de pertot a plantar la seva tenda en tre nosaltres i als quals són 
adjudicades parròquies; cx tradioccsans que fan cap per mil camins 

i per mil causes, aneu-les a esbrinar; ex-religiosos que s'exclaustren 
i que busquen un «bi sbe ben igne., naturalment millor a la gran 
ciut at, on tot és més anònim i on l 'escasse tat de capell aJ1S és més 
angoixosa. 

Aquest problema pot ésser aferrat qualsevol dia per la Confe
rència episcopal espanyola, atenint-se a dades primordialment nu
mèriques ( ta nts catòlics -és a dir, batejats- i tants capellans) i 
posant en joc uns criteris semblant s als que van ser usa ts fa una 
vintena d'anys a propòsit de l'Amèrica lla tina i que van produir 
uns resultats avui tan qüestionat s: ci nostre bisbat de Barcelona 
n'és testimo ni en la seva carn viva. 

O siguem sim plis tes: la comun ió entre les esglésies és a lguna 
cosa més viva que una simple mecànica de vasos comun icant s. 
Aqucsta podria conduir -de fet ja hi conducix entre nosaltres
a la descompos ició del Presbi teri diocesà i de l'església loca l. 
l quan un teixit social es desfà o s'aigualeix o es desna turalitza 
no és cosa de quatre dies de refer·lo, ni que es tracti de la Santa 
Esglés ia, an imada per l'Esperit de Jesucrist! E l procés de descom
posició, d 'altra banda, ja és prou avançat per mil cau es que no 
és ara e l moment d'escatir, i les nostres generacions n'han hagut 
d'ésser testimoni. 

Mentres tant als altres bisbats catalans, que presenten un movi
ment demog ràfic invers al nostre, molts capell ans es veuen con· 
demnats a una manca de feina paralitzadora, enterrats en la ple
nitud de l'edat en pob lets que es van buidant, i mancats d'una 
tasca específicament presbiteral que ompli les seves vides. 

Toquem el problema de la redistribució del clericat , el qual ha 
d'ésser enfocat seriosament a l'interior de la província eclesiàstica 
tarraconense i que és tasca urgent de la Conferència episcopal 
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catalana. l a ixí, la manca de braços de l'església barcelonina s 'ha 
de resoldre a l'i nterior d'un remodelament -profund però ur
gent!- de la pastoral catalana. En aquest terreny ens hem d 'enca
rar obertament amb un risc que ja no és simplement hipot è tic: 
la colonització -planificada o espontà nia- del clericat foraster, 
secular o religiós. l ja no diguem res de les monges! 

El "ubstrat humà de les secularitzacions 

Les crisis que condueixen a les secularitzacions, a través d'un 
procés personal inèdit en cada cas i normalment ben dolorós, te
nen diversitat de causes, que arrelen en un terreny pregonament 
humà ; més ben dit, que posen de manifest un defec te greu de 
substrat humà . Reduir-les al problema del celibat és massa senzill , 
inoperant i tranquiHitzador. En un bon nombre de casos e l pro· 
blema afectiu és un problema derivat o, en tot cas, artificialment 

inflat. Sovint serà el que inclinarà la balança ; però hi han con
fluït, abans, massa coses. 

1. Hi ha, primer, LlH problema de maduresa huma na. El celi
bat demana una particular integració personal, una assumpció 
adulta de la sol itud que comporta. 

Cal dir - respectant sempre, evidentment, el procés personal de 
cadascú- que la c ris i actua l posa de manifest l'infant il isme dels 

capellans com a cos, la manca de maduresa en l'assumpció del ce
libat, la manca d'integració per sona l. Davant aquest fe t, ¿cercarem 

responsables individuals o constatarem que les nostres institucions 
han infantilitza t en comptes d'afavorir la maduresa humana i cris
tiana dels preveres? 

Assenyalar un defecte és demanar alhora que hom hi posi re
mei. Però aquí es tracta d'un remei molt vast: mentre e l capellà 
de quaranta anys continuï essen t tractat infantilment pels seus su
periors, sovint tan infantils ... ! Mentre caJgu i protegir-se con tra els 
capellans que se secularitzen, amb un procés complicat (que ara 

138 



hom simplifica ) i amb unes prohibicions ulteriors, que tendeixen 

a di sminuir-los dins l'Esglés ia, ells que havien estat considerats dig

nes d'ésser·ne preveres .. 

2. Hi ha, també, un del ecte greu del que podríem m'lOmenar 
condicions hwnanes de v ida; de vegades aquestes són francament 
inhumanes, o deshumanes, cligueu-ho com vulgueu. 

Així, a c iutat , e l capellà es troba sol, sense convivènc ia familiar: 
la re lació reclor-vicari, tan deteriorada avui (deterioració a la qua l 
ha assistit la nostra generac ió) , no és una relació familiar, normal
ment parlan t; les condicions d'habitació i de menjar són sovi nt 

derectuosíss imes (se'n feia ressò darrerament Mossèn Pere Tena 
en un article publ icat a .Correspondència »: «volia subratllar la 
necess itat d'unes mínimes condicions físiq ues i psicològiques»: nú· 
mero 90, clesembre 1970)_ La solc tat de la ciutat fa sentir el seu 

pes sobre aquest home sol, sense dona i sense fills que és e l ca
pellà . 

I al camp? Com han canviat les coses! La manca dc servei 
- la típi ca majordona, institució no pas immaculada-, el deLcrio~ 

rament dc l 'acceptació social del seu rol, la baixa de la pràct.ica 
re ligiosa i tantes d'al tres coses fan del capellà rural un home des
vagat. que menja malament, que habita en un casalot esbalandrat, 
sovint sol, manca t d'escaU humà i familiar. I això en la plenitud 
de l'eda t i de la força. l cal dir que al nostre bisbat de Barcelona 
aquest problema no és res a l costat clels altres bisbats catalans_ 

No ens féssim iHusions! Una certa alegria infantil -sobrenatu
ral?- pOL p~rlar a minimitzar aquestes deficiències. De fet aques
ta manca d'humanitat --de condicions humanes de vida- fa es

trall s a la llarga. Que nosaltres ja no tenim l'edat d'un estudiant 
o d'un xicot que encara no s'ha aposentat definitivament! 

3. Ile a sumar-s'Ili la manca de professió, o de professiol1alit
zació. Fer cie capellà no és una professió, cI'acord_ ¿Té, però, o no 
té unes dimensions professionals? Si no les té, haurem de córrer 
a buscar-les a fora -en una professió civil-; perquè e l treball 
professional, d'una mena o d'una altra, és necessari a l'home. 

Malauradament, ordena r-se cic capellà ha estat s inònim d'apte 

139 



per a tot, que vol dir per a res . El vicari ha estat un mosso del 
rector. El rector de pagès ha fet mil coses diverses. Aquesta situa
dó podia anar en un món on el rol del capellà era socialment 
..Jcceptat i on la tasca litúrgica era reconeguda i estimada i en una 
.ocietat on la qualificació professional era cosa de pocs. 

En el nostre món, en canvi, la manca de professionalització de
bil ita humanament el capellà: li manca alguna cosa important per 
a «realitzar·se» com a home. 

4. Hi ha, darreramellt, la sellsació creixent de desori global. 
L'Església es presenta avui, als ulls de molts, com una empresa que 
no rutlla, mancada de dirigents de volada que sàpiguen anar al 
davant i encarar-se amb els problemes reals; capaços de donar-li 
cohesió coHectiva realista; capaços de donar categoria cic tasca 
cons tructiva i engrescadora a la labor pastoral conjunta. 

Que el nostre bisbat marxa una mica a la bona de Déu; que 
els qui hi van al davant (ara no n'esbrinem les causes ni volem 
distribuir responsabilitats) no el duen; que la tasca pastoral diària 
no és prou assumida per la institució episcopal, que té el seu propi 
calendari, ja prou ple amb els seus actes i amb la seva pastoral; que 
no estem tots compromesos en una empresa comuna que avença 
realistament i sòlidament, és una impressió tan estesa que no cal 
deturar·se a glossar-la perquè tots l'haurem sentit dir i redir mil 
vegades, entre lamentacions i crítiques a una banda o a una altra. 

A més a més, va est.enent-se la sensació que, després del Concili, 
l'Església jeràrquica (ara a nivell més general ) no acaba de deci
dir-se a marxar resoltament pels camins que va proclamar. 

I bé, a diferència dels laics, els preveres actuals estem compro
mesos totalment en aquesta empresa, la qual ens acapara, privats 
com estem de família i de vida professional. ¿Quin home resi!'=liria 
de trobar-se embarcat, com nosaltres, en una empresa que no rut
lla, amb tants dirigents als seus ulls depassats? 

I consti que estic parlant a nivell de realitats humanes, que 
juguen en l'equilibri humà del capellà. I que les meves considera
cions en res no afecten la fe i l'esperança profundes en Crist i en 
la seva Església. 
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QUè té d'estrany, en aquesta situac ió precària , que la cri si 
afectiva es presenti amb una virulència particular? L'home-capell ~1 

es troba massa indefens, massa mancat de suports humans i equi
libradors pe rquè pugui res is tir-la : maduresa humana , convivència 
ramiliar, treball realitzador, a njvell personal i coHectiu. 

Que e l seu comportament s'assembli al de ls adolescents no e ns 
ha d'estranyar massa: hi té en comú la debilita t humana, la man
ca d'una experiènc ia de la vida, l'equi libri que donen la familia i 
e l treball : ell pot ésser - pot creure's- un sOlnniado ... 

Cap a unes possi bles sortides 

L'anà lis i feta a l'apartat anterior en reclama una a ltra que a pun
ti unes sortides, s i més no provi s io nals. 

I . La maduresa exigida als ca/'Zdidats al sacerdoci demana una 
cura part icu lar en el moment present cie l'Església; i això va l de 
manera especial mentre duri l'actual di sci plina. 

No es trac ta d'una maduresa huma na qua lsevol, s inó d'una ma· 
duresa per a ésser cèlibe, cosa qu e demana una pecu liar integració 
de la pe rsonalitat. 

Així. més que no pas ins is tir en cons ideracions abstractes, de 
carés espir itualis ta, caldrà una atenció b en realis ta: la qües tió de 
l'edat no és e ndebades; l'experiència de la vida , del contac te amb 
la gent, del mateix minis teri a què s'h aurà de consagr ar. 

Val la pena d 'assenyalar un a specte mo lt important : e ls res
ponsab les de l'Esglés ia no han d'ésser infanti ls, ni ha n de trac ta r 
infantilment e ls capellans, s inó que e ls han d'associar a la «gestió 
de l'empresa» de manera seriosa; la pastora l és llna realitat hu
mana amb gruix: trobades, discussions, tensions, anàlisis, d ic tà
mens han d'ésser-hi posats en joc. I no di scussions abstractes i 
teòriques entre ismes de s igne divers que desgas ten les pe rsones 
i no mene n en lloc, perquè són inaferrables i inverificables. M an

ca ts d'una acció real i d 'una acció conjunta, e ls homes-capellans 
no maduren. 
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2. Cal refer el teixit familiar i "umà de la vida dels ca pel/ans 
tan deteriora t en vint anys. 

Aquí, segurament, tot el que signifiqui trencar l'isolament vin
drà a prestar-hi un bon servei: un equip p OL aportar un ca liu hu
mà i famiJiar necessari per a l'equilibri psíquic. 

Aquesta trama és tan imprescindible a la ciutat com a l ca mp: 
el capellà ha de tenir una casa i una família; no ha d'ésser una 
peça isolada que presta uns serveis i prou. 

AI camp sembla urgent de concentrar els capellans als centres 
comarcal s, ja que les facil itats de desplaçaments -d'ells i de la 
gent- permeten una atenció autènt ica als pob les. I mentrestant, 
l'home, en plena vitali tat, no es migrarà ni haurà de cercar sorti
des d 'evas ió. 

l a ciutat? Hem pensat que el capellà - precisament per la seva 
condició de cèlibe- és una de les grans víctimes de la solitud i 
de Ja deshumanització creixents que comporta la vida urbana, sc
gons ens exposen els sociòlegs? 

Tot el que hom faci per a donar escalf comunitari a la vida de 
l'Església a to ts els nivells --<liòcesi, parròquia, movi men ts i or
ganitzacions- és una contribució a l'equilibri humà del capellà, 
exposat al perill de no trobar-se enlloc a casa seva, en familia, esti
mat per ell mateix, com un home amb nom, cognoms, rostre i 
problemes. 

3. També és urgent la professionalit zació del capellà. A pa rt 
la possessió o no d'una profess ió civil - aspecte, aquest, que for· 
ma part de la maduresa humana i que hauria de situar-se, evident· 
ment, abans de l'ordenació- el capell à hauria de trobar gruix pro
fessional i humanament realitzador en la seva tasca específica. 

Això demana, evidentment, preparació i una certa especialitza
ció. I és tot al contrari de la improvisació constant i sense nord 
que caracteritza la nostra pastoral. 

No crec, d'altra banda, que aques ta professionalització s'oposi 
a la llibertat creadora i a la doc ilitat a l'Esperit: més ayiat m'in
clino a pensar que pot ésser una bona garantia per a no convertir 
els carismes en irresponsabilitat adolescent o en canonització pre· 
cipitada de les pròpies cabòries: no fóra això temptar Déu? 
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Ai xí, doncs, hi ha capellans que baur ien d'es tar especialitzats en 
cateques i; d'a ltres, en litúrgia; d'altres, en q üest ions mora ls; d'al
tres, en coneixemen ts teològics; hi ha d'haver capellans q ue s 'es
pecialitzin en in fants; a ltres, en adolescents i altres, en adult s; 
capellans especialistes en e l món rural i en e l món urbà. De ma
nera que no hi hauria d'haver capell à que no en tengués en a lguna 

cosa concre ta . La ima tge de l bon home que serveix per a tot hau
ria de cedir en benefici del tècn ic. [ no em refere ixo pas a espe
cia lis tes en el sentit es tri cte de d iploma ts i investigadors, és clar. 

No cal dir q ue to t a ixò demana un remodelament de la pasto
ra l i que no més una pas tora l au tè nt icament de conjunt po t per
metre aquesta es pecialització en r iq u idora. Els equ ips s'hi orien ten 
espo ntàn iament a través d'una divisió del treball , la qual és fac ti 
ble, d 'altra ban da, perquè tenen al seu cà r rec grups hu mans prou 
nom brosos pe r a permetre-ho. 

4. U I construcció de l'obra pastoral conjunta. En aquest dar
re r punt vénen a desembocar pràcticament to ts els alt res i és d'una 
gran impo r tànc ia. Aq uesta, i no a ltra, és la tasca de la jerarquia , 
sagrament de la uni tat de l'Església. Sovin t hom troba a fa ltar-la , 
aq uesta tasca: no es tracta de proclamar -la, la unita t, s inó de fer. 
la , de basti r- la. I fer- la vol d ir constru ir una pastoral de conjun t. 
1 per a encaminar-s'h i cal posar en diàleg e ls seus diversos ar tí
fexs amb una doble preocu pació: fidelitat a l'Evangeli i rea lisme 
hu mà, l'una i l'a ltre prou agosara ts pe r a m irar-nos les coses de 
cara . 

Aq ues tes ducs caracte r ís tiq ues no són pas massa reconegudes 
a la nos tra jerarq uia, la qua l, a ls ulls de molts, s'està mé~ avial 
lluny de Ja realit a t --els homes i les doncs, cristians o no, del nos
tre poble- i té por de mi rar-se l'Evangeli de cara quan es trac ta 
de conformar el rostre social de l'Església o d'orientar-ne la tasca 

pastora l. Això no hauria d 'estranyar massa, d'alt ra banda: el s la

blisJunel1l, com es diu ara amb paraula anglesa, té les seves lleis 

immanents i tendeix a si tuar-se al costal dels a lt res s(ablis!1met1(s 
socials i a avenir-s 'hi. J a se sap, però, que aquests no són forço
sa ment l'Evangeli i que l' Esglés ia j eràrqui ca no és un swblishmeP1( 
qua lsevol. 
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Tanmateix, el comportament del Senyor entre els jueus del seu 
temps no presenta cap ambigüitat en aquest punt. I només seguint
ne ardidament l'exemple -per molt exigent que sigui pel que fa 
a la fesomia social de l'Església i del seu stablisl!menl concret 
actual entre nosaltres- és com pod ria refer-se una esperança col· 
lect iva, que, alhora que faria agafar confiança en la tasca pastoral, 
aclariria la mateixa figura del capell à i imped iria que es pogués 
convertir en trinxera d'act ituds no gens evangèliques. 

De com Ja contestació i les maleixes secularitzacions tenen ar
rels profundament sanes -no totes, és c1ar- en dóna prou testi· 
moni l'esperança que susciten , encara avui , algunes actituds deci· 
dides d'alguns bisbes i alguns nomenaments episcopals recents. 
Però el teixit és prou malmès perquè aquests moviments esponta

nis d'esperança siguin decebuts o serveixin simplement per tal de 
tranquiHitzar-ne els destinataris, que més aviat haurien dc sentir. 
se animats i empesos a continuar endavant per aquesta línia cIa· 
rament decidida i evangèlica. 

No voldria acabar sense afirmar que les diverses qües tions 
apuntades en aquestes planes em semblen prou greus i prou ur· 
gents per a no poder restar massa tranquil s. Si ens trobem amb 
una situació deteriorada i amb defectes greus, no és hora de bara
llar-nos per repartir responsabilitats, normalment als altres. Més 
aviat és l'hora de posar-hi reme i. 

En aquest sentit, els responsables globals de l'Església tenen 
una tasca concreta a fer: no es poden limitar a lamentar les se ... 
cularitzacions o a queixar·se de la falta d'espiritualitat. Han de 
treballar, més aviat, per tal de crear unes condicions humanes i 
socials que possibilitin la vida i la tasca dels capellans d'avui i 
per tal d'obrir aquells camins que, endegant la si tuació actual. 
transitòria, posin decididament les bases que permetin d'avençar 
cap a noves formes concretes del ministeri presbiteral en l'Esglé: 
sia d'un demà que està a tocar. 

Josep M. Tolosaus (Barcelona) 
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Problemes de l'església de la terra ferma 

Diumenge, vint-i-vuit de febrer: la Redacció dels QUADERNS 
es reuneix a Lleida a quarts de vuit del vespre. 

Es la tercera vegada que fem una experiència així: havíem ana t 
anteriorment a Girona i a Tarragona. Però avui hem decidit de 

fer, a més, una trobada amb laics i una altra amb capellans. De 
manera que la reun ió de la Redacció va acompanyada d'un parell 
de taules rodones sob re e ls problemes de l'Esglés ia de Lle ida. 

Mentre hi anàvem en cotxe, un gran ruixat, acompanyat de pe· 
dra. ens ha ob ligat a a len tir la marxa abans d'arribar a Igualada . 
Després el cel s'ha aclarit i s'ha iniciat un crepuscle preciós. 
A quarts de vuit arribàvem a la capital dc la Terra ferma . 

De primer hem a nat a sal udar el Sr. Bisbe. El Dr. Ramon Ma lla 

ens ha rebu t a la Casa Sacerdotal, on resideix. Una conversa fa
mi liar. 

-Si, e/s QUADERNS SÓ" força ben viSI os pels bisbes de la 

Tarraconense. No us féss iu massa il1usions, però .. . ! 

El Or. Malla, com a bon bisbe, és prudent. 
- Mireu: és molt important que hi surl in qüestions rurals, que 

<IS esforceu per refleclir la problemàtica d'aq<lesls bisbals de po
blacions pelit es i disperses. 

- Precisamen t ara tenim demanat un article sobre un proble· 
ma viu: la realitat humana sobre què està assentat el bisbat de 
Lleida. A quatre passes d'aquí, Mollerussa pertany a l bisbat de 
Solsona; i Arbeca, no lluny de les Borges, al de Tarragona. En can
vi, a l'oest, el bisbat de Lleida penetra cap a l'Aragó, en ex tenses 

zones de parla no catalana. 
-Sí, sí: és ll11 problema; problema de comarques, problema d e 

llengua . Un problema que es res pira al 110sl re bisbat. 
-Segurament caJdria adaptar la divisió diocesana, a l'oest, a 

la rat lla lingü ís tica ... 
-Seguralne"'l ... 
I ens n'anem cap a l Castell. 
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L a Casa d'exe rcicis no pot estar més ben si tuada: al Castell 
-aquesta gran catedral, convertida en c iuladel1a militar pel rei 
Felip, el mateix que va crear la Universitat de Cervera-o Però no 

tenim temps de con templar el panorama de la ciutat estesa als 
nostres peus . ":'s fosc i ja ens esperen una vintena de laics de dues 
parròquies: la de Santa Magdalena, de la ciutat de Lleida, i la de 
les Borges Blanques. 

Som vuit membres de la Redacció: c inc barceloni ns, un vigatà, 
un de l'Urgell i Mossèn Valeri Beltran , del bisbat de Lle ida. 

- Primer, po tser que diguem unes paraules de presentació (és 
Mossèn Joan Carrera qui parla ). Els QUADERNS no són una re
vista oficial. La inicia tiva va néLxcr d'un grup d'amics, decidits a 
reaccionar davant la divisió dels bisbats i desitjosos de posar en 
comú la nos tra Pastoral, aleshores (i avui encara) excessivament 
compartimentada. ~s clar que aquest títol de PRESBYTERIUM ... ! 
Però cinc anys enrera feia un so renovador. Que no és pas volun
tat nostra de tancar·nos en l'àmbit clerical. QUADERNS DE PAS
TORAL suggereix ja una major amplitud: la Pastoral interessa 
laics i capellans. l d'això es tracta, en definitiva: de posar en comú 
la Pastoral que fem laics i capellans de bisbats diversos de Cata
lunya. 

-Potser per trencar el foc deixeu-me dir que és important abor
dar els problemes de la muntanya i de les comarques. Però cal 
fer-ho des del lloc, no des de la Ciutat, i a base de grups que ac
tuïn. Es pensa massa en. el turisme: ara es parla, per exemple, de 
la ca rretera entre Sort i La Seu d'Urgell . Molt bé. Però l'any és 
molt llarg i lOt l'any hi ha una població que viu a la 11lW1tanya. 

-A Oliana, del bisbat d'Urgell , la gertt desfilava; van ",mltar
s'hi dues indústries i tothom lli lla tornat. I ara es llegeixen més 
revis tes i les noies van. més mudades ... La problemàtica humana 
és bàsica i és íntimament connexa amb la Pastoral. 

-Oh i tant! No podem fer pastoral sense una base humana. 
-I també tocant a la divisió dels bisbats, de què es parla. Cal 

anar posant de manifest que no es tracta de repartir Barcelona, 
com una mona que s'lta anat fent grossa: divisió del bisbal de Bar
celona, àrea Metropolitana de Barcelona .. . Ul1 veritable macrocos-
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mos. I tot el que n'és fora, què? Hi ha zones que, a ciutat, es do
nen com a perdudes: s'han de buidar, diuen. Però mentrestant hi 
viu ulla població dispersa, que s'hauria de salvar i de fixar. 

A ra parleu·nos directamen t de Lleida. 
-Un problema de les terres occidentals (parla un escriptor 

conegut) és que no hi ha ciutats d'ab sorció que facin de contrapès 
a la capital natural que és Lleida. Fixeu_vos a llevant: a Tarragona 
ili ha Reus i Valls; a Barcelona, Cral/ollers, Vic .. . A Lleida, en 
canvi, només Balaguer, Tàrrega i Mollerusa. Les altres poblacions 
són petit es i sense indústria; hi ha grans extensions sense pobles 
o amb pobles només rurals. 

I la Ciu/at? Ur10 ciutat no feta, que no s'ha pogut es tratificar. 
Lladonosa parlava de les «crisis his tòriques de Lleida»: una sèrie 
de patacades bèNiql/ es l'Jum al1at desfem periòdicament . Encara 
al segle X IX, Iotes les terres ereu propietat d'uns quants comer· 
ciants , que vivien al carrer Major; i lla van. fer res per a millorar· 
les: 11e1ll d'esperar als començamen ts del segle nostre. I ara ma· 
teix, on és la indústria? Fins que 110 s'indust rialitzi una m ica ... 

- Hi lla, a més, el problenla del mestissatge . (Ara parla un al· 
tre). A Lleida 110 sabem ben bé què SOIl1. L'Església, jeràrquica ° 
no, no es tà massa arrelada al poble català: abans d'una reunió IlO 

se sa p mai s i començarem en calalà o en castellà. 
- Aquí hi deu jugar el problema dels territoris aragonesos ... 
-Si; sobretol a Ciutat. I la immigració. I els fun cionaris. I allò 

que el castellà tothom f entb1 ... ! 

- Però hi ha un problema especific llost re (ara és un capellà e l 
qui parla) : el nost re caràcter de frontera. La gent de la Llit era, 
de Morll só o dels Monegros no va a Osca: vénen a Lleida. No es 
tracta de la immigraci6 iudustrial coneguda a Barcelona o a Tarra· 
gona; aquí hi ha mUl continuït al, Ul1. veïnatge de ferres en aquesta 
atracci6 de Lleida, que juga com a capital. Sovirztegen els casa
ments d'aragonesos amb calalal7s i ales/lOres parlen ell castellà, 
en familia. ~s W1 fet, U/UI realita t; no una qüestió polit ica. 

- H i ha, doncs, problema d'identitat? 
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-Veureu (torna a parlar l'escrip tor). H i ha la llen ca del Riba

gorça, a la dreta del Cinca: els seus pobladors, de parla catalana, 
són administrativament i sentimentalment aragonesos; i Imlmateix, 

cada dia arriben a Lleida una v;,Jlena d'olltobusos: vénen per corn
prar, per anar al m etge, per fer-se t.m vestit, per anar a la perru
queria ... per a les coses agradables, en definitiva; mentre que per 
a pagar la contribució no poden triar: hm1 (l'anar a Osca. Però hi 
ha gent que ve encara. de més lluny: de Montsó, de Saragossa t 

tot . Això produeix U" afebliment de la identitat. 
-Per què? 
-Abal1S parlava de la falta de sedim€/7tació ciutadGl1a. Afegiu-

hi que el 38 (no el 39, sinó un any abans!) comença l/na tasca 
sistemàtica; que aleshores Lleida tenia pocs habitants; que molts 
van venir de la Llit era; que el dinamisme lleidatà ant erio r ( Iot i 
que hi havia unes dretes ) anava, indubtablement, presidit per les 
esquerres, les quals van desaparèixer; que hi mancava, doncs, W 1 

motor ciutadà, el qual només ara, i molt lentament , comença a 
dibuixar·se ... f així, per comoditat, s'ha anat creant una aparent 
teranyi,lO de barreja lingüís tica, que convindria ac/ari r. 

-I els ll igams amb la resta de l país? 
-S'ha jugal molt hàb ilment per afluixar-los. D'altra ba /ula, la 

Catalunya de lIevallt ha deixat U eida bon tros abandonada. 
-Quin paper hi ha jugat l'Església? 

.. -Fins ara en cap reunió diocesana '10 he pogut parlar en ca· 
talà. 

-Abans de la guerra, era diferent? 
-Duraut la RepLíblica es predicava en català. O/icialme'lI, l'Es· 

glésia es trobava si fa no fa com ara. Però l'ambient general iu· 
gava en una altra direcció. A l'in stitut, per exemple, lli havia clas· 
ses en castellà i en català ... 

-~s clar que els problemes de la diòcesi no deuen quedar re.. 
duïts a aquest. 

-I tant! (Parla una mare de família) . El gran problema que jo 
veig és que ten;'n. cristians de missa, però qu e HO estan compro· 
mesos en els problenzes reals. I a més, quan fa inquietud apunta, 
ml es tro ba sol i no sap on girar-se: ¿cap a la Jerarquia?, ¿cap als 
sacerdots?, cap a les organitzacions d'Esgl és ia ... ? Sí, prou que es 
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proclalna la Paraula; però 110 suposa un cOHlpromis ni en el que 
la proclama ni en els qui l'escolten. I els laics, en general, som una 
colla de bL~rgesos i no acabem de decidir-nos. 

- No hi ha a lguns grupets més sensibilitzats? 
- Si; però m és de tipus política-social que no pas eclesiàstic. 
- I els joves, vénen a missa? 
- No es pot dir que no hi vagin, per ara ... 
En aquesta trobada hi ha tres capell ans i d isset seglars, de la 

diòcesi de Lleida, entre e lls quatre do nes. 
- Parleu-nos de l'element feme ní. 
-Ui! Ell general la mentalitat encara és molt tancada: les do-

Hes que s'estiguin a casa. Però elltre el joveut ja va canviant. A l'Es
glésia hem d'orientar-nos //tés i //t és a rer la Pastoral a l1ivell mixt. 

- Fa un mo ment parlàveu dels capel lans. Digueu-nos-en més 
coses. 

- Estan 111011 separats dels laics: fan el seu m ón; apareixen di
vidits, o, almenys, no tmit s; IlO !IÏ trobem ca pdavanters que aglu
lil1in ; que siguin capaços de fer avellçar els laics en una línia 
oberta; tenen por. 

Acaba de parlar un senyor de mitja edat enmig de l'aprovació 
genera l si hem de fi ar-nos de les expressions dels assis tents. 

- Pc l-b, i 1:1 Sc tmana de Pas tOl-a l? 
- Va suscitar una esperança notable (s'explica una senyora). 

Després hem estat esperant amb confiança i paciència. I s'lla pro
duïl la desiNusió i l'ama,.gor. Molta genl estava a punt de posar-se 
dreta; ara tonia a esta r asseguda. S'hi va parlar cIe la parròquia, 
del consell parroquial, de l'obertura de mentalitat ... Però topem 
amb mIes parròquies mortes i esquelètiques. Molta gellt, repeteixo, 
s'havia posat dernpeus iNusiorzadissima; i, 1'1 0 liS cregueu: gen t bo
na, que desit ja treballar, 1'10 pas promoure escàndol. Jo penso que, 
s i no es paf s,?stenir tma esperança, és millor 1'10 encendre-la. 

- Mol t bé. Però, i els laics? 
- Nosalt res, laics, el primer pas 110 podem pas donar_lo: comu-

nitats de base, consell pastoral.. . 
- Jo crec (comenta un altre) que dins l'Església caiem en l'er

ror de creure que tot s'arregla amb bona voLLmtat. I 110 és així: 
fli ha unes condicions que pesen, i calen unes persones que mo-
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guin les coses, amb poder executiu. Altrament setmanes conclu
sions no donen fruit s . 

. -Aquests dies, els d iaris parlen molt del Concordat. 
-La gent 110 se'n preocupa. Però hi ha 1111 deu per cent que 

sí, que se'n fa problema. I la impressió és que lot queda rà 

igual: el nomenament dels bisbes, la paga dels capellans ... Es di" 
que el poble l'lO està proLt responsabilit za t, enca ra. ¿No deu ésse r, 
més aviat, que els capellans i els bisbes tenel? por? No és doncs 
estrany que per a la gent, a nivell de jerarquia, tant sigui la civil 
com l'eclesiàstica. Però l'Església és una cosa a part de l'Estat; 
el Concordat s'hauria doncs d'abolir completament . 

- I què en dieu, vosaltres, de l cèlebre problema dels canonges? 
- El problema existeix, és clar. Però de les reul?iol?s de cape-

llans, de beneficiat s i de canonges no te n'assabentes mai: s'ho 
couen tot a dintre. A més, de tant parlar-ne, la ge l?t ja se n'ha 
cansat ... 

Donem la conversa per acabada. Són dos quarts de deu. Ens 
alcem i continuem comentant encara en petits grups. Un alçant la 
veu exclama: 

-Quina llàstima que trobades com les d'aquest vespre no es 
multipliquin! 

Tots semblen assentir-hi. 

Llendemà, dilluns , cap a les dotze del migdia tenim lIna con
versa amb una dotzena de capellans. Es posen a parlar. 

-No caldria un Moviment pastoral que ho anés engrallant tot? 
QUADERNS, Centre de Pastoral, Moviments d'apostolat ... Cal con
jugar-Ito i irllercomunicar-ho i cal que els bisbes i els responsa

bles de la Pastoral ho vagin assumint. 
-l!s clar que cal la intercomunicació; però de martera que 

cadascú faci el que ha de fer: una revista, un Cen tre, uns movi· 
ments, UllS bisbes." 

- Però cal també que els bisbats tinguin vida. Si no, ni el Cen
fre ni la revista no en tindran. l cal una connexió dels QUADERNS 
amb la base. 
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- Tal és el cas de "Corres pol1dèllcia"; és cia,. qlle és rep,.e
senta/iva d'uI? clergat m és jove i pOlser més mareal .. . 

- Però tul ceri pluralisme de revis tes d'opinió no va malament. 
--Siguem mOlles tos: no podem esperar una gran rel/ovació a 

partir de revistes de difus ió minoritària. 
- Parlem ara més d irectament dels QUAD ER S. Com els veieu 

des de Lleida ? 
- De f el, vivim molt de revistes d'importació: . Pastoral mis io· 

nera», «Vida Nue va» ... Necessitem una Pas toral catalana. I els QUA
DERNS volel1 si/llar-se en aquest cOI1 /ex de co¡.[aboració pastoral. 
Però1 ara com ara, som pobres d'acció i d'intercomunicació. I això 
és previ a la. revista. 

- Vosaltres rebell regularment e ls QUADERN ". 
- Jo en llegeixo algun ar/icle; però no pas tots. 
-Què és el que més us interessa? 
- Les reflexions sobre la situació d' tOl lloc, quan es tà ben es-

tudiada i se'n treuen unes línies. 
- Refl exions ben desenroli/ades, si SÓ" objectives i realistes; 

els fe lS locals es preneu C01n anecdòtics. 
-Què fi 'es peraríeu? 
- Jo, Ull contingut bàsic: informació d'experiêll cies am b vistes 

a l'aprofundiment. 
-Què en dieu, per exemple, de l'estudi sobre Avinyó publica t 

al número lO? 
- Està força bé. Però hi ha massa estadístiques. I calia treure'" 

unes conclusions o, almenys, donar Lmes pistes. 
- Parleu-nos de la situació al vostre bi sbat. 
- Hi ha cansamen t, decepció, escepticisme ... 
- Per què? 
- Perquê la cosa no avença. Fem Jornades, i no les revisem 

després; i allà es queden. E.s el cas de la S e/mana diocesana de 
Pas/oral i de les seves Conclusions. 

- Però hi /ta , a més, problemes més estructurals que de l11a

nera sis temàtica i cm'llÍnua impedéixen tot treball de renovació. 
Així la televis ió continua oferint-nos sempre les mateixes imatges. 
~es quals influeixen sobre la massa. La gent de bona volUlI/at es 
cansa. 
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-Quina és l'actitud dels capellans de Lleida? 

-Vam fer la Setmana de Pastoral. Ara es prepara l'assemblea 
de bisbes i de capellans. Però tot plou en Lm gran desànim. Algu
na causa general deu haver-hi: problema eclesial, problema poli
tic ... 

-Però nosaltres mateixos, voleu dir que si ens deixaven en 
lIiber/at ens posaríem d'acord? 

-El més important és com ajudar avui la gell t a tellir fe; es 
tracta d'anar f en l , amb esperit creador i d'establir connexions en
tre la gent que treballa. I també d'anar desmuntant coses inútils . 

-Quins problemes concrets teniu? 
-El nostre nivell teològic i pastoral és fo rça deficient: ens 

falta estudi i aprofundiment. El problema de la llengua, que a 
Lleida s'infla molt -de seguida et tracten de «separatista.-, va 
unit amb el problema dels límits del bisbat, que enclou zones de 
parla catalana i de parla aragonesa; repercuteix sobretot a les zo
nes de l'Aragó (ni que siguin de parla catalana) i a la ciutat de 
Lleida. 

- Feu treball de conjunt? 
-Sí, hi ha alguna trobada: es tracta d'algun grup d'eslt/di per 

a aprofundir en qüestions d'Església; però no passem a qüestions 
pastorals. 

El panorama no era, aquest matí, massa falaguer. Però, ho és 
en altres llocs? Potser és aquesta la situació que caracteritza el 
nostre moment històric i ens hi hem de submergir per a viure-la. 
Però mirant d'incidir-hi. 

E I temps ha anat passant. Són les dues. 
-De tant en tant hauríem de fer alguna trobada com aquesta 

d'avui. Però preparada amb ternps. Assenyalant, per exe1llple, els 
objectius dels QUADERNS durant un curs i mirant de discutir-ne 
les orientacions i d'estudiar-He els possibles articles. O proposant 
temes ben preparats que siguin una bona base de reflexi6 pastoral 
conjunta. Aixi ens ajudaríem els un.s al altres. 
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Potser sí. Ens alcem de la sala i passem al menjador. Entorn 
de la taula la conversa torna a animar-se. El Sr. Bisbe ha vingut 
a dinar amb nosaltres i ha tingut la gentilesa de dir-nos que tot 
es tava pagat. Moltes gràcies ... 

(Transcripció de J. M. T.) 

Divagacions entorn d'un gest de donació 

dels canonges de Lleida 

Uns fets 

A la Setmana de Pastoral de Lleida -gener de 1970- hi va 
haver un gran «boom » amb l'afer dels Canonges i dels Benefi
cialS. tS inexacte afirmar, com alguna vegada s'ha fet, que aquest 

era un [als problema, només manifestat per algun dels grups de 
treball aïllat: va ésser una cosa general i massiva, i no cal basar
nos per fer aques ta afirmació en les declaracions de ]a premsa, 
s inó en les proves objectives que existeixen: els resums que es 
van fer cada dia per la Direcció de la Setmana. 

Ara últimam ent -devia ésser el desembre de 1970- els Canon
ges van teni r un gest: repartir mensualment una certa quantitat 
ent re e ls capellans amb cura pastoral. De la repartició, en resulta 
un to tal de 1.500 pessetes per barba. 

Es clar que aquest gest té tot un context més important. 
La Comissió Assesora d'aleshores -ara s 'anomenaria Consell 

Prcsbiteral- va fer una consulta al clericat sobre el que cada ca· 
pellà necessita mensualment per a viure. La resposta va ésser 
8.000 pessetes, i que s i s'asseguraven aquestes 8.000 pessetes hom 
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podria caminar cap a la supressió d'aranzels i d'almoines dc mis
ses, etc. 

Però, feta la consul ta, el problema va con tinuar sense materia
litzar-se en cap solució, tret l'augment de 1.000 pessetes mensuals 
al clericat de muntanya i la creació d'una Comissió econòm ica. 

Què va fer aquella primera Comissió? (Ja veurem que més tard 
se'n va crear una segona). 

Es va dedicar a estudiar el problema general dels béns i de les 
passes ions del Bisbat. Va excloure en principi els béns del Capítol, 
dels Beneficiats, del «Diaria de Lérida», i del «Cine Fémi na» com 
a no pertanyents als cabals del Bisbat; es va limitar a recoll ir 
dades sobre els béns rústics o els edificis de les parròquies pres
tant especial atenció a si estaven o no al Registre. Les respostes 
del clericat van ésser lentes i incompletes (alguns argüien: ' per 
què aquesta discriminació prèvia dels béns de l'Església Diocesa· 
na.?). 

Mentrestant es va crear el Consell Presbiteral (no és el mo
ment d'explicar per quins sistemes) i va passar tot l'estiu ... 

Acabat l'estiu el Consell Presbitera l va començar les essions. 
En una de les primeres els Canonges van rer la seva ofena, i el 
Consell va nomenar una nova Comissió econòmica. 

Què va fer aquesta segona Comissió econòmica? 
En quinze dies va donar una solució: 
-augment de 1.500 pessetes ( ta l com hem dit), a base de la 

donació dels Canonges; 
-500 pessetes més, a base dels béns del Bisbat o dc l'Estat: 

sembla que aquest augment i el que direm a continuació són fruit 
del que hom percep per les vacants de les parròquies; 

-un altre augment per cada una de les parròques encarrega
des: 1.500 per la primera, 1.000 per la segona, i 200 per cada una 
de les restants. 

Si ens fixem en la suma total, veurem que per a un capellà 
normal la paga -que consistia en 4.410 pessetes, més les 800 que 
ens va augmentar l'Estat amb efectes retroactius (és a dir 5.210 

pessetes l'any passat}- ha sofert un augmen t de 500 pessetes per 
part del Bisbat, més 800 que ens acabarà d'afegir l'Estat (en total 
6.710 pesstes), més les 1.500 que ofereix el Capítol (en total 8.2 10); 
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quantitat que -si s'accepten les 1.500 pessetes dels Canonges- s'a. 
justa a la necessi ta t sentida i manifestada pel clericat (de les 
8.000 pessetes mensuals), i que no sembla pas exagerada. Haurà 
contribuït això a l 'acceptació general per part de la clerecia (com 
ara veurem) de les 1.500 pessetes donades pels Canonges? 

Quines han estat les reaccions? 

Els comen taris del clerical -dintre tola una gamma- han es
tat de lOla mena, si bé generalment s'han acceptat tots els aug· 
mens, incloses les 1.500 pessetes del Capítol. Sobre aquestes últi
mes en alguns arxipres ta ts : Seròs, Alcolea i Borges Blanques, hi 
va haver protestes formals abans que es prengués l'acord al Con
sell Presbi teral (sis van protestar a Seròs; sis més, a Alcolea, i la 
majoria, a Les Borges). També hi ha hagut d 'a ltres protestes par
ticulars. Les protestes ven ien a dir que no semblava bé el tipus 
de solució basa t en aquella donació dels Canonges, ja que això, 
més que un inici de solució, era una forma de deixar-se comprar 
fent-nos còmplices d'aquella situació al Bisbat. Però sembla que els 
«representants» dels sectors no van exposar aquestes protestes a 
la sessió delibera tòria del Consell Presbiteral. 

La protesta que sí es va deixar sentir al Consell , quan encara 
no s'havia pres l'acord definitiu de la solució econòmica esmenta
da, va ésser la carta següent signada per dotze sacerdots, i que 
transcric textualment: 

A la atenció" del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Lérida. 
Los sacere/otes que firmanlOs abajo. e/espués de r eflexiol/ar so

bre el e/esarrollo del problema económico e/el clero y e/e la dió
cesis, y ante el acuerda tomada r.íltimamente por el Consejo Pres
b!teral, nos sent imos en el deber de manifes tar lo siguienle: 

-Agradecemos el i/lter és por solucionar el problema económi
co de los sacerdoles con minis lerio parroquial. 

- Pensamos que laI vez esta solución actual adolece de precipi
tación. 
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-Aun agradeciendo la aportación del Cabildo y sus buenas irl
tenciones, pensamos que no es ésta la soluci6n al problema pasto
ral que, a nuestro juicio, representan los bienes del Cabi/do, y que 

esta aportación no es la demostración de buena voluntad que no
sotros deseabamos, y con nosotros muchos olros sacerdor es Y se
glares de la Dióces;s_ En cambio a/lOra parecerti que lo única que 

buscabamos era precisamente repartirnos -iY qué reparto!- di
cl10s bienes entre el clero; y aunque no descartdbamos dicl1a mejor 
dist ribuci6n, no la poníamos en primer Jugar ni en exclusiva. 

--Creemos que hay que ir mucho mas al fondo de la cuest i6n 
econ6mica y revisar todos los fondos diocesanos de toda especie, 
todos los ingresos de los sacerdotes por todos los conceptos y ser 
plenamente honrados y sincerament e pobres. 

-Cuando el año pasado se recogieron las opiniones de los sa
cerdotes en este particular, prevaleci6 la opinión de que el sacer
dote nccesltaba de siele mil a nueve mil pesetas mensuales. Esta
mos de acuerdo, pero hoy nos da la sensación de que lo que se 

busca no es lo necesa rio sino simplement e mas dinero, puesto que 
al conceder el Obispado ocho mil pesetas, nadie ha hablado de 

suprimir aranceles, estipendios, (precisament en aquesta nova re
glamentació econòmica els estipendis de les misses han passat de 
25 a 50 pessetes) y otras fuentes de ingresos, como clases, traba
jo, etc., con lo cual parece que queremos mas de donde y como sea. 

- Por este camino nos situamos en la línea del nnmdo, segúll 
la cual lo única que interesa es el dinera, ganar mas, sill Iimita
ciones, ya se encontraran ra,ones para deàr que toda se necesita. 

-No estamos de acuerdo con esta actitud y sugerimos al Con
sejo Presbiteral que busque una forma 1111is pastoral de la distri

bución de los bienes diocesanos y del clero en bien de toda el 

pueblo de Dios_ 

-Por nuestra parte, los que firmam os renunciamos al aumento 
que nos viene por parte de la aportaci6n del Cabildo. 

-Como solución practica sugerimos que toda lo que supere al 
mínima vital, siempre revisable (hoy las Oc/lO mil pesetas) de in

gresos, se entregue a un fondo común que puede ser de compen
sación para casos especiales, o para obras del obispado, o para el 
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«Tercer mundo». Por lo mellOS esta lo proponemos a título de ini
ciat iva y como compromiso part icular. 

Lérida 20 de d iciem bre de 1970. 

(l a cont inuació vénen les dotze firmes.) 

A més de totes aq ues tes protes tes explícites també hi havia a 
l 'aire duran t aquells dics comentaris com els següents: 

Quines són rea lment les intenc ions del Capítol? ¿Deu ésser aquest 
de fe t un primer pas cap a la solució, que anirà seguit d'a ltres pas

sos? Si es així, no caldria parlar clar ? I si hom no en vol parlar 

cla r , ¿no deu ésse r perq uè el mòbil del Capítol ha esta t si fa no fa 

el de «teniu i calleu.? ¿t:.s aques t confus ionisme o misteri una so
luc ió o un mal? r per par t del cle r icat en general, h i ha hagut una 

volun ta t prompta de clari ficació dels ingressos de tots, Canonges i 
no Canonges? l d'alt res comentaris per l'es til. 

De totes maneres, la solució econòmica va ésser aprovada i pel 
gener va en trar en funcionament. M és encara: els dotze que vam 

signar aquella carta ens vam trobar igualment la quantitat donada 
pel Capíto l a la paga del gener i del febre r . Malgra t haver pregun

lat en diverses ocasions a la Cúria quina era aquesta quantitat 
(no se sabia que fos exac tament 1.500 pessetes) i per què no ens 
l 'havien descomptada, ningú no en treia l'aigua clara , només se'ns 
deia que la renúncia havia d'ésser feta personalment per cadascú 

al Sr. Bi sbe. V a ésser llavors quan els que ens vam poder aplegar 
và rem signar aquesta segona car ta, dirigida al Rvdo. Jer6n imo 01'

tiz , . Secretario del Consejo Presbiteral y Habi litado de l Clero de 
Lél"ida», referin t_llos a la carta anteriol": 

Apreciado hermallo en el sacerdocio: 
Los sacerdotes que firm.amos la carta dirigida al COIJsejo Pres

biteral sobre la nLleva ordenació'1 económ;ca para el clero de '1ues
t ra Dióces;s, cmlsideramos que Mues tra pos tura tren te al aumento 
de nómina proverziellte de l Cabi/do era bastante clara . Y 'lOS extra
,ia que l'lO se haya interpretada tal como revelan SLtS pa/abraso 

Hemos preguntado la canlidad exacta de es te aumellto y no se 
nos ha indicada. ¿Por qué tanta secreto en algo que nos afecta 
directamente a nosotros? 
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Rogamos, pues, a quien corresponda, que torne las medidas 
oportunas para que a partir de la próxima nómina se descucnte 
la cantidad correspondiente a este aumento parcial por parle del 
Cabildo. 

Esperamos que esta vez se tomaran nllestras palabras en Sll 

verdadero .y natural sen tido. Las raz.ones son las ya expuestas eH 
la primera carta. 

A continuación van los nombres de los interesados en esta re
nuncia. 

(I aquí signen nou o deu.) 
Finalment, el 27 de febrer de 1971 cadascun dels s ignants va 

rebre la nota següent de D. Jerónimo Orliz: 
27 de febrero de 1971. 
Apreciado hermano en el sacerdocio: En conlesfación a tu alta. 

colectiva (sin fecha ) y recibida el 25-2-71, pldceme contestar: 
En el Cjo. Presbiteral, habido el 26 de enero, el Sr. Obispo se 

reservó el de recito de atender vuestra peticiól1. Con fec/IQ 26 de 
febrero autoriza a que se os descuente lo que desedis. Son 1.500 
pesetas al mes. 

E" la nómina de este mes se descumtan 3.000 pese tas. Atte., 
at/mo. en Cristo Sacerdote, Jerónimo Ortiz. (signat). 

l aquí sembla que s'ha acabat la història i tot torna al seu 
«tran-tran » normal, almenys fins al moment d'ara, ja que fa l'efec
te que el poble encara no se n'ha assabentat. 

Reflexió i comentari 

Sobre això exposat es poden fer molts i diferents comentaris: 
El que més preocupa a alguns sacerdots és saber si els Canon

ges en aquest cas es mouen més per despreniment o per tàctica; 
d'altres no acaben d'entendre quins mòbils i quins objectius per
segueix en aquest punt el Bisbat, ja que posa tants inconvenients 
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als qui no volem aques ts diners del Capítol; j els comentaris sobre 
aquest punt s'es tenen. ( I ) 

A mi en concret aques tes qüestions no em preocupen massa, 
tret d'aquesta última, que em referma en una certa sensació des· 
agradable d'ésser instrumentalitzat. 

Però aquest fet ha despertat en mi unes quantes reflexions, 
algunes de les quals són puramen t personals - i per tant opina· 
bles i discutibles-; però com que cadascú s'ha de deixar portar, 
a l'hora d'actuar, per les seves pròpies conviccions i no per les 
d 'altri, per a mi són perfectament vàlides. 

Ací van, doncs, les refl ex ions tal com em vénen (una mica des· 
o rdenades po tser, i incompletes certament ): 

Una de les poques raons que, a l meu entendre, queden en peu 
per a escollir e l celiba t (avui que s'ha aprofundit tant en la teo
logia i en l'esp iritualitat del matrimoni i del laïcat) és una raó 
pràct.ica : la possibil itat d'una més gran eficiència apostòlica. En 
quin sentit? 

No preci samen t a causa d'una més gran santedat dels ce liba· 
taris: de san ts i de pecadors, n'hi ha en tots els estats de vida 
(i no crec que cls nost re ram brilli precisament per la santedat ). 
A més no em sembla que hom pugui fer l'afirmació general que 
e l clergat lla tí és més sant o més perfecte que l'oriental, no cèlibe. 

Tampoc no crec que siguj per raó de les més grans possibi· 
litats de rendiment en e l treball , aprofitades per part dels nostres 
superiors jeràrquics, cosa que lògicament es tradu iria en una més 
gran eficiència apos tò lica per part d'un cèli be que per part d'un 
casa l, més ocupa t, ja que en gene ral tes pautes cie compo rtament 

(1 ) També es comença a comentar el feL del bloc de cases --en cons· 
trucció tocan t al Palau Episcopa1- que té per a vendre el Bisbat. Hom 
ja en sap e ls preus: un mil ió i mig de pessetes cada una. S'ha demanat 
mai l'opi nió del cle ricat en aquest re pecte? Més ben dit : una vegada 
que es va demanar l'opinió a la Comiss ió Assessora, l'any passat, aquesta 
va creure que això suposaria un con tratestimoniatge evangèlic. Però, 
sigui la que sigui, l'opinió de l clericat ( i jo diria que fins i toL la dels 
seglars cristians), ca l tenir·la en compte en aquest afer del Bisbat, en· 
ca ra que només sigui perquè tot el cos clerical entrarem en causa 
quan la gent començarà a parlar de les cases d'un milió i mig que 
posen en venda «els capellans~. 
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de les nostres esglésies diocesanes són més aviat lfpiques d'una 
empresa a l'an tiga, que no pas d 'una empresa actual. E.s a dir: 
enfront dels criteris de racionalitat, especialització, universalitat 
d'una empresa ac tual, s' imposen e ls c rite ri -fet a l'anliga- del 
cos tum , de les tasque globals, dels particularismes de si .es 
lliga. amb els de dall (amb tot a l'acumulació de càrrecs i d'inefi
c iència, e tc., a què dó na lloc). 

Tampoc no em sembla que aques ta possibilitat d'una més 
gran eficiència apostòlica del celibat ve del fet que sigui un signe 
del que és esca to lògic, ja que perquè sigui ta l signe l'ha d'entendre 
la gent del poble, i la gran majoria del poble -siguem sincers
ra res vegades creu en e l celibal del sacerdot; més encara: en a l
guns ambients, a ls ulls del poble. es tracta més d'un signe de conco 
que d 'un signe de la vida escatològica. 

¿Quina és, doncs, al meu criteri, aquella possible més gran efi
c iència apostòlica que té un sacerdot cèlibe respecte a un de ca at, 
en el supòsi t d'ema idèn tica donació tota l, tant per part de l'un 
com per part de l'a ltre? Simplement : el sacerdot cèlibe ti ndrà 
una raó més per a no tenir por de la presó, de la misèria o de 
l'ostracisme que es poden derivar de la seva lluita al costat dels 
pobres, o bé àdhuc de la sola proclamació dels drets humans en 
Ics circunlstàncies concretes. E l casat, en canvi, ha de comptar 
amb la dona, que no sempre tindrà la mateixa d isponibilitat de 
servei. 

Personalment no hi veig -ara com ara- gaires més raons so
cials de pes, al celibat dels sacerdots. Respecto d'a ll res punts de 
vista q ue tinguin cèlibes i no cèlibes (i sobretot respecto la vocació 
part icular de cada u ), però el meu punt de vista és el que he ex
posat. 

Ara bé : la manera més ràpida per a treure aque ta raó de pes 
al celibat , i especialment --cosa més essencial- la manera més 
ràpida de ta llar al sacerdot la seva dimensió profètica, és aburge
sar-lo, instaHar-Io fent d'ell un home «bien pensant», de ls qui no 
criden (se li ha emmordassat a ixí e l clam profètic). 

E.s compatible psicològicament en una persona l 'afany de rique
ses i el celiba t? ¿I en cas positiu, aquest ta l celibat es pot dir 
«virtut evangèlica» o és una altra cosa? 
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l en arribar en aques t pun t és on crec que ens hem de pregun
tar: Contribu irà quelcom a donar en nosaltres aquest resultat la 
donació de l Capítol? Ens convertirà més encara en homes que no 
criden? La pregunta, per descomptat , queda a l'airc_ 

Naturalment, s i això passava, s i cns anéssim acomodant a la 
s ituació ambiental i ja no fóssim dels qui criden, probablement 
trobaríem mi l bones raons que donaríem als altres ( i cadascun de 
nosaltres mateixos ens les creu ríem ) com a explicacions de la prò
pia conducta: és e l que avui dia, en la psico-sociologia, hom acos· 
turna a anomenar «racionalitzacions», és a dir, motius honorables 
que serve ixen de tapadora als motius veritables, que són uns al
tres i que solen ésser inconscien ts a causa d'un mecanisme de 
defensa psicològic que tendeix a reprimir-los i a ignorar-los. 

Acabo, doncs, deixant a l'aire aquelles preguntes: con tribuirà 
quelcom l'acceptació per part del clericat (del donatiu de 1.500 
pessetes dels Canonges) a disminu ir la ja tan minvada dimensió 
profètica del sacerdot? El traurà més encara de l cos tat dels po
bres, dels oprimits, de ls sense dret ? Seria de doldre que fos així. 

Jaume Barallat (Ager ) 
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terra • poble 1 

Quatre bisbats a terres de Lleida 

Superposant tres mapes: e l de províncies, e l de comarques i el 
de bi.sbats a Catalunya, us emporteu, s i no una sorpresa, ben bé 
una impressió xocant: cap dels tres mapes no coincideix ni de 
bon tros. Ni cal que coincideixin, ben mirat. Són tres divisions ben 
distintes, alhora que realitzades en èpoques separades i, en alguns 
casos, revisades i retocades quant al seu abast físic. 

Però vivim el temps d'ara, i ens cal veure, cenyint-nos al tema 
dels bisbats, fins a quin punt la necessària dinamització de la vida 
actual, i les exigències coHectives, permeten d'actuar amb eficièn
cia dins e l territori de cadascun. 

No pertoca, ara, d'analitzar totes les front eres episcopals del 
territori català, s inó que, havent-me estat suggerit que em limités 
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a la zona occidental clel país, m'ha semblat esca ient de treballa r 
prenent per base precisament aq uell suggeriment. l ho he fe t 
partint d 'una realitat geogràfica , humana, sociològica, molt evi
dent : les « tc lTes occidentals». 

H om parla amb concreció i amb c lareda t de «terres tan-ago. 
nines», de «terres gironines» i de «terres lleidatanes». Hom ignora, 
e n epite tar el subs tantiu, la verita ble dive rsitat de les «terres llei· 
datanes», úniques que participen a lhora de ]a Catalunya del ord 
i de la Catalunya del Sud, amb una extensió superficial ben supe. 
rior a la dc Ics altres «terres», i la lIeidatanitat de les quals IJfové: 

a) de la força de la divisió provincial; b) del ret que l'única c iutat 
important a tot ,'occiden t s igui Lleida. 

Però ca l que tinguem ben present que les comarques occiden· 
tals tenen, per la hi s tòria i per la geografia, una gran diversitat 
en el seu volum. Ara bé, són terres de ponent ; i, precisament, en 
aquestes terres, hi conflueixen qua tfe bisbats, que les parteixen i 

Ics secc ionen i cadascun n'agafa un bocí, i l'ad minis tra. Les co· 
marques occide nta ls, certament, són les úniques amb una tan rica 
varietat de mitres. Les s ituacions a què la convivència sobre un 
territori que és gairebé la meitat de la Catalunya estric ta, aboca, 
volen ésse r exposades, O si més no, encetades, a con tinuació. 

Un advertiment cal fer d'entrada : aquest escrit no es proposa 

de cap manera de redividir les jurisd iccions i els camps d'acció 
física dels bisbats a terres de ponent ; això fóra absurd, petulant 
i risible. Només, això s í, posar en rell eu la desequilibrada posició 
d 'unes te rres tan repar tides en tre zones d 'adn'linis tració apostòli. 
ca. Tothom està convençut, s i pensa un xic, que la reorganització 
dels territoris eclesiàs tics s'an irà fent, en e l futur, tenin t en comp

te un fac tors de desenvolupament, de dinàmica humana, de pobla. 
men t i de comunicacions, deixant de banda les antigues àrees, 
romanalles del passa t, respectables però, e n definitiva, ma te rial 
d 'his tò ria . Ultra aques ta p rimera consideració cal tenir en com pte 
que, segons que sembla, e l món camina avui en direcció a les pe r· 
sones i no als territoris, en direcció a la condició profunda de 
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MAPA DELS BISBATS DE CATALUNYA 

El lector observarà l'extensió del d'Urgell i , sobretot. la seva -Incursió
vers el sud. cap a terres que no tenen res de muntanyenques (la Noguera 
plana) I I vers l'est. a Ribes de Fresser. 

El bisbat de lleida té molt territori administrativament aragonès I el 
creuen dues fronteres: la lingüística I l'administrativa. Part d'amunt de Bala
guer penetra en terres del d'Urgell: és la Vall d'Ager, antiga abadia nulllus 
incorporada després al bisbat de Lleida de forma un poc lHòglca. Pel nord . 
fins als peus de l 'Aneto. 

El bisbat de Tortosa té similitud amb el de lleida pel seu afrontament 
amb bisbats d'ultra-Catalunya i les implicacions sòcio-lingüfstiques. 

El de Solsona , de forma totalment estranya. al nord fins al Cad{ I al 
sud fin s a les portes de lleIda, ataconat entre l'Arquebisbat de Tarragona 1 
els bisbats de Lleida i de l a Seu. Comarques d'economia molt diferent (del 
Berguedà fins al Segrià, del Solsonès fins a l'Urgell meridional] . 

(Per la Inconveniència de la reproducció monocromàtica no ha semblat 
aconsellable de farci r encara més el mapa amb els perfils comarcals.) 
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l'home i no a l tauler d 'escacs dels enclaus i dels dominis. Això és 
ben clar, como ho és també que mai no havia es tat tan aguda la 
sens ibilitat per les valors inheren ts als grups naturals humans. 

A terres de ponent , hi ha quatre bisbals que conflueixen en 

una mena de punta mal dibuixada, concretamen t als límits de 
l'Urgell, el Segrià, les Garrigues i la oguera: són el Bisga t d'Ur
gell , e l de Lle ida, e l de Solsona, i l'Arquebi sbat de Ta rragona . 

De tots aquests el més antic, q uant a creació, és la Seu Metro
politana de Tarragona (Sant Fructuós, màrtir de l'è poca roma· 
na, e tc.). Però, és a partir de la reconques ta, que e ls bi sbats ens 
interessen. I també la reorgani tzació post-tridentina, que confi rmà 
e l bisbat de Solsona, darrer dels sobrevinguts , i les vicissituds de 
consideració jurídica i de supervivència del qual van durar fins 
e l 1953. Diem que és a partir de la Reconquesta que ens interes
sen, per tal com fou aleshores que es de limitaren, pràcticament 
ta l com han restat avui , les àrees. En aquest sentit podem adduir 
com a més antic e l bisbat d'Urgell , de tan venerable his tòria, l'únic 
que pOL parlar-nos dc consagrac ió ca tedralícia en temps carol in
gis. punt de referència per al coneixement d'una bona part de la 
història pirinenca i de la cristi an itat medievals. Lo. restauració de 
la Seu tarragonina, feta durant la Reconquesta, permeté de fixar 
per a després un territori específic d'administració: més tard 
Lleida , absorbint la Seu de Roda, es const ituïa en el bi sbat més 
occiden tal de Catalunya. M és endavant veurem com també lliga 
un xic amb la problemàtica d'algun d'aquests bisba ts e l que és 
més meridiona l del Principat, el de Tortosa. 

Hi haurà, doncs, a Ics terres de ponent , una «qüestió de lí.mits». 
Aquesta qüestió es dividirà en tres subqüestions: 

1. Aspectes del contac te fronterer en tre bisbats a ponent. 
2. Aspectes del contac te en tre el bisbat de Lleida i el de Tor

tosa, en re lació, to ts dos, amb bisbats d'ultra Cata lunya. 
3. Aspec tes de convivència dins de l mateix bisba t de Lleida. 
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I. Pel que fa a comarques entre els bisbats de Lleida i d 'Urgell 
es reparteixen les comarques del Pallars Sobirà, de la Ribagorça 
i de la Noguera. 

Entre els bisbats d'Urgell i de Solsona es divideixen la Segarra 
Occidental i l'Urgell. 

Entre Solsona i Tarragona, les comarques d'Urgell, de les Garri
gues i d'Anoia-Segarra. 

I en tre e ls bisbats de Lle ida i de Solsona, altre cop terres de 
l'UrgeU. 

Advertim que entorn del terme «Urgell . pot haver-hi confusió. 
Ací, necessàriament és emprat en tant que bisbat, i en tant que 

comarca de la plana. Per fi, encara ens surt com a designació de 
l'ant ic comtat d'Urgell . 

Allò que ens interessa són les zones de frontera, sense invo
lucrar-hi la idea de fricció: fran tera física. 

Contemplant el mapa, veiem que el bisbat d'Urgell, que té el 
cap a la Seu, és llarguíssim , extens fins a límits extrems i, preci
sament, essent e l de muntanya, amb molta terra d'habitatge dis
pers. Veient algunes de les terres que eRelou ( Pallars, Vall d'Aran. 
Andorra) no podem evitar de pensar en e l bon copríncep Benlloch 
a cavall de la mula, recorrent la diòcesi. Imaginem alhora la gran 
llenca que ocupa a l sud, al cor de l'antic Mascansà dels àrabs, en 
terres de la Noguera plana, fins quasi a les portes de Lleida, per 
Bellvís o per Menàrguens ... Amb tot, e l límit meridional del bisbat 
d'Urgell té una motivació estrictament històrica, és el límit de la 
reconquesta de to ta la ll arga lli sta d'Ermengols, i dels Cabrera, 
atasconats dins de la família comta l d'Urgell. 

E l bisbat de Lleida es va eixamplar cap a Aragó, tant per la 
Reconquesta pròpiament dita del comte Ramon Berenguer IV com 
per l'absorció de la Seu de Roda d'Isàvena. Terres reconquerides 
pel fabulós Arnau Mir de Tost, vescomte d'Àger, passaren a juris
dicció del bisbe de Lleida i no a l de la Seu, de forma un xic iHògi
ca, en extingir-se el règim especiaJ de l'abadia «null ius» d'Àger. 
Els límits meridionals del bisbat de Lleida ens semblen sensats, 
no tant els del S-E, ni de l'oest, ni tampoc e ls del nord i de l'esl. 

L'Arquebisbat de Tarragona té uns límits estranys al nord, car, 
com s i diguéssim, envaeix unes terres que basculen vers Tàrrega 
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i Lleida. Es tracta de l'Urgell secaner, mig segarrenc, que remunta 
e l Coll de Solivella i passa per la Vall del Corb. 

Finalment , venint afuat de l 'es t, caien t com una cua estranya, 
aprimant-se, com si to t d'una fes règim, el bisba t de Solsona retalla 
terres de tots quatre, després d'haver mossegat parròquies molt 
antigament assignades a Vic. 

Aquests límits podien donar peu a comentaris merament anec
dòtics si no fos que, geogràficament , no perme ten una massa ra
ciona l ac tuació de base ni de de ta ll . AI tem ps actua l, posem per 
cas, una enques ta de qualsevol tipus -es tadís tica , socia l, cu ltural, 
comunitària-, feta a ni vell diocesà , deixa necessàriament enfora 
molta gent que, pertanyent a una comarca limítrofa, té els ma
teixos problemes, les mateixes inquietuds o po tser les mateixes 
di ficu ltats i Ics mateixes mancances. E:.s aleshores que ca l fer les 
enq uestes o els treball s de camp en combinació forçosa amb els 
grups d'acció par roquia l de les pob lacions i dels arxiprestats de la 
part de comarca pertanyen t a un altre bisbat. 

Igualmen t en l'ord re de la comunicabilitat hi ha inconvenients. 
Cent res tan inlportants com Mollerusa i Tàrrega es troben al lími t 
mate ix del b isbat de Solsona. O Balaguer , que tanma teix és força 
llu ny de la Seu d 'Urgell. Tots, endemés, a un pas ben p laner de 
Lleida, ca pita l (entre 20 i 45 km.). Quan d'aquí a qua tre dies les 
comunicacions transversals entre Pallars i All Urgell siguin un 
fel , gent que tindria molt més fàcil d'anar a la Seu, haurà de con
tinuar baixant a Lleida. E ls de Vallfogona de Riucorb tenen molt 
més còmode ci viatge a lleida que no a Tarragona.. Val a dir que 
aquesta darrera situació era igualnlen t conflictiva, amb signe geo
gràfic distint, en temps del poeta Francesc Vicenç García, el cè
lebre rector de Vallfogona, car aleshores aquella parròquia per
tanyia a l Bisbat de Vic. Possib lemen t, però, dins l'agudesa dels 
canvis humans i socials d'avui, totes aquestes inconveniències que· 
den accen tuades. 

Quan ens adonem q ue e ls dos bisbats de Lleida i de la Seu 
ba ixen del no rd a sud molt paraHels, hem de reflex ionar que estan 
poc més O menys capicula ts: Lleida puja fins als peus de l'Ane to, 
men tre conserva la cúria al sud. La Seu, amb els centres de de-
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cisió i govern a l'ombra del romànic pirinenc, estén el territori 
fins al mig dels plans meridionals. 

L'excentricitat de tres de les quatre ca pital s eclesiàs tiques 
-car Tarragona és, també, absolutament perifèrica- no pol faci
litar ga ire les coses. Solsona hauria pogut ésse r un bi sbat poli
gonal , però l'estranya essa que fa per la Segarra, cap a l'Urgell, 
i fins a l Segrià, el desfigura totalment. Es un territori de dibuix 
ameboide. I dintre seu es repeteixen algunes de les disparita ts 
caracterològiques que també incideixen en la «provincia» de Lle i
da: tarannà i geni de la gent del Pla d'Urgell ha de trobar tan 
dist inta, psicològicament, la Solsona epi scopal , com dis tant en tots 
els aspectes trobarà L1eida-capital..de-província un home d 'Olius i 
de Clariana, que es comunica amb Manresa de forma nalUral. 
Àdhuc aques t bisbat de Solsona , malgrat que la capital perta nyi, 
en l'esfera civil , a Lleida, fa, des de ponent, l'erecte d'un bisbat 
més «oriental »: els seus sacerdo ts, molts d'ells proceden ts de l'Alta 
Segarra i del mateix Solsonès, presenten, a l'oïda lleidatana, fins 
i tot una fonètica vagament allunyada. 

Es en l'àmbit , ho hem dit , de les accions de grup parroquials, 
de convivències, d 'estudi, que la fronte ra entre b isbats pot deixar 
¡nconcluses actuacions altrament molt profitoses: quan, com s'es'· 
devé sovint, una d'aquestes línies m.igparteix una zona de caracte
rístiques humanes, i potser de tendències espirituals -en el sen
tit més ampli del mo l- similars. Cas ben clar de l'Alta Ribagorça, 
la gen t del Pont de Suert , de la Vall de Bohí, de la Ribera de Cas
tanesa i de les Paü ls, que és una mateLxa coma rca, partida en tres 
bisbats: La Seu, Barbas tre, i Lle ida. Una unitat humana rorçada, 
segons com e miri, a dur un ritme diferent. L'agrupament de 
l'habitatge, els costums; àdhuc, a voltes, les de ixalles d'antigues 
devocions, apareixen, vulgues que no, lleument hipotecades per la 
impossibiUtat inicial -sempre arranjable, és clar (no és qüest ió 
de vida o mort)-, d'es tendre l'acció a terres d'un a lt re bisbat, de 
completar l'estudi o les fonamentals dades, en fun ció d'una co
marca natural, d'una vall, d'una alineació de poblacions paraHeles. 

2. Els problemes derivats de l'allunyament dels cen tres parro
quials de la Seu del Bisbat o de l'Arquebisba t, com també e ls 
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de la migpartici6 de comarques, àrees mercadanes, i fins i tot de 
poblacions pa raHeles a l llarg d 'una mate ixa via , però, no són tan 
aguts com els problemes, que també tenim a ponent, en l'ordre 
de les llengües natura ls. Aq uesta situació deriva dels límits de dos 
bisbats - Lle ida i TOrlosa- amb terres molt occiden tal s, de parla 

to talment castellana: 
a) e l bisbat de Lle ida penetra en territo ri de parla castell ana 

i deixa enfora, per una a ltra banda, alguna clapa de parla cata lana 
( ben poq ues pob lacion s, certament: Mequinensa i alguna de la Ri ~ 

bagorça); 
b) e l bisba t de Tortosa deixa enfora de l seu terreny territoris 

de parla ca ta lana, a benefici -passeu~me e l mot- dels bisbats de 
Saragossa i de Terol. 

En efecte, el b isbat de Lleida, a llargat pràcticament fins a la 
Vall d'Aran, té una línia de nord a sud que podeu traçar al mapa 
seguint els pobles d'Açanui, Sant Esteve de Llitera, El Torricó, 

Saidí, Vi lell a de Cinca , Mira lsot O Torrent, a ponent de la qual 
la pa rla és cas te llana : ho és a tota la ribe ra del Ci nca, deixant de 
banda e ls pobles esmenta ts; a la Vall de l'A lcanadre ; i s'endi nsa 

cap al s Monegros, e ls L1anos de Cardiel al Sud i l'Ebre. A llevant, 
doncs, d'aquesta lín ia, hom parla català, ben bé de modalita t lle i
datana o ribagorçana. 

AI mate ix temps, pe r la banda nord-oes t, e l bisbat de Ll eida 
deixa enfora, com dèiem, les Paüls, Castanesa, Beranui ... perla· 
nyents a l domini lingü ís ti c cata là. Són , pe rò, pocs i [arça des
pobla ts. 

Semblantment a aquest problema, però amb una re percussió 
humana més forta , e l bisbat de Tortosa - i ho adduïa per augmen· 
tar la llis ta d'aparent s irregularitats-, no comprèn territori s com 
e ls de Vall-de-roures, Cretes, La Torre de l Comte, i Arenys de 
Lledó, pertanyents a l bisbat de Terol; ni Calaceit, Maella , Massa.. 
lió o Favara, pertanyents a l'Arquebi sbat de Saragossa. 

3. Dins del bisbat de Lle ida, la convivència de les dues llengües 
es manifes ta a la capital i a la ruralia. A la ruralia més occidental, 
domina, naturalment, e l cas tell à. En una rura lia a poncnt de la 
capita l, (però pròxima), també, pel fe t que després esmentarem. 
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Dins de la ciutat la convivència de les dues llengües és conse
qüència : a) en primer tenne del ret que tota gran ciu tat té un 
percentatge fort de no-catalans (a Ca talunya cap a l 38 per 100 en 
xifres globals, i això no pot menysteni r-se); b) en segon terme pel 
fe t que la consciència de «frontera., de «terra de marca', ha pogut 

ésser intensificada durant un bon període d'anys, i intensificada 
unilateralrnent ; àdhuc les manifestacions pietoses del pos t-triom

falisme arribaren a penetrar en ma ses de la població, amb la 
inevitable seqüela de fòrm ules externes. 

El fet que, en una rura lia pròxima, però a ponent , predomini 
la llengua cas te llana en les manifestacions d'església, no té una 
explicació de dominància social , car la gent de la Llite ra i del 
Baix Cinca parlen ribagorçà o varie tat lleidatana a seques; les 
raons són unes altres . Ultra la frontera lingüística, pel mig del 
bisbat de Lle ida, hi passa la frontera administrativa provincial. 
Veureu, aleshores, que, sistemàticament, la predicació i l'adminis
tració sacramental tenen, en aquelles comarques on la parla na
tural no és la castellana, el vehicle del castellà, fins en casos en 
què els sacerdo ts s iguin de parla catalana. Possiblemen t també 
contribueixen a això dos altres fe ts: la consciència, difosa, però 
pervadent, entre els habitants de L~ Ll itera i del Bah Cinca, de 
Ja seva condició de «dialectals», i llu r respecte per la llengua ofi
cia l; i també la seva condició, ben sentida, d'aragonesa, regional
ment aragonesos. O sigu i, que a Albelda o a Tamarit, la ll engua de 
comunicació del sacerdot en tant que oficiant, amb el poble, és 
la castellana. Ignorem si algun sacerdot ha provat d'introduir-hi 
la llengua del poble: possiblement només e l mateix poble l'adme
tria després de reeducació, i encara, lògicament, en la varietat lo
cal, no pas segons Fabra. 

Afegim que el seminari de Lleida es nodreix en bona part du
rant la primera meita t del segle XX de seminaristes procedents 
de terres a ragoneses . E ls darrers trenta anys han estat de tota l 
educació en llengua castellana. 

Aques tes darreres situacions esmen tades, doncs, no corresponen 
al fet d'unes fronteres entre bisbals, sinó d'unes fronteres lingüis
tiques en el s i d'un mateix bisbat, cas únic, pel seu abast, a Cata-
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lunya. Pensem que Tortosa, en realitat, té el límit occiden tal pr c
licamcnt a la fTonlera provincial amb Terol , mentre que al bisbat 
de Lleida la [Tontera provincial recorre totalment el mapa dioce
sà, amb desigual partic ió, és a dir (com a afirmació última), amb 
més terres administrativament aragoneses que no catalanes, enca
ra que la densitat d 'habitan ts, per raó de la capi tal , sigu i més 
forta a la zona ca talana, superficialment més reduïda. 

A la ciutat de Lleida el bisbat té 15 parròquies, 100 a la resta 
de te rres de la província, i 100 més a la província d'Osca. 

A nem a les conclusions bonhomioses. Aquest escrit pretenia de 
posar de manifes t una situac ió sobre la qual un dia o a ltre caldrà 
treballar en sen tit rectificatiu, mentre la paraula bisba t comporti 
una càrrega de territo ri al qual el zel confere ix perfil s molt des
taca ts. El s territoris dels bisbats, establerts en molls de casos e n 
temps de lIuües i de croades, tenien al seu o rigen un sentit de 
domini tant com d'administració de la Paraula i del Magisteri al s 
diocesans: hi anava invo lucrada u.n a teranyina de censos, dre ts, 
emfit eusis, senyories, benifets, donacio ns, rendes, e tc., que expli . 
caven la resis tènc ia a modificar límits, o a perdre un sol pam de 
terreny. Avui és ben clar que el te rreny només compta en tant que 
s 'hi belluga, hi viu, hi estima i hi mor, una engruna d'humanitat. 

En un temps de tants de canvi s, en recerca d'un exercici de s in· 
ceri tat les vin t-i-quatre hores del dia, en actuació de servei, ca l 
que aquest servei pugui ésser fe t amb les màximes garanties d'efi
càcia, de rapidesa i d'in formació mútua. El naixement de pols in
dustrials, e l canvi de s igne de ls mercats , la secularització de molts 
de s ignes fan preveure una racionalització del trenat fís ica-admi
ni stratiu de l'Esglés ia. 

Finalment, la més exqui s ida prudència, no hauria d'estar en 
oposició a la conservació del s igne espiritual -signe i ca.mí- propi 
dels homes d'una terra, per raó natural: la llengua. Encícliques ho 
diuen i la raó ho evidencia. Els conflic tes lingüístics din s d'un ma· 
teix bisbat no haurien d'arribar a produir-se. Però poden, precisa
ment, per aquell «exercici de sinceritat. arribar a fer-se fins i to t 
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efervescents, i barrejar-s'hi to ta una càrrega de diferències socials, 
de promocions arrítmiques, d 'humiliacions històriques .. . 

Preguntem-nos, al més desapassionadament que podrem : són 
del tot racionals, lògics, a les acaballes del segle XX, els límits 
geogràfics actuals dels bisbats? 

Josep Vallverdú ( Lleida) 
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quatre vents 

Un docul/unt sobre l'afer concordatari 

El lema del Concordat no ha perdut 
pas encara la validesa. Ara: escriure 
un article sobre els seus diferents as
pectes pot reiterar conceptes ja prou 
coneguts. Per aquest motiu hem optat 
per traslladar als . OuadernsM una pre
sa de posició elaborada per uns cris
tians de Barcelona. 

Resul ta que, amb mot iu de la 
darrera assemblea plenària de i 'c
piscopat espa nyol (del 15 a l 20 de 
febrer d'aquest any), diferents 

10 

grups de cristians de Barcelona 
van fer arribar a l'arquebisbe de 
Tarragona, com a president de la 
Conferència dels bisbes de les diò
cesis catalanes, i per miljà d'ell 
als a ltres bisbes de Calalunya i 
a IOls e ls membres de la Confe
rència episcopal espanyola. una 
carta-document en la qual expres
saven e l seu pensament sobre l'a
fer concordatari, pensament que 
era de disconformitat respecte al 
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pacte concordatari entre la Santa 
Seu i el Govern espanyol (vegeu 
. Serra d 'Or. , ma rç pàg. 10). En
tre aques ts grups, hi fi gu rava el 
de la parrÒquia de San t Medir, 
que, després d'una breu assem
blea celebrada e l dia 14 de febrer, 
va decidir d'adherir·se al mate ix 
document que havien signar ja 
altres grups i altres parròq1lies 
de Barcelona, i o riginalment ci 
Grup cristi à de drets humans. 

E l grup de Sant Medir, però, va 
proposa r-se de conti nuar l'estudi 
sobre la base d'un ma leria l que 
havia preparat l'equ ip organ itza
do r, en el curs d'una assemblea 
que va tenir tres c tapes: primera 
aproximació al tema i discussió 
d'aquest, a l ma tí del diumenge 
28 de març; fo rmulació d 'esme
nes en reunions dels 7 equips, in
tegrats per unes 10 persones ca· 
dascun , celebrades a l marge del 
local de l'assemblea conjunta ; ¡, 
últimament, dins l'assemb lea con
junta, continuada e l diumenge, 
25 d'abri l, e laboració final i vo ta
c ió del text. 

L'assemblea, a més a més, va 
prendre per unanimitat l'acord de 
fer circular el document aprovat 
i fer-lo arribar als destinata r is 
més responsables di.ntre l'Esglé
sia. 

Reproduïm a continuació c i tex t 
central de l document preparat, 
estudia t, deba tut, corregit i apro
vat pels cristians congregats a la 
parròquia de Sant Medi r. 

J. COr/siderem que el t el de 
les relacions concordatàries entre 
la Sanla Seu i l'Estai espanyol 
constitueix una de les causes que 
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han contribuït de manera més de
cisiva a desfigurar la imatge de 
l'Esglés ia entre nosaleres. /-J a pre
sentat Ilna Església molt vincu
lada al poder polí t ic; IIQ donal 
dels bisbes una vis ió de finicio
naris de l'Estat, cosa qll e !ta por
tat com a conseqüència l'allunya,.. 
ment o el dis tanciament de molts 
fidels; ha ocasiollat Ull cOll trates
timon iatge sobre un gran 110mb re 
de ciutadans, que hali vist com 
l'Esglés ia s'ap rofitava del pode l' 
polí tic per tal d'exercir coaccioHs 
que repercutien eH el dret civil a 
la lliber lal religiosa i ell l'exerci
ci d'alt res d rel s, elc. 

2. No poc/em compartir els 
motius que, segons sembla, inspi· 
ren les gestions per a un IlOU pac
te concordatari. No poc/em fer 
nos tres les in tencions dels qui vo· 
Ien continuar con tro lant l'expres
sió alliberadora i evangèlica de la 
t e i p rossegui r cerCm1t l'aval de 
l'Església ( ... J. 

D'alt ra banda, tampoc 110 po
dem fe r nost res les intetlciOllS de 
la Sanla Seu, que desi l j a cOl/ti
nuar sostenint-se sobre la força i 
el poder polítics, de cara a dur a 
ter me la missió de l 'Esglés ia, la 
torça de la qual es l I'oba, i cal 
Irobar-la Ilomés, en el Senyor. tal 
com ho ha manifes tat el Concili 
amb documents tan clars com la 
Cons titució «Lumen geuliwn », la 
«Gaudiw ll et spes» i la Declaració 
sobre el drel civil a la ll iber ta t 
religiosa. 

Per to t això, ntanifes tem el 
nos tre malestar en veure que aI
Ira vegada la j erarquia i la Sanla 
Seu volen continuar, segons sem-



bla, tllles relaciol/ s cOllcordatti
ries, tot i que nosaltres més aviat 
esperàvem, i esperem eHcara, lln 
gest per part de l'Esglés ia, que 
comportés, o que comporti, Ul l 

reconeixement s¡'1cer dels errors 
comesos. 

3. E/1s adonem que el Concor
dat, al marge d'altres considera
cions, recolza de fet sobre lmes 
bases inadmissibles, tal/t pel que 
fa a L'aspecte doctrinal, com pel 
que fa a l'as pecte sociològic. 

Les bases doct ril/als del COllcor 
dat HO són conciliables all1b els 
textos del Concili Vaticà 11, els 
quals defineixen ; presente" 
a) la naluralesa i la missió de 
l'Església; 
b ) les caracte rístiques de les 
seves relacions a1l1b les com/mi
lat s polit iques; 
e) el significat del moviment 
ecumènic; 
d ) el diàleg i les relacioll s amb 
les altres expressio1ls religioses 
de la humanitat; 
e) el diàleg amb els no creients; 
f) el dret civil li la llibertat re
ligiosa; etc. 

Les bases sociològiques del 
Concordat, les trobem errònies ; 
injustificades. No veiem, per 
exemple. com es pal con{Otldre 
el fet d'urla majoria batejada 
amb una m ajoria catòlica- no 
veiem com es pOl cOl/siderar Hn;
form e el grup cat òlic, si nu Ilo 
és; ni veiem tampoc C0111. es pot 
prescindir dels altres ciutadans. 

4. Volem manifestar que els 
problemes afectats pel Concordat 
han de rebre un t raClllmellt pasto-

ral ;, al mateix temps, mUl consi
deració que estigui d'acord amb 
la sensibilitat de cada wo,,/ enl i, 
pe,. lam, ria en {orll/a concorda
tària . 

En dir això, pensem, entre al
Ires, ell els pUt1lS segiients: 

a) el matrimoni. El matrimo
ni sacramental ha de tenir toles 
les ga ranties de llibertat. Per tant , 
el matrimoni civil, amb plena va
lide.,a l'e/ f/lle fa als efectes civils 
que reconeix la llei, tia ha de cotn
parlar ca p condició religiosa qlle 
discrimini o coaccioni els ciuta
dans; 

b J l'ensenyamen t r e I i g i 6 s, 
L'ensenyament religiós ' lO pot és· 
ser equiparat de cap manera a 
una assigna tura d'estudi; cal e/ec
tuar·lo d'acord amb la reSpOHS(l
biUtal dels creients; i 110 s'ha d'a
pUlltalar sobre cap m ella d'obli
gatorietat garalltida per l'esta t; 

c) l'economia de l'E' sgl¿sia . 
L'Església, com a 1lI1, no ha d'ac
ceplar cap ajut econòmic de l'Es
tat, ja que això cotllliciorlll plena
m ent la dependència erll re l'tmll 
i l'altre. De fet, lli lla possibili
tats per II dmlar resposta n aquest 
punt des de la mal eua F.sglésia 
(con tribució dels cristians, recur
sos ecollòmics actuals de l'Esglé
s ia, treball dels sacerdots, etc.); 

d ) la designació de les perso
nes responsables de la comunitat 
cristiana. EH aquest camp unQ 
plena llibertat de l'Església ha 
d'ésser exercida i reconeguda, no 
amb afirmacions de parallla, sinó 
de veritat . Alhora, cal cercar ur
gentment camins de solució per 
IaI que llna legitima participació 
de tot el poble de Déu ell l'elec-
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ci6 dels propis pastors passi a és
ser un dret efec tivament exercit. 
La designació dels pastors cal que 
deixi d'ésser d'una vegad a lan l 

lut afer polític com una negocia
ci6 de Cúria; 

e) estat ut i fun cions de cler
gues i de religiosos. Els clergues 
- bisbes, preveres, diaques-, i 
els religiosos nO han de gaudir 
davant la societat civil de ca p s i
tuaci6 de privilegi ni de cap esta
tut es pecial. Com els altres ciuta
dans, han de reivindicar els drels 
i les llibertats que els pertoquen 
com a tals din t re la comun itat po
lítica; ni més ni menys. Les f Iln
cians d el clericat i dels religiosos 
dins certs organism es oficials 
-exèrcit, presons, el c.- han d'és
ser exercides a1nb c riteris exclusi
vament pastorals i no amb els 
crite ris que utilitza l'Administra
ci6. 

5. Trobem inacceptable, dills 
l'esperit de l'Evangeli, l'estil di
plomàt ic que em.pra la jerarquia 
eclesiàs tica en el trac/ament de 
l'afer concordatari; estil, d'altra 
banda, que fa ql/e les cOIIIl/nitats 
locals de l'Església s'inllibeixill 
de donar resposta a fets que els 
pertoquen i traspassin els afers a 
la Santa Seu, on la consideració 
queda més bloquejada a causa de 
la perspectiva internacional que 
ella assumeix. 

No admetem el fet que es va
gin efectuant les fCnegociac;ons» 
al marge de la informaci6 i de la 
participació de la comunitat cris
tiana . 
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Ens desagrada que la Conferè n
cia episcopal espanyola hagi de
clarat matèria reservada un tema 
que ells afecta tanl de prop, i que 
la Sanla Seu hagi aproval pràcti
cament aquesta decisió de fa Con
ferència. 

Ens dol que les t im ides mani
festacions de l'opinió pública 
dels ciutadans, creients o no 
creients, es vegin pràcticament 
ignorades per part dels bisbes del 
nostre país i per la Co nferèucia 
episcopal en el seu coujul1l. 

6. Ens espanten el segllit de 
repercussions que la sola possibi
litat d'un nou Concordat va cau
sant sobre els creients i sob re els 
no creients. 

Sobre els creiel1ts catòlics, con
cretament, la distància en tre el 
poble i els bisbes s'accentuCl de 
tal manera que el risc d'una rup
tura de cOllluni6 dins l'Es~ lèsia 
es va fent molt real. 

Sobre els ,tO creients, 1'llOstili
tat o bé la indiferència, tan acu
sades al nost re país, respecte a 
l'Església, es van intensificant. 

El p rocés de descristia1Jització 
que afec ta sobretot la joventut, 
el món obrer i el món inI eN ec
tual es veu accelerat . 

M és encara: a molts homes, ja 
prou escarmentats, se'ls afegirà 
un nou escarment. 

7. Preveiem , basant-nos en t'ex
peri~ncia actual, que l m nOli Con
cordat augm en taria la d issociació 
que sofreix la nostra fe, enl re viu
re units a l'Església, com a reali
tat de salvació en Jesucrist, i sen-



tir-nos deslligats de les illlatges 
d e què oficia/melIt va revest in t
se en diferel1ls aspectes. 

S01n ben conscients que. entre 
la fe i els comportaments il1di
viduals i coNec/ius dels eris/iarls, 
hi h.a sovint dissociacions ¡',ev;ta
bles. Ara: considerem que aques-

tes dissociacions, no les Irem d'ad
metre i encara menys de consa_ 
grar-les a través d'actituds ofi
cials de l'Església. I creiem que el 
Concordat equival a oficialit za r 
unes imatges que augmentarien 
les dissociacions sovint dramàti
ques de la nostra te. 

Sub~cripto rs ; amIcs d e «C orrespondència» 

a Montserrat 

Els dies 12 i 13 d·.bri! --<lillun. I 
dimarts de Pasqua- es va escaure a 
Montserra t una trobada de subscrip
tors i d'amics de la revista aCorres
pondència ... 

Hi participaren prop de ducs
centes persones, entre laics i pre
veres, de totes les diòcesis ca ta
la nes i fins i tot de València . La 
di versitat d'assistents -per raó 
d'edat, de sexe, de procedència, de 
mcntalitat. .. - no treia una certa 
homogeneïtat dc basc, en la línia 
d'aquella revista. Va ésser una bo
na ocasió per a descobrir l'estat 
d'ànim ac tual d'Ull ampli sector 
de la nos tra Esglés ia, que es mou 
entre c i centre i la contestació, i 
entre e ls més joves i els de qua
ran ta i tants anys ... 

El tema central va ésser el ba
lanç de l'Església de Catalunya 

d'aques ts darrers anys, amb vista 
a descobrir camins per al (ulur. 
En dues ponències, mossèn Joan 
Carrera i mossèn Casimir M:utí 
anali tzaren el procés segui t pels 
sacerdots i pels la ics, respectiva.. 
ment. Després el pare Girardi do
nà una conferència més àmplia 
sobre les relacions cntre la salva
ció cristiana i la revolució social. 
Així entrava a fons en l'aspecte 
més viu de l'evolució seguida fins 
ara i aclaria les condicions indis
pensables del progrés fu tur. 

Les intervencions foren nom
broses i diverses. Juntament :lm\) 
el treball per grups, constituïren 
la part més viva de la trobada. 
S 'hi digueren mol tes coses ... Corn 
és natural. les pos icions més ex
tremes despertaven més expecta
ció i, tal vegada. fins arribaven 
a crear una imatge fa lsa de l'opi-
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nió de la majoria de participants. 
Particularment els de les diòce
sis m és poc urbanes ens sembla
r en una mica marginals o perple
xos. La voluntat de no centrar-se, 
en aques tes ocasions, en e ls pro
blemes barcelonins, ja és sincera 
i decidida, però encara no aconse
gueix reeixir. 

En acabar, mossèn Jaume P. 
Sayrach presentà la s¡ntesi que 
havia elaborat l'equi p responsa
ble i que transcrivim seguinl els 
nost res apunts particulars, perquè 
ens sembla prou significativa, i 
sense fer-la nostra ni rebutjar-la; 
per això mirem d'ésser fidel s a 
les seves mateixes expressions. 

1. Aquestes Jornades, Iwn es
tat un èxit ? Podria semblar-ho. 
Però notem que els participa/US 
no han estaI pas massa (s'ha ar
ribat a les dues-centes persones, 
als moments-punta) i encara poc 
r epresenlatius de l'Esglés ia de Ca
talun.ya: hi han mancat laics, jo
ventut, capellans molt preocu
pats, i marcats, per la qüestió so
cial. Però l'assistència, ho podem 
dir, ha resposl a l'abast de la cri
da, teta als subscriptors i als 
antics de «Corres pondència»: del s 
900 subscriptors, n'hi Iwn partici
pat 150. 

Apuntem., com a paUiatiu que 
les dates -diumenge i dillw1S de 
Pasqua- han dificultat L/na assis
tència més nombrosa. 

Notem. així mat eix, l'absència 
de la Jerarquia. N'hem r ebut dues 
cartes. és veritat. Per, no ha pu
jat cap dels nostres bisbes. L'oca-
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sió, tanma te ix, era bona per a fer
s'hi presents . 

2. Quines són les actituds de 
fons que ens ha Se/l/blaI copsar 
entre els assistents aquests dos 
dies? Podríem sint et it zar-les en 
l es següents: 
a) un desig de trobar-se. D'uns 

anys ençà ens hem separat 
més que no pas unit. «Corres
pondència», en ella mateixa, 
acull i dóna la paraL/la als qui 
volen escriure: el t robamenl 
correspon. doncs a la seva ma
leixa dinàmica. 

Si girem la vis ta enrera ens 
adonem que «Cursos» i «Sec
tors» han mort . Per què. s i 
eren uns in tents d'unió i tro
bam ent des de la base? Per
què quan volem passar a l'ac
ció, la diversilal de p latafor
mes ens divideix. 

Que «Correspondència» se
gueixi, doncs, el seu propi ca
mí: la seva no-operativitat re
sulta avui positiva de cara al 
trobament; 

b i L/na presència de gent de per
tal. S'ha posat de manifesl 
el necessari respecte d els bar
celonins envers els partici
panls de l es altres diòcesis. 
Ha augmentat el respecte 
mutu i la capacita t d'escol
tar,' 

ci un sofriment davanl la difi
cultat -o impossibilitat
del I reball conjunl; 

d) dues sotragades que han tra
vessat l'assernblea i q ue cor
responen a dues intervencions 



del diumenge part;cll larme'1t 
sentides: 
-quin és el nostre compro

mís en la revolució, al cos
tat dels oprimit s i dels 
obrers? 

-quina és la Hostra actitud 
davant els cllpellans secula
rit za ts i la seva no accep
tació per les coml/Hita ls?; 
Lm d'ells ens lli va fer sen
tir la seva queixa amarga. 

3. Pel que fa al cOl/til/gLlt de 
les }onw{les, el centraríem en ton , 
de t res pols: 
ai la fe: 

-és el l'Ulli de pa,.tCllça co
muna: som creients; 

-és també un punt de recer
ca: què és; ens cal 1II1a re
formulació de la fe a par
lir de la vida; 

- lla estat objecte d 'wUl lJuei
xa de part d'WI grup juve
nil: se"ls lla dit que hi ha
víem dedicat poca atenció; 

b i la interpeNació social i la 
problemàtica «polít ica»: 
-és la nota de fOl1s que lla 

dominal les jornades; 
-en aquest l)Lmt, alguns pro

vinents de diòcesis més ru
rals s'han sentit despla
çats; 

-d'aquí lla provi1lgut una 
aguda crítica de la nostra 
t e i de la nost ra inst itució 
Esglés ia: ens mirem L'Es
glésia des del món i co
mencenl a problenlGtitzar: 
què és ser capellà?, què es 
ser cristià?, què represen
te" les parròquies?, què 
han d'ésser les connmi-

tats?, què és l'alliberament 
de l'home per a LItI cristià? 

-d'aquí prové també un des
ànim entre alguns i una di
visió entre nosaltres, que 
avui és ja invencible; 

c) les actituds diferents davant 
la inst itució Església, que es 
dibuixel1 a part ir d'una difi
cultat comunament seut ida: 
el que en diríem «l'escàndol» 
de l'Església, la dificult{/{ de 
viure la fe en l'Església CO ll I 
a instituci6: 
-els partidaris d'una acep

tació i d'una fidelitat, però 
amb una act itud de protes
ta i de reforma (ens sem
bla que ha estat la lI/és 
majoritària i; 

-els que demanen el si/euGi 
de /' Església, per tal de 
consagrar-se a WllI acció 
amagada i en diàspora; 

-els que desitgeu cercar i 
coustruir una mena de 
«guerrilla» conteslàr;a; 

per totes tres bandes llom de
sitja, doncs, una Església 
evangèlica i fidel a l'hom e. 

4. Pel que fa a les propostes 
concretes d'acci6, tOl i que n'Ili 
ha hagut alguna, no s'ha avençat 
pas massa 
ai alguns proposavel1 de trobar

se amb vistes a la contestaci6 
i a la «reforma»: 
-cal construir W1Q p/atafor

m a d'acció coNecliva?; 
-seria hora de pensar en un 

«concili pastoral»? 
b i uns altres han mal1ifestat la 

seva por a tOIa acció coNec
tiva: 
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-l'acció accentuarà encara 
les profundes divisions que 
ja existeixen entre nosal· 
tres i que potser només es 
Iroben als inicis; 

-com podem parlar d',,,, 
concili pastoral quan la je
rarquia es troba tan lluny 
de nosaltres i tan contra 
nosaltres? 

c) no seria, però, necessari -de· 
manaven alguns- un troba· 
ment mínim, si més no per a 
assegurar el contacte entre 
nosaltres? 

5. Què en queda doncs d'aques-
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tes Jornades? Gosarem sintetit zar· 
ho en aquestes dues afirmacions: 
a) el que cadascú ha descobert 

com a /ínia d'acció des de la 
seva pròpia plataforma: la cri
da de la fe, la crida de l'Ilo
me, el dolor pel pecat de l'Es
glésia; 

b) un comú sentiment: l'estripa· 
ment de la unitat; ens ado
nem que el procés de divisió 
és molt avençat ja entre 110-

saltres; avui ens és molt di· 
ficU d'uniT-nos, els qui creient 
en el mateix Jesús; aquest 
sentiment, ens l'enduem com 
una ferida que ens fa sofrir. 



D, , 
a CI d'a llò 

Han estat publicats els resultats de 
l'enquesta al clergat de les vuit diòce· 
sis catalanes. 

A Tarragona s'lIan recollit 175 
respostes sobre 248 capellans 
(70 %), a Barcelona 673 sobr e 
1.078 (62 %), a Lleida 146 sobre 
212 (68 % ), a oIsO/UI 1.\ 1 sobre 
197 (76 % ), a Torlosa 157 sob re 
170 (92 O~ ), a Urgell 175 sobre 
240 (72 0'0) , i a Vic 287 sobre 486 
(6 1 % , que puja a 70 % si s'atén, 
només, als diocesans residellls al 
bisbal ). 

A m és de la distribució per 
grups d 'edal , cada bisbal dóna 
com a punt de re{er ència el per
centalge global de Iol Espanya i, 
algwls, el de Calahmya. Aquesles 
xifres van precedides, en general, 
d'un prime r assaig d'int erpretació 
global; és de deslacar, en aquesl 
sentil, el bisbal de Lleida. 

Tamb é cal assellyalar que el 
bisbat de Vic no lla seguit l'cu
questa general, perquè "avia co
m ençat, amb Gllt er;or;r{lt . mUl 
vas ta recerca sòcia-religiosa, el 
primer volum de la qual aparei. 
xia fa UllS m esos ( vg. P. Q. de P. 
n.O 5. pàg. 75-78). El que {a r efe
rència al clericat és un llibre de 
139 planes: «El e/ergal de Vic" 
(SI. lUSI, 1 Vic. - ESludis sòcio· 
paslorals !. 

Diguem, per acabar, que I rel 

dels bisbals de Lleida i de Torto_ 
sa, els altres publiquen aquests 
resultats en català (a TarragoHll 
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és en català la int roducdó i en 
cas l ellà el lexl de l'enquesta) . 

"Havent-nos reunit els delegats de la 
Facultat de totes dues Seccions, hem 
cregut convenient de fer-los arribar les 
nostres opinions I els nostres desitjos, 
amb el convenciment que serem escol
tats i que obtindrem una resposta-o 

Així comença una comunicació 
adreçada . al COltsell de la Fact/I
Iai de Teologia de Barcelona . da
Ioda el dia 2 de maig i que, posle
riorment, ha es ta t multicopiada. 

«Els Hostres desitjos es centren 
ell els punts següents: 

I . Parti ci pació de ls estudiants 
ell IOlS els nivells de la gestió de 
la FaCt/llal ( ... ) . 

2. Títols acadèmics i es tudis 
en la formació sacerdotal: Reco· 
lleixem plenament el caràcter au· 
tÒl10m d els es tudis de teologia 
( ... ) i que aquesl s hal'l de ser el 
cellt re d e l'aclivital de la Facul
tat. Pe rò observem també que hi 
'za es tudfa m s de la Facultat que 
només 110 SÓ '1 ( ... ) per poder arri
bar al sacerdoci ( ... ). 

Demanem que la Facultat ofe
reLti els seus serveis, persones, 
etc., per resoldre satisfactòria· 
"nent els possibles problernes 
plaHtejats pels seminaris i les or· 
d es religioses de cara a la forma
ció l eològica dels {ulurs orde
nands que no as pirin a cap títol 
acadèmic. Creiem que aquest és 
U" problema real que ha d'ésser 
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entès i resolt com a servei a l'Es
glésia. 

3. Llicenciatura (. .. ). 
4. Unitat de la Facultat. Veiem 

absolutament imprescindible la 
unitat de la Facultat. En primer 
lloc, a causa del servei que ha de 
prestar la Faculta/ a l'Església ca
talana; en segon lloc, a causa de 
la insuficiència de professorat 
competent , constatada en totes 
dues Seccions; a causa també de 
la disminució progressiva del 
nombre d 'estudiants i de les difi
cultats econòmiques que repre
senta manl enir dues Seccions. 

Només es podrà arribar en 
aquesta unitat, tan afirmada so
bre el paper, si en totes dues Sec
cions hi ha realment la voluntat 
d'a rribar-hi. Caldrà deixar de ban
da tots els pre judicis que la histò
ria llunyana i d'aquests tres úl
tims anys ha anat acumulant . 
També serà necessari prescindir 
dels privilegis que es volen man
tenir i de totes les raons de pres
tigi que es puguin esgrimir. 

En resum, creiem que, si real
ment volenT, ens serà fàcil acon
seguir aquesta unitat . Per això 
ens pennetem de presentar uns 
passos concrets que, acompanyats 
d'un canvi d'actitud per totes 
dL/ es par/s, aniran ajudant-la ( ... ). 

Davant el pròxim enderroca
m ent de l'edifici del Seminari de 
Barcelona i la pèrdua de vigència 
de les raons que van motivar la 
permanència de la Secció de 5/. 
FrGltcesc de Borja a l'actual edi
fici de la Companyia de Jesús a 
5/. CL/ga/ (eve/ual integració a la 
Un iversitat Autònoma de Barce-
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lona), creiem que és necessari 
plantejar el problema de tota la 
Facullat i no d 'una Secci6. Men
Ire es tira a terra i es construeix, 
es podrien ja coNocar les dues Sec
cions al mateix edifici (St. Cugat, 
Balmes·Rosselló, o algult allre 
lloc adeqL/a/ de Barcelona ). 

«Ens trobarem a Montserrat per a 
continuar el nostre treball I el nostre 
esforç per tal de fer una mica millor I 
més cristians els nostres pobles i la 
nostra terra Il. Amb aquestes paraules 
el _Full Informatiu 11 del moviment co
marcal adult es referia a la IV Jornada 
de dirigents que havia de celebrar-se el 
18 d'abril . 

fii assistiren més de dues-centes 
persones, entre laics i consiliaris. 
El tema de refl exió (preparat ja 
amb temps a pobles i a viles) era: 
«L'ampli/ud i la influència de la 
cuitL/ra en el món dels pobles». 
La paraula «cl..llwra» hi era entesa 
en la perspectiva ampla de realit
zació plena de la persona, més en
llà d'un aplec de coneixemen ts. 

La Jornada fou oberta amb una 
exceNent exposició de M/t. Oriol 
de Vic i continuà amb treballs 
per grups integ rats amb gent de 
comarques diferents. U/ta slntesi 
fi/tal , Ultes paraules dels dirigents 
ca/alans i dels espanyols i la ce
lebració de l'Eucaris tia, en foren 
la conclus ió. 

En baixar de la muntanya, tots 
semblàvem estar d'acord amb el 
Pare Abat (que assistí a bona par/ 
del t reball) quan ens deia que, a 
desgrat de la seva modèstia, el 
Moviment representa una alenada 



d'aire fre sc i una es perança, i ens 
exhortava a estar atents al do de 
Déu. 

El . Secretariat d'Universitaris cris
tians .. va organitzar durant els dies 8 i 
9 de maig la seva tercera Assemblea 
sobre el tema . EI cristià en el context 
político-social •. la reunió va tenir lloc 
a les Escoles Pies d'Alella, amb una as
sistència global de 200 estudiants. 

La temàtica va ser tractada a 
distint s nivells i d'acord amb W711 

tnelodologia que pot se r vàlida 
com. a ,.,.,êtode de reflexió massi
va. Partint de la solidaritat com 
una de les bases prèvies al testi
moniatge de la fe, vam analitzar 
la teoria de la sacranlenta!ital 
per veure com }Zi res ponem des 
de la nostra sill/ació d'llomes de 
fe. En aquest punt ens va ajudar 
MH. Rovira Belloso amb la seva 
exposició sobre el sagrament. TOl 
seguit vatn celebrar l'Eucaristia. 

El trenoll dels g"'ps va anar 
encaminat a fer-nos veu re el nos~ 

tre nivell en el terreny de la so
lidari/ot amb els homes. 

E l diumenge vam dedicar el 
matí a escoltar una sèrie de tes
timonia/ges sob re la reincidè:ncia 
de la fe en les pròpies opcions 
de cara a viure el cristianism e, 
i a una anàlisi de l'exigència 
evan~èlica pertocant a la nost ra 
presència en el m ón. 

Vam dedicar la tarda a una ex· 
posició i a les aportacions perso
nals sob re el paper profètic de 
l'Església enmig de tantes sit ua
cions colpidores pels homes del 
1-lOstre temps. 

La darrera part de l'Assem¡'¡ea 
va consistir en tOla valoració del 
treball del S ecretariat al llarg d'a
quest any i atraçar les seves fí
nies d'acció de cara a la pròxima 
temporada; els nostres es forços 
s'adreçaran més a tOl treball de 
comunitats de Facultat, amb les 
seves pròpies trobades i exigèn~ 
cies, que no pas a accions coUec~ 
tives; conservarfem, d'aques tes, 
les Celebracions de l'Eucari.''" tia, 
la Convivència de Setmana S(mta 
i un possible servei de Docume'1' 
/ació. 

A l'Assemblea va assistir-hi el 
Bisbe auxiliar Mons. Josep Cap
ntany i el S ecretari europeu de la 
. World Student Chris/ian Fede
ration ». 

Tarragona 

Amb una carta-circular, datada a Tar
ragona, el 27 de març de 1971, el se~ 

nyor Arquebisbe Invitava tota la clere
cia a concelebrar amb ell la Missa 
Crismal, a la Catedral, el dimecres 
sant , a 2/ 4 de 8 del vespre. 

. Serà 1111 pas //l és, deia el Dr. 
Pont i Gol, ell la vinculació d'amis
tat fraterna que, amb pas ferm i 
gràcies a Déu, va naixent entre 
nosaltres a mida que la nostra 
coneixença es va fent m és real.» 

Malgrat la poca a'1ficipació amb 
què es va sa ber, bastant s sacer-
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dots de fora la capital van acudir 
a aquesta crida. 

Es un gesl senzill , però dóna a 
conèixer la pregona convicció del 
nOli Arquebisbe de constit uir-se 
en signe vivent d'unitat i de s in
cera fraternitat en/re lot s. 

En aquesta línia d'obertura a 
lo/hom, amb especial atenció als 
marginats, podem ter notar dos 
fet s més: 

-després de prendre possessió, 
tina de les primeres coses que va 
fer, fou agafar contacte a base 
d'un diàleg cordial amb cada Wl 

dels sacerdot s diocesans secula
rit zars o en vies de secularització; 
-el dia 14 de març i a l'hotel 

Roger de Llúria de Tarragona, as
s istia en un dinar-homenatge a 
Mn. Mlll1tallyola, biògraf del car 
der7al Vidal i Barraquer. 

La majoria dels 150 assistents 
eren geni marginada politicametll. 
La presència i el parlament del 
Dr. Pont i Gol en aquest acte, ple 
de s imbolisme, va despertar t'es
perança qlle el seu pontificat en
llaçaria directament amb el del 
Cardenal Vidal i Barraquer. 

De cara a canvis de persones o a 
nomenaments importants a la Diòcesi , 
hi ha un cert compàs d'espera. 

Han estat confirmats en els 
càrrecs, encara que d'una manera 
provisional, els qui ja els tenien 
en el pontificat anterior. 

Un dels càrrecs tradicional
m ent importants que el senyor 
Arquebisbe ha trobat vacant és el 
de Prior-Arxiprest de Sant Pere 
de R eus. Sembla que no vulgui 
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anar de pressa a proveir-lo, enca
ra que això comenci a neguitejar 
alguns sec/ors /radiciollols. En 
canvi, sembla que s'ob ri pas la 
idea de la conveniència pràctica 
de nomenar Ull vicari episcopal 
per a coordinar tola la pas/oral 
de Reus i fins i tot de tola la co
marca del Baix Camp, càrrec que 
no caldria que coincidís e" la per
sona del Prior de Sant Pere de 
Reus . 

A mitjan d'abril lllL fel el pri
mer nomenament important. Ha 
designat el canonge Mn. Joan Ara
gonès i Lla veria per a ocupar la 
vicaria episcopal de la fe i de l'en
senyament, que havia deixat va
cant Mn. 10mt Marlí, en ésser 110-

menat bisbe d'Urgell. Ss simpto
màtic que aquest primer "om ena
menI tingui, com era d'esperar, 
Lm marcat s igne d'obertura. 

A nivell de diòcesi van cOllti
nuant relativament bé els gru ps 
de treball preparatori per li l'as
semblea conjunta de bisbes-cape
llans. L'assemblea diocesana està 
projectada per a primers de ju
liol . 

Cal notar que l'Escola de Teo
logia que funciona conjuntament 
a Reus i a Tarragona, va dontmt el 
curs programat de lliçons i de 
taules rodones als diferents grups 
forlllats. El 20 i 21 d'abril vall do
nar, fora del programa, dl/es in
teressants conferències sobre el 
Concordat i la seva problemàtica 
aCtLlal, el P. Diez Alegria i el Sr. 
Antoni Bascompte. 

. Preguem germans_ és el títol de la 
primera exhortació pastoral que el nou 



arquebisbe envia Mals estimats dioce
sans, clergues i laics, de l'Església de 
Tarragona_ el 27 d'abril de 1971 . _festa 
de la Mare de Déu de Montserrat. Pa
trona de l Principat de Catalunya •. 

Hom hi remarca lm Jlerlglla tge 
planer , clar i direct e, a la qual 
cosa ajl/da l'ús de la llengua del 
poble -que semblava, fin s ara, 
privilegi i glòria del Dr. Ramoll 
Masllou, bisbe de Vic, el qual es 
sentirà content de veure's recol
zat i seguit pel m etropolità. 

El Dr. POlit lli fa una exhu r ta
ció a la pregària - individual, en 
grup i litúrgica- en aquest mo
m enI diocesà. N'extraiem només 
les ratlles com ptades que ded ica 
a descriure'l: 

« ... IIe trobat persones i grups 
angoixats i problema lit:,als, ta11l 
de clergues com de laics; he I ro
bat tensions i dissensions que po
deli trencar la caritat i la unitat; 
he trobat en molIS lm a1l1lHya
m ertl entre l'EvangeU ; la vida; 
he trobat recels envers l'eficàcia 
cie l'acció de l'Església i envers 
la mateixa Església; he troba t 
grups atrinxerat s en velles fro l/ le
res ... Natliralmen t tol això al cos
tat d'tina gr{H1 riquesa d'elements 
positius i encoratjadors. Però els 
negatius lli són amb tota la seva 
negativitat. 

» ... és ara, i no es pot ajo rna r 
gaire m és, que cal pensar i rea
lit zar una estructuració pastorai 
de la diòcesi que, recolzada en lo 
base, és a dir, en el cos de la nos· 
tra Església, permeti una àgi l ac
ceptació i eficàcia a la tasca i a 
les directives comunitàries. Aques
ta es tructuració és exigida per la 

necessitat peremle de posar-se 
contínuament al dia i de sintonit
zar amb les altres diòcesis, sob re.. 
tot amb les germanes de la larra· 
conense ... » 

A aquesta estructuració torna a 
referir-se, ara ja de mallera més 
concreta , el 2 tle maig ell W1 a «lle
tra oberta a lots els sacerdots», 
que titula «Caminall t vers lwa 
pròxima primera assem blea dio
cesana », i en la qual insis teix en 
la ca-responsabilitat bisbes-preve
res: «compartiu amb mi la meva 
responsabilitat immediata en el 
servei minis terial de Iota la diò
cesi i, en la deguda proporció, la 
meva col·l egial preocupació per 
totes l es E sgl ésies ( .. . ) . I!s p er a 
nli un gran conhort i una enca
ra/ jadora espera l/ça, puix (. .. ) ilO 

estic sol lli e" el planejar ll i en 
l'executar. Els meus sacerdots 
esta>J al mell voltal/t, per ells sóc 
present en les diverses com wli
tats de fide ls i en comunió amb 
tols ells he de viure els jorns d'an
goixa i tam bé les llores joioses 
pròpies de la IlOSt ra Església pe
regrina». 

El S r. Arqueb isbe h i anuncia fa 
pròxima constitució del nou Con
sell del Presbiteri -l'anterior va 
d eL"Ca r d'exis tir am b el canvi d'a r
quebisbe- el qual es respo l1 sab i
lit zarà de l'Assemblea diocesana 
i comença a fixar calendari: fil1s 
a la primera setmana de juny, vo
lacions del nou CmJsell del Pres
biteri; durant la resta de jlm)' el 
Consell prepararà els treballs de 
l'Assemblea, la qual serà «consti. 
tuïda no solam ent per Wt cerI 
nombre de deleglll s ( ... J, s i 110 per 
la participació de tots, o almenys 
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del màxim nombre possible de ca
pel/ans», i tú,drà lloc del 5 al 10 
de juliol. 

Aquestes votacions i aquesta 
assemblea ens diran per la seva 
parlicipació el caliu que regita al 
bisbal de Ta rragona amb el nou 
arquebisbe. 

Lleida 

3.500 enquestes distribuides. 565 
contestades, 21 qüestions: aquestes 
són les xifres globals de l'enquesta 
parroquial feta el mes de març a les 
Borges Blanques. 

Nolem aquesls resultals enlre 
les coses interessants que una en
questa cOln aquesta permet de 
conèixer: el 72 % creu que els 
canvis de l'Església ajuden la fe; 
el 43 % opina que la retribució 
del capellà ha de venir dels fi
dels, el 42 % del seu treball civil 
i el 30 % de l'Eslat; el 46 % creu 
que no té sentit batejar els nens 
si els seus pares no tenen fe, 
mentre el 38 % creu que sí; 41 
persones (8 %) consideren que el 
baptisme hauria d'ésser adminis
trat de grGlt i 43 (9 %) dels 11 
als 15 anys; el 60 % opina que la 
gent es casa per l'Església per 
costum, menlre que el 20 % opi
na que ho fa perquè lé fe, el 46 % 
creu que ho fa per dificulta ls le
gals i el 52 % diu que es miraria 
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amb bons ulls els casats només 
civilment (responen negativament 
el 33 %); el 18 % no altiria a mis
sa el diumenge si no fos preceple 
greu, mentre el 60 % continuaria 
anant-Ili; el 48 % diu que no tro
ba, a la missa, amor i participa
ció, el 34 % diu que sí; el 78 % 
considera que la fe ha de m enar 
els cristians a un compromís ac
tiu per fer un món més jusl; 94 
persones (17 % ) llegeixen sovint 
llibres de formació cristiana i 125 
(23 %) revistes; el 56 % opina 
que la predicació ha de tocar, 
també, lemes socials, polítics i 
culturals. 

Com veiem els resultats són in
teressants i fan pensar. Els per
cenlatges són trets sempre del lO
tal d'enquestes con lestades (565), 
per bé que no tothom contesta t~ 
tes les pregunles. 

Aquesta enquesla va donar l/oc 
a una Setmana de la Parròquia, 
e,t la qual van ser comentats els 
resultats i exposats uns temes ge
nerals de reflexió sobre els qua
tre grans capitols generals que 
l'enquesta incloïa. Hi va assistir 
Lm promig d'unes 200 persones. 

Barcelona 

Tots els diaris de Barcelona publica
ven el dijous sant, dia 6 d'abril , la nota 
següent: 



. Allte la proximidad del Ju eves 
Santa ( ... ) nos vemos obligados a 
recordar que nadie debe ¡urrodu
cir novedades en cuanla al minis
tro de la comun;ón. 

Por cons;guienr e, desautoriza
m os lo que a est e propósito apa· 
reee escrita en una haja que con 
el m embrele "Cent ro de Pastoral 
Litlírgica" lla sida dif!/IIdida en
tre los 50ceTdot es. Ni dic/lO Cen
tro cotno tal ni llirl gwlO de los 
que en él t rabajan, con laudable 
intenció,., y con muy bue'105 resul
tados consegl.lidos, Pllede dar nar
n'las '1i selÏalar orientadones que 
alteren lo que esta explícitamen
te legislada por la alltoridad de 
la I glesia . 

ESlas leyes so,., 11luy claras y 
conoeidas, como lo sm'! también 
I a s fa cultades extra.ordinarias . 
promulgadas oportunamente en 
nuestra Arclzidiócesis, mas allti 
de cuyos limites y precisiones ,1a
die debe posar, por propia inicia
tiva. 

Barcelona, 5 de abril de 197 1. 
Marcelo, Arzobispo d e Barcelo

na». 
Tamb é el diari «Ya », de Ma· 

drid, en recollia substancialment 
el cOt'ltingul . 

La desautorit zació de l'Arque· 
bisbe es refereix a unes rallles 
aparegudes a fC Missa dominical ., 
publicació setmanal que edita el 
Cel1lre de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona, i que té w t I Olal d'uns 
1.800 subscriptors, que són els 
únics que la reben. A les «Obser
vacions pràctiques per a Setmana 
Santa . trobem, efectivament. en 
referir-se al dijous sant, aquestes 
paraules: 

«La comunió avui ( i a la vetlla 
pasqual) caldria que fos amI:> el 
pa i el calze. Recordeu que en cas 
d'aglomeracions està autoritzat 
que un laic ajudi a repartir la co
multió. J potser (per aques ts dies 
excepcionals, almenys en els llocs 
on ja és costum de combregar a 
la mà) no cal demanar tots el s 
p ermisos ... si hom no hi ha pen
sat a temps», 

Al cap d'1II1S dies Mossèlt Pe
Tarnau, en la seva col1aboració a 
«Tele·Expres» es perm etia de 
puntllalitzar la Nota d e l'Arque
bisbe. 

El moviment de cristians adults del 
món obrer (A.C.O.), de Barcelona, va 
tenir com cada any unes jornades de 
convivència i de pregària durant la 
Setmana Santa passada. Més d'una 
quarantena de militants dels diversos 
grups I zones van participar-hi al casal 
del Papa Joan a Mollet del Vallès. 

[ es jornades esta ven en focades 
eL intensificar la visió cristiana de 
la vida (pe rsonal i dels altres ) i 
de l'acció en el móu obrer, on els 
militants es troben posats per la 
participació en els mateixos pro
blemes, la mateixa cultura i estil 
de vida, la convivència nonnal i 
el compromís temporal de cada u. 
El m ètode d e treball va seguir 
resquema de revis ió de vida amb 
rajuda de qüestionaris i orienta.. 
cima doctrinals. Hi va haver 
reunions de grup i reunions gene
rals. Els punts concrets del qües
tionari de les jornades van ser 
els següen ts: 
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J. Déu es preocupa del I11ÓI1 

amb nosaltres, de les persones que 
formen les nostres «comunitats 
naTurals ». CrisI va fer l'experièn· 
cia que el Pare es preocupava 
amb Ell del món. Nosaltres amb 
CrisI també hem de fer aquesla 
experiència. 

2. Jesucrist es preocupa de 
tols els llomes i especialment dels 
més pobres. Jesucrist es preocu
pa de ['home en tots els seus as
pectes, però dirigeix la seva ¡H' 
tend6 vers ['interior, vers el cor 
de les persones. Mirem com ho 
realitzen els militams del m6n 
obrer i en particular nosaltres 
com a crist ians, els grups i el 
movimenl d'A.C.O. 

3. La Revisió de vida ens ha 
de fer descobrir CrisT que actua 
en les situacions i en les persones. 
I ens ha de portar a revelar-lo als 
nostres germans. Quin desig tenim 
de revelar Crist als altres i quina 
importància hi donem? 

Al costat d'aquest punc central 
van anar sortint els problemes i 
els f els de vida del milita"T. Va 
ser, per exemple, objecte d'aten 
ció, el problema de la força o de 
la violència. Com per al crisTià IIQ 
de quedar sempre clar l'amor a 
les persones i no l'odi. Però COli"! 

això no Ireu la fermesa i la dure
sa e nfront de les injustícies ui la 
legítima defensa, àdhuc per mil· 
jans violents, davant l'opressi6 i 
la coacció estruct ural. 

El ritme del treball va ser in
tens i va donar LlIt sentit molt 
viu a la celebració de les accions 
litúrgiques de la Mort i Resurrec
ció de Jesucrisl . 
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AqllesTes ¡amades de Selmmw 
Santa qlle cada a/1y es repeteixen 
són una bona ocasió per reforçar 
l'esperil dels mililarlls i de TOl el 
moviment . 

El P. Joan Lelta ha estat expulsat de 
la Companyia de Jesús a rel de la pu
blicació, sense censura eclesiàstica, 
del llibre . Antievangeli ». 

Pel que sabenl-l l'interessat ho 
sabia a l'avllnçada-, s'ha seguit 
Wl procelliment que la Companyia 
usa ben poques vegades: el Pare 
Provincial crida dos testimonis i 
procedeix davanl seL/. El P. Leila 
lla manifesla l que pellsava for· 
mular recurs cont ra aquesta de
cisió; tot sembla indicar, però, 
que, ,JO ha vent fel encara els «tí/

tims VOlS», queda en una s iluació 
indefensa. 

L 'any passal el P. Leila l/avia 
estat a punt d'ésser objecte d'una 
mesura semblant a causa de la 
publicació d'Lm primer llibre. «El 
fonamelll irreligiós de l'Església., 
que havia obtinguI el premi «Car
les Cardó ». Va veure's privat tan
mateix dels cursets que lIavia de 
donar a la Secció jesuítica de la 
Facullal de Teologia. 

El cas del P. Leila ve després 
de les secularitzacions dels jesuï
les Ramo/! Valls Plana i ValelllÍ 
Fàbrega, de la mal eixa Secció de 
Sant Cugat, els quals es van que
dar sense les seves càtedres per 
aquest fet: 110 es tracla ja de la 
continuïtat en el ministeri, si no 
d'lIn problema de tipus profes
sional j de difícil solució. 



la nit del dissabte 1 de maig al diu
menge 2, rètols ofensius per als cape
llans van aparèixer pintats a les faça
nes d'algunes esglésies de Barcelona. 

Qui els va veure assegura que 
es tractava de bona pintura i que 
les llet res eren força bell fetes. 
Després els rètols van ser tapats 
no precisament pels mateixos en
carregats de les parròquies; en un 
cas, almenys, sembla que ho van 
fer pel seu compte les patrulles 
municipals. 

El diumenge següent, 9 de lIlaig, 
tul petit grup amb uuiforme del 
requetè que ha via pujat a Mont
serrat, va anar a la tarda, amb 
trompetes i tan1.bors, fins a les 
port es de la Basilica, va entrar-hi, 
va endur-se'n publicacions i les va 
destruir a l'atri, al toc d'uua mar
xa militar. Uns dies després la 
JWlfa Regional del Carlisme de 
Catalunya feia COllstar, a través 
dels diaris, que no tellia cap re
lació amb els autors d'aquells 
fet s. 

Tanmateix ha corregut insis
tentment la veu que amb ells hi 
anava un religiós jesuïta, que duia 
boina amb borla morada. 

Asset'lyalem encara en aquesta 
Unia de violència que la nit del 
6 al 7 va estallar un artefact e a 
la porta principal del convent dels 
caputxins de Sarrid i que la nit 
del 22 al 23 va ser incendiat, a 
Mataró, el cotxe de M,I. Joaquim 
MOllasterio, reclor de SI. Josep. 
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. la Iglesia no trata de eliminar nada 
de lo que la fecha hist6rica del 1 de 
mayo tiene de profundo y urgente sen
tida. - la realidad del salario nos des
cubre un mundo de inseguridad y su
frimiento . - No es Hcito que se trans
formen en conflictos de orden público 
reclamaciones justas de los trabajado
res_o 

D'aquesta manera subtitulava 
.El Correo Calald'l » del dia 29 d'a
bril una exhortació pasloral de 
l'Arquebisbe de Barcelolla amb 
motili del primer de maig: «Un 
examen de les responsabilitats so
cials a la llu", de la fe», que pu
blicava Iota la prem sa local. 

Es Iracla d'un documenl del 
qual tenia coneixem ent previ l'e: 
quip de govern (bisbes, auxiliars 
i vicaris episcopals) i que es ca
racterit za pel seu caràcter obert 
i realista; el seu mateix llenguat
ge, planer i sobri, el fa particu
larment entenedor i encertat eH 
aquesta aV;'1etttesa. 

El diumenge segiiertt , (Iia 2 de 
rnaig, al vespre -en la seva habi
tual aparició televisiva- el Sr, 
Emilio Rom ero s'hi referia explí
citament en termes inequívocs de 
censura i amb l'estil peculiar a 
què ens té acostumats. 

«Ya », de Madrid, comentava al 
cap de pocs dies: «espa nta la ve
ritat?». 

El dia primer de maig, . La Vanguar
dia_ publicava íntegrament una exten
sa _Nota pastoral _ sobre les primeres 
comunions, signada Igualment pel Sr. 
Arquebisbe, Or. Gonztilez. 
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En llegir-les, han estat 11I0ltS els 
que han experimentat una verita
ble sorpresa pel tet de no trobar
Ies prou coherents, tot i citar-les, 
ni amb la I nst rucció pastoral del 
22 d e gener del 69 ni sobretot 
amb les «Orientacions» que, en 
continuïtat amb aquella i aprofi
tant l'experi~ncia del Secretariat 
diocesà de Catequesi, donava la 
Vicaria de Fe i Ensenyamen t el 
març de l'any passa I (BLlI. ot . 
p. 102-105). 

No és doncs eSlrany que molIS 
pastors s'hagin Irobat soblals 
pels termes ell què l'A rquehisbe 
hi parla de vestit s i túniques i 
per afirm.acions generalit zades 
sobre el desig dels m esi res a col
laborar en la preparació dels in
fant s, essent com és ben sabut 
que aquesta unanimitat no exis
teix avui a Barcelona. 

Algun membre del Secretariat 
diocesà de catequesi ha comentat 
que no sabia res de l'aparició d'a
quest document ni del seu con
tingut. 

Menorca 

El mes d'abril van tenir lloc a Mah6 
I Ciutadella -les dues puntes I les 
dues capitals de l'Illa de Menorca
unes xerrades sobre el tema general: 
• On va l'Església •. 

Van parlar-hi Mn. Josep Perar
nau (Castelló), el P. Oliver (Ma-
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llorca), Mn . Fabré (Menorca) i 
el Sr. Bisbe Moncades. 

Va sobtar als observadors -ell 
parlicular als capellallS i seglars 
que treballen de m.Ql'l era més com
promesa en. l'an.imació i la reno
vació de la vida cristiana a l'¡lIa
la propaganda massiva que va pre
parar i envoltar la celebració d'a
questes conferències, d'un est il al 
qual darrerament !torn es tava so r· 
losament desavesat . Igualment els 
segla rs dels quals l/avia partil la 
iniciat iva i el tipus d'assistents 
que va recollir, que anaven més 
bé a cercar confirmació a una ma
nera immobilista de veure les co
ses. La hi van trobar? 

El dissabte, dia 8 d'abril , tenia lloc a 
Ciutadella una reunió Important. 

Van trobar-se una vuitantena 
de persones (relig iosos, religio
ses, laics i capellans) amb la pre
sidència del Sr. Bisbe i amb la 
direcció del P. Torelló, jesuïla, 
per estudiar el problema dels col
legis d'ensenyamenl de l'Església. 

Aquesls coNegis són dirigils 
pels PP. Salessians (Ciutadella), 
pels Germans de la Sa lle (Mahó 
i Alaior), per les religioses de l'En
senyança (Ciuladella), de la Con
solació (Mahó) , Paüles (Mahó), 
Francescanes (Ciutadella, Ferre
ries i Mercadal) i Sagrats Cors 
(Mig-jorn). 

Donarà idea de la im portància 
d'aquesla trobada el tel que el Sr . 
Bisbe reslés a l'illa en com ples 
d'acudir, a València, a la Consa
gració dels bisbes auxiliars. 



Urgell 

Si cal dir quelcom del bisbat d'Ur· 
geli en aquest moment, no podem se
guir pautes clàssiques. Els esdeveni
ments són pocs per a conjuminar una 
crònica _more solito-. 

Els primers passos del Bisbe so
bre el mapa diocesà perm eten 
d'endevinar UUll tècnica senzilla ¡, 
c reiem, eficaç per (l posar fil a 
l'agulla. 

Són con tactes, aquí i allà, de 
relació informal -com es diu 
avui- amb el clergat . També al
guna vis ita a parròquies de la 
rodalia , a conèixer alglll1 sacerdot 
g r{lI? o amb l'objecte de celebrar 
la Missa un dium enge. En aqt/est 
cas, l'ecònom corres ponent , pot , 
naturalment, entre/lmt visita r-He 
alguna altra de les seves. 

En alguna població, la presè,,· 
cia del Bisbe, desprovista de 1'1'0-

locals, que 11i va només per a fei
na, pOl estranyar Im xic a ce rt s 
sectors; però, sens duble, s'hi ani
ral'! fen I. 

A1.entrestant , suplint el Consell 
del Presbiteri, cont imul portant 
certes tasques clericals la ve lla 
Comissió de Vida i Minis teri. 

Cap renovació de personal, de 
moment. I sembla que l'Assem· 
blea Diocesana, ja en marxa, su· 
plirà, IOl el lemps que duri, el 
necessari diàleg permanent del 
clergal amb el Bisbe. 

L'Assemblea Diocesana Conjun
la, la celebració de la qual 110m 
preveu per a la primera quinze· 

na de juliol, continua el seu curs 
de treball. 

SÓ" setze els grups que Ilan 
portat a terme, en diverses ses
sions setnlanals de treball, sett
gles temes, que desem bocara n ell 
la confecció del DocUmetl1 zero 
diocesà. 

Siltwltàniamet1t a l'est udi dels 
reSI/I tat s de l'Ellquesta al Clergat, 
hOI11 ha realitzal l'Enquesta-Con
sulla als laics i religiosos dioce
sans. En nombre de 595 res pos
les (agen ts pastorals: religiosos, 
religioses, laics militants; i sec
tors pastora ls: rurals, obrers, pro
fessio nals, est udiants) iNustra, 
del plint de vista no eSI rictam ent 
clerical, interessants q ües tions de
terminades, i ta possible aquesta 
convergència d'enfocament d'unes 
valuoses apreciacioHs que en Ul1 

senzill eslt/di comparal iu caldrà 
algun dia aporlar a QUADERNS 
DE PASTORAL. 

Una ordenació sacerdotal el 
dia 28 de març. 

A Cerdal'!yola, treballe/! paslo
ralment la Parròquia els respon
sables i els eSltlc/ian ls teòlegs del 
nos tre Bisbat d'Urgell: ulla recent 
experi~tlcia en marxa, que també 
caldrà que al seu moment ens co
m entin els interessats. 

El Bisbe d'Urgell va fer l'entrada oti· 
cia I a Andorra el 17 de març. Va pres
tar jurament com a Príncep sobirà; des 
d'aquest moment, doncs, 11 correspon 
el número 80 de la llista de Bisbes
Prínceps que han exercit sobirania tem· 
poral sobre el petit Principat durant 
1.138 anys. Heus aci alguns fragments 
del seu discurs: 
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«El curs de la història i el gen i 
del poble andorrà han co l!aboral 
a crear les ins titucions bàsiques 
del país i a dO/tar un suport fo
namental al mateix exercici dels 
poders sobirans. Els vells pa/'eal
ges, punt de partida obl igat, S' /IOr: 
vist enriquits constantment e ,t el 
decurs dels segles amb l1 0ves for
,nulacions cloctrinals i formalitza
cions jurídiques. La realitat ins
titucional andorrana, però, parlint 
d'una època I1tedieval, en què té 
encara forte s arrels, ha seguit una 
evolució molt peculiar, que fa di
fícil d'emmarcar-la en els qua
dres de la moderna ciència polí
tica i adverteix aquells qui la mi
r en de lhmy , del perill que l enen 
de contemplar-la amb una òptica 
equivocada. 

En aqu est ordre de coses s'ins
criu el mateix poc/er temporal de 
la Milra d'Urgell. Es la t radició 
llarga i fonarnentada del passat i 
és la volunlat manifesta del Po
ble Andorrà d'avui que continua 
demanant aquest servei al Bisbe . 
No em sento pas engelosit per l'e
xercici d'aquest poder, ja que sóc, 
per damunt de tot, home d'Esglé
sia, que és avui tan sensible a la 
pròpia llibertat i autonomia. Però 
entenc en bon sentit humà que en 
el cas nostre no existeix un pa· 
raz.lelisme adequat als corrents 
ideològics i socials d'alt res pa·;sos 
i considero que no és missió de 
l'Església de destruir i de violen· 
tar el curs de la ltistòria, sinó 
1nés aviat d'elevar i d'ajudar tot 
allò que es considera un valor en 
la comunitat humana i de pres· 
tar-li aquests serveis temporals, 
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mentre tal suplència es faci neces
sària. ( ... J. 

La identificació am.b el s va lors 
del país, de ciutadans i de r esi
dents, i l'amor a la cul tu ra hll/lla
na i cristiana han d'ésser el cim 
de la nostra vida andorrana, i han 
de crear un sentit d 'unitat inter· 
na, d'utilitat productiva i de fra
ternitat universal. 

Som en una època en què els 
mateixos es tats poderosos cami. 
nen cap a situacions que els obli
guen a buscar noves fórmules de 
salvaguardar la independència tot 
acceptant una interdependència 
creixent en l'ordre internacional. 
Andorra ha de saber definir-se 
tam.bé oferint i acceplanl una col
laboració de bon veïnatge, ben ne
cessària per a la seva pròpia vida, 
però reforçant la pròpia aulol1o
mia amb una actitud inteNigent i 
sacrificada, buscant d'augmentar 
la seva capacitat resolutòria d'a· 
quelles necessitats que poden con
siderar-se més bàsiqlles i v itals. 

Jo espero de vosaltres, estimats 
andorrans, que us afanyareu a 
servir el país at1zb generos itat i 
eficàcia, amb diàleg obert i cons· 
tructh" amb respecte a l es lleis 
i als costums, i que tot s, ciutadans 
i institllcions, donareu als Co· 
Prínceps aquella coliaboració i 
aquells mitjans necessaris per a 
complir la missió sobirana que els 
correspon ( .. .) >>. 

. Una de les poques indústries que 
radiquen a la ciutat de la Seu d'Urgell. 
amb notable projecció i vinculació amb 
la vida econòmica de la comarca, ha 
tractat amb els seus treballadors sobre 



el trasllat de tota una secció 8 una 
planta industrial ubicada a Molins de 
Rei . 

Aquesta mesura, si obeeix a conve
niències econòmiques del sector capi· 
tal, afecta també a una cinquantena 
d'obrers I causaria greus transtorns a 
les seves famíli es •. 

Aquestes paraules formen part 
de l'homilia prol1unciada el dia 9 
lle maig a les dues parròquies de 
la Seu i a la de Cas tellciutat, i 
que va ser impresa, a lnés, al full 
parroquial . 

A part de l'interès del seu text, 
ens trobem davant d'una acció 
interparroqu;al conjunta ell fam· 
biel'lt rural, que posa de nUl/1ifest 
l'estat de subdesenvolupament i 
de colonització econòmica de les 
comarques rurals catalalles. No 
estranyarà a ningú que es Iracli 
d'una iru!tístr;a lletera, la qual ex
treu de la comarca, a m és de la 
mà d'obra, la seva matèria prima. 

«D'una banda, és un afer econò
mic -continua l'homilia- o Però 
les seves implicacions humanes 
(emigració forçada, desarrela· 
lnenl, indemnit zacions, llocs de 
treball, viveuda, escolarit zació 
dels fill s, trasplanlamellt de per· 
sones d'edat, abandó de petites 
propietats i d'activitats suplemen· 
tàries a la ,nesura d'Wlll família 
rt/ral, etc.) li donen wza ditnel1sió 
viva en el terreny de l'amor i la 
jus tícia i dema11en que la veu de 
l'Església hi faci lllll1l des del seu 
terreny. En aquest cas, ha de ser 
la parròquia ( ... 1. 

En conseqüència, com a Esglé
sia i en nom del Crist i de l'home, 
sempre que es doni ml traclame11l 

ofensiu a la dignitat del treball i 
de la persona humana lliure, llenl 
de desaprovar·lo amb energia. l 
en el cas que la recta ¡uslicia ell 
les relacions hllmanes s'oblidés 
en aquest assumpte que ateny a 
la comarca, tol s els cristians de· 
,nmciaríem clarament una violè'l
cia més de la nostra societat . 

Cal doncs que tot s, cris tians i 
gel1t de bona vo/t/ntat , ens tem 
solidaris ( ... 1 de la situació d'al1· 
goixa que passen unes famílies 
veï.nes nostres ... .. 

T ortosa 

L'assemblea conjunta de bisbes I sa· 
cerdots es va preparant Intensament a 
tot el bisbat de Tortosa. 

Així, els capellans es van reu· 
nint regularmen.t, per zones, des 
de finals d'al1y; però la tasca es 
va intensificant i formalit za nt 
amb el pas dels mesos. 

Es preveu que l'assemblea dio
cesana tindrà /Ioc a finals de juny 
i qt/e els temes el1torn dels qt/als 
se centrarà la refl exió conjunta 
seran aquests: formació perma· 
I1el1t del clergat, organit zació de 
la diòcesi, elaboració de plans de 
pastoral, vida dels sacerdots en 
grup, clima de participació, el sa· 
cerdot i l'Església, Església i 
món. 
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Mossèn Marià Gil va ésser detingut 
en baixar del tren a Tortosa, a finals 
d'abril , quan venia de Barcelona, on 
havia participat en una reunió de la 
J.O.C. 

Aquest és el primer cas de de
tenció d'un sacerdot del bisbal 
tortosí. Mossèn Marià ha treba
llat molt en la I.O.C. i havia acon
seg,lit de desvetllar aquest movi
ment de joves treballadors. 
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Tres militants de la l.O.C. lam
bé van ésser objecte d'escorcoll 
per aquells dies. 

Darrerament, el Sr. Bisbe ha
via demanat insistentment que 
ltom treballés en la creació de 
moviments apostòlics des de la 
base. En el moment de confegir 
aquestes ratlles podem dir que 
s'interessa per aquests fets. 
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