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Benvolgut subscriptor: 

En aquest volum de QUADERNS de PASTORAL, que co

mença l'any 1972, us comuniquem el nou preu de la subs

cripció anyal , que serà de 250 ptes. A causa de l'increment 

d'algunes despeses en la publicació i de l'augment notable 

del nombre de planes que hem anat introduint, ens hem vist 

obligats a fer aquesta lleugera puja de preu. 

Esperem que no representarà cap obstacle perquè pu

guem continuar comptant amb la vostra subscripció i 

agraïm especialment les subscripcions de solidaritat (500 

ptes.) que fins ara hem anat rebent i que constitueixen una 

notable ajuda per fer possible la marxa econòmica inde

pendent de la revista. 

Finalment us preguem que mireu d'enviar-nos l'import 

de la subscripció per gir postal, taló bancari o directament 

a ci . Rlvadeneira 6, 4art. els dies laborables de 9 a 2 i de 

4 a 7. Aixl ens facilitareu molt el treball i ens reduireu les 

despeses d'administració. 

Agraïts de la vostra comprensió, us saludem ben cor

dialment. 

QUADERNS de PASTORAL 

• 
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primera plana 

EL Sínode: cammar plegats 

La publicació dels documents sinodals, el 9 de de
sembre del 197 1, no ha aporta t cap element per a 
modificar substancialment el judici que, sobre el ca
ràcler m ediocre dels treba lls del Sínode, s'anava este
nent a mesura que avançaven els treballs . 

Pocs d ics abans d'aquesta publicació, Mons. Schmitt, 
bisbe de Metz i rep resen tant de l'epi scopal francès al 
Sínode, demanava públicament amb fermesa «que no 
fos publ ica t el docum en t sobre el sacerdoci min is te
rial», i aHegava: «El document, en conjunt, és profun
dament decebedor ( . .. ). El Sínode ha perdut l 'ocasió 
de reanimar la con fiança dels capellans compromesos 
en un difícil apostola t missioner ( ... ). A qüestions ra-

1 



dicalment noves, s 'ha quedat satisfet contestant amb 
respostes clàssiques» . 

No tothom, naturalment, comparteix aquestes im
pressions, amb tot autoritzades. Una certa reacció crÍ
tica l'ha manifestada, però, fins i toL «L'Osservalore 
Romana » (29. 11.1 97 1) - un òrgan més aviat procl iu a 
la lloança emfàtica dels actes jcràrquics- en reconèi
xer {(de ficiències de mètode» en e ls t reba. lls s inodals. 

Els c ri s tians corrents no estem capacitats per a 
emetre un judici g loba l sobre el Sínode: no tenim prou 
clements. Però podem reflexionar. A partir de l'enfo
cament amb què han esta t abordats els temes del sa
:crdoci i de la justícia en el món, i del tenor dels docu
ments final s, ens podem preguntar si -en la línia del 
mètode- cls pastors reunits per deba tre problemes de 
vida cristiana . han d'acabar necessàriament produ int 
un document doctrinal. E l P. Arrupe, comen tan t els 
resu lta ts del Sínode, ha dit : «La credibi litat es manté 
o es restaura gràcies a ls fe ts. La joventut està cansada 
de documen ts i de decla racions. Avui demana fet s», 

Fen t ús del dret de refl exionar, ens podem formular 
un conjun l d'interrogants, sense apartar-nos de l 'àmbit 
dels prob lemes metòdics: La preocupació «magis teria¡', 
~ no ofegarà o enterbolirà la preocupació «pasto ral»? 
¿J:.s que resulta absolutament indispensable tenir les 
qüestions doctrinals resoltes, per a poder orientar-se 
vàlidamen t en la vida cris tiana ? ¿bS que, sota la ten
dència a establir d'antuvi bases doctrinals suposada
ment sòlides, no hi pot haver emmascarada la incli
nació a no acceptar la tota lita t de les exigències de 
revi s ió doctrinal i pràctica, provinent dels fets? ¿No 
hi pot haver també emmascarada una sensació incons
cien t d'impotència davant les exigències pràctiques, 
plantejades pels mate ixos fets , que es resisteix a fer-se 
conscient i que inclina subrep tíciamen t a establir les 
qüestions en el terreny de les idees per tal d 'esgrimir 
allí una contundència que resulta inviable en e l terreny 
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de la pràc ti ca? ¿ ~s que en una socie tat culturalment 
pluralista, on l'Església ha de deixar de considerar-se 
sòlidament instaHada en una determinada cultura, re· 
sulta pensable que la mateixa Esglés ia cregui afavorir 
la seva unitat i la seva universalitat pel camí de l'afir· 
mació de fórmules doctrinals caracterizades per la seva 
abstracció, i pel camí de l'immobilisme de les normes 
jurídiques? 

A partir dels equívocs implicats en e l fe l que els 
bisbes reunits en Sínode s' inclinin per un plantejament 
predom inantmcnt «magisteria l» del s problemes de ra 
vida cri stiana, i apurant e l senti t qu e pot tcnir la fun· 
ció «magisteria l» en l'Església, les preguntes es po
drien ampliar en la mateixa direcció que les anteriors, 
fins a posar en qüestió la mateixa estructura actual 
del Sínode : ¿ f.s que la preocupac ió doc trinà ria ha de 
ser posada en primer terme, i ha de quedar descartat 
l'objectiu de la intercomun icació d'experi ències, feta 
amb sentit crític ? (~s que, en una soc ietat cultural· 
ment plurali sta, el descobriment de línies doctrinals 
comunes no s'hauria de fer precisament , tot recone i· 
xent el pressupos tos sobre e ls qual s descansa ci sentit 
crftic amb que són judicades les experiències? 

Les qües tions de mètode , com no podia deixar de 
ser, port en impli cades qüestions de contingut. Mètode 
és camí. Però de seguida salt en les preguntes : ca mí , 
cap a on ? camí, per què? Dir «deficiències de mètode» 
pot semblar una crítica atenuada, perquè po t fer Ja 
impressió que s'aHudeix a qües tions d' im portància se
cundària, fàcilment subsanables amb mesures tècniques 
o tàctiques. En realitat, e l cam í va lligat als objectius. 
Concebre e l Sínode com a òrga n ordinari , a nivell cpis· 
copal, d'intercomunicació d'experiències, de refl exió 
doctrinal consecutiva i d'eventuals decis ions comunes , 
no és imaginar el Sínode tal com és ara : és interpretar
lo com a expressió de la naturalesa coBegi a l de l'epis
copat i de l'Església_ Un autèntic . Syn-odos. : carnI 
fet plegats . 
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S, , I 11] , / ectamp a Iorltzo 

L'arribada del bisbe Jubany a la seu de Barcelona 
eixampla decisivament l 'horitzó d'esperança que, ara fa 
un any, e ls primers canvis episcopals a les nostres diò
cesis ens feien a lbirar. Tot el que aleshores dèiem 
(QUADER S DE PASTORAL, 9) ho podríem tornar a 
dir avui , r, encara, amb més seguretat. Perquè les pa, 
rau les de balanç dels bisbes de Tarragona i d'Urgell, 
difoses aquests dies, en escaure's el primer aniversari 
de llu r servei pastoral, demostren que la nostra eufòria 
no era infundada. I perquè l'alenada renovadora abas
ta enguany Barcelona: centre motor d'influència am
plíssima i diòcesi del 75 % de la població del Principat. 

El nostre goig i ]a nostra esperança no volen am3· 
gal' un desig que aquests dics s'ha fet palès entre 
nosaltres: el d 'arribar a un sistema de designació dels 
bisbes, més independent de l'autoritat civil i amb més 
participació de to t el cos eclesiaL Però no seríem jus
tos si s ilenciàvem una altra realitat que la sensibilitat 
popular ha sabut intuir: aquesta vegada el s istema vi
gent ha estat emprat [-;ns al límit possible, amb esperit 
de futur; i la manca d'un «modus procedendi» formal
ment més democrà tic -al qual no renunciem- ha estat 
compensada per una voluntat c1aríss i.ma d'interpretar 
les aspiracions de la comunitat diocesana de Barcelona, 
sempre, és clar, dins el repertori de les possibilitats 
reals . 

La substanciosa i reconfortant homilia del nou Arque· 
bisbe de Barcelona, en el moment de la seva entrada 
a l'Arxidiòcesi, el configuren com un d'aquells caps ca
paços de comunió amb els cristians d'avui, que invo-
càvem en el quadern esmentat. La presentació senzilla, 
humana i evangèlica del servei episcopal , l'apreciació 
responsable dels carismes, la comprensió profunda i 
serena de l'estat de la nostra Església ... són trets que 
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no solament inviten a l diàleg sinó que, de fet , ja l'ini
c ien . Els no catòlics i e ls no creients esperaran que el 
capteniment de la nos tra comunitat s'adigui amb la línia 
de respecte i d'amistat que Ics paraules del nou prelat 
anunciaren; e ls presos i exilats comptaran amb el nos
tre compromís valent; els obrers i treballadors, que han 
començat un hivern incert i amenaçat, vindran a cercar 
el suport que els ha es tat promès ... E l dià leg exigeix 
molt. Caldrà traduir-lo en fet s, dia rera dia. 

La nostra benvinguda al nou Arquebisbe de Barce
lona s ignifica també la voluntat d'acompanyar-lo en 
aquest diàleg arrisca t. 
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qüestions 

L es p etites parroquies, problema pastoral 

El problema de les petites parròquies ha estat discutit abun· 

dantment per sociòlegs i pastors. Entre nosaltres, però, manquen 

aquesta mena d'estudis. D'aquí l'interès del material que presen· 

tem: un estudi general de Mn. Modest Reixach sobre la situació al 

conjunt de Catalunya i unes breus monogra fies, resum d'uns tre

balls més extensos que van ter el curs 1970·71 quatre alumnes del 

Centre d'estudis pas torals de Barcelona sota la seva direcció. 

Finalment , l'entrevis ta amb el Sr. Bisbe d'Urgell, que clou aquesta 

secció, retorna a la problemàt ica d'aquestes minúscules unitats 

pastorals. 
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Fesomia territo,-iai de 1< E sglésia a Catalunya 

Entre la munió de qüestions que, inevitable
me1lt, cal anar revisant per a la construcció de 
l'Església dels temps nous, hi ha la que es re
fereix a l'es tructura parroquial territorial. tant 
en el m ón urbà. com en el rural. 

Són l'ltolleS les incògnites qlle presellta la seva 
renovació. No /l'excloc pas la seva mateixa exis
tència. Vull dir que no és pas clar que l'Esglé: 
sia hagi de conservar un s istema de comparti-
1ne11ts tan complet i minuciós com el que fins 
ara ha tin gut: demarcacions perfectament de
limitades que recobreixen casa per casa, pam a 
pam, el territori diocesà, a l'es til de les divi
s ions civils de caire administratiu. 

També en aquest punt com en tants d'altres, l'Església ha creat 
abans que l'administració civil, estructures i hàb its que més tard 
aquesta ha copiat, perfeccionat i imposat fins al punt de suplantar 
o fer innecessari el muntat ge eclesiàstic prèviament ex istent. ¿No 
passarà amb moltes divisions territorials ecles iàstiques e l que 
succeeix aJTIb Ics in stitucions benèfiques, hospitalàries i docents, 
com també amb el s censos i tants al tres elements estructurals i 
funcionals de Ja vida social ? Dic això no pas, Déu me'n guard! per
què consideri que les delimitacions de províncies i municipis s i
guin un encert. Tots coneixem les seves grans defic iències. No hi 
ha dubte però, que la dualitat superposada d'estructures eclesiàs
tiques i civils a nivell tant parroquial i municipal com provincial 
i diocesà, contribueix a agreujar el problema que ens ocupa. 

Per altra part, una pastoral d'evangelització com la que avui 
es necessita no sembla pas exigir, ni de bon tros, una delimitació 
tan pròpia i minuciosa de l territori com era el cas fins ara en 
una pastoral de sacramentalització i administració (bateigs, en
terraments, casaments, preceptes .. . ). La mobilitat creixent de la 
població afluixa sensib lement la cohesió de les divis ions territo
rials petites (desp laçaments de fina ls de setmana, vacances, treball, 
relacions, di versions, compres ... ). 
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Tot porta a pensar en la conveniència de bastir unitats pasto
rals molt més àmplies que les divisions parroquials actuals mol
tes de les quals han perdut en gran part el sentit i la funció que 
tenien en altres èpoques. La majoria d'experiències caminen en 
aquesta direcció: sectors, zones ... 

No és pas per ganes de rer volar la imaginació que he comen
çat aquest article plantejant obertament la qüestió de l'es truc
tura pastoral territorial del futur. M'hi ha portat, gairebé sense 
voler, l'es tudi de la que tenim actualment. Sense excloure el món 
urbà, em fixaré més particularment en el rural. 

La situació al Principat 

A Catalunya hi ha actualment 2.196 parròquies (1). Per bisbats, 
es reparteixen de la manera següent: 

Barcelona 419 (19,1 ) Lleida 221 (10,0) 
Urgell 407 (18.5) Solsona 204 (9,3) 
Girona 378 (17.2) Tarragona 188 (8,6) 

Vic 242 (11,1) Tortosa 137 (6.2) 

1. Si comparem les divisions eclesiàstiques parroquials amb 
els municipis civils, tenmt naturalment en compte que el territori 
de les 8 diòcesis catalanes és més extens que el de les quatre 
províncies (Lleida i Tortosa s 'endinsen per Aragó i València), lro
bem que existeix prop d'un miler més de parròquies que de mu
nicipis. :J:.s veritat que molts mun icipis urbans inclouen més d'una 
parròquia. Fent també aquesta correcció, encara la talla demo
gràfica dels municipis és més elevada que la de les parròquies. 
Passa igual amb l'extensió geogràfica. La mitjana per municipi 
és de 30 km.' mentre que la de parròquia és de 16 km.' (2). 

(I) La majoria de les dades que segueixen són tretes dels Ordo i Guies 
de cada bisbat. Pel que es refereix a Vic, Bisbat de Vic, Estud is SÒ-
cio-pastorals. Ed. Montblanc, Barna. 1969. 

(2) Cir. les publicacions de l'1NE (Anuaris, Ressenyes i Nomenclàtors de 
les províncies catalanes). 
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Alguns països han procedit a una reforma administrativa civil; 
d 'altres la preparen. El cri teri que preval en fer aquestes reorga
nitzacions sol ser e l d'aconseguir un mínim de població situat en
torn dels 3.000 habitants, car hom considera que per sota d'aquest 
mínim demogràfic no és viable ni rentable l'organització elemen
tal de la vida comunitària i e ls serveis corresponents. ¿No es pot 
dir e l mateix i més encara pel que es refereix a les nostres parrò
quies minúscules? Vegem la situació amb més detall: 

2. Si atenem a l nombre d 'habitants de les parròquies podem 
fer aquesta taula: 

dades cumulatives 
nombre % absolut % % invers 

de menys de 100 h. 514 23,4 514 23,4 100,0 
de 101 a 500 h. 721 32,8 1.235 56.2 76,0 
de 50 1 a 1.000 h . 261 11 ,9 1.496 68, 1 43,6 
de 1.001 a 3.000 h. 277 12,6 1.773 80,7 31,7 
de 3.001 a 5.000 h. 109 4.9 1.882 85,7 19,1 
de 5.00 1 a 10.000 h . 144 6,5 2.026 92.2 14,2 
de 10.001 a 15.000 h. 94 4,3 2,120 96,S 7,7 
de 15.001 a 20.000 h. 40 1,8 2,160 98,3 3,4 
de 20.001 a 30.000 h. 29 1,3 2,189 99,6 1,6 
de més de 30.000 h. 7 0,3 2,196 \00,0 0,3 

Veiem, doncs, que e l 80,7 0/0 de les parròquies catalanes no 
passa dels 3.000 fe ligresos; el 68,1 % no arriba a 1.000 feligresos; 
el 56,2 % no sobrepassa e ls 500; un 23,4 % no arriben a tenir
ne 100! 

Aquí es planteja amb molta gravetat un problema d'estruc
tura territorial i demogràfica. ¿Com ha d'estar la nostra pastoral, 
e l nostre clergat, si més de la meitat de les parròquies de Cata
lunya no arriben a 500 habitan ts? ¿No és una contradicció que en 
un règim, com el que fins ara ha estat vigent, d 'autonomia i auto
suficiència parroquial, de «laifisme», tantes parròquies no tinguin 
la base demogràfica indispensable per a fer mínimament justifi
cable aquesta autonomia? 

Tothom sap que una comunitat humana inferior a 500-1.000 
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components no di sposa actualment de les condicions mínimes per 
a subsistir com a tal comunitat per manca de contingut humà i 
de serveis (3). Ta nt en l'aspec te cultural i religiós com en el pla 
econòmic , proressional i comercia l, la vida socia l hi és tan empo
brida que inevitablement aquestes comunitats recolzen en centres 
de més con tingut humà i en depenen equipaments i serveis . ¿Com 
podem parlar de comunitat religioCia si no hi ha comunitat hu
mana? Posan t-nos en l'òptica, avui molt discutible, de la concep
ció tradicional de la parròquia (cèHula bàs ica ... ) ens trobem que 
la meitat d'aquestes unitats «bàsiques » no estan en condicions 
d'acomplir c i seu comès. 

La paradoxa encara és més gran si ens fixem no solament en 
les parròquies que pequen per insuficiència, s inó també en les 
que ho fan per excés, com és el cas de moltes parròquies de ci utat. 
Resumint el quad re an terior, resulta que, a Catalunya, hi ha 1.496 

parròqu ies de menys de 1.000 fe ligresos (el 68,2 %); 530 de 
1.000 a 10.000 (el 24, 1 %); i 170 de més de 10.000 (7 ,7 %). 

Ben mirat, només una quarta part de les parròquies existents 
a Catalunya presenta els requisits demogràfics per a ser el que 
teòricament volíem que fos la parròquia en la concepció tradi
cional de cristiandat: grup primari humà en el qual es cultiva i 
desenrot lla a mb plenitud la vida religiosa. La majoria de parrò
quies urbanes i rurals no estan en condicions de ser-ho. ¿No hem 
confós sovint e l lloc de culte amb la parròquia, o la comunitat 
amb la divisió adm inistrativa ecl esiàstica? 

La situació per diòcesis 

El quadre següent ens presenta la proporció de parròquies 
petites a cada una de les diòcesis de Catalunya: 

(3) F. Boul.rd. 
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fills a 500 11. fills a / .000 Il. fi lis a 3.000 Il . 
nombre % Ilombre % nombre % 

Barcelona 59 14,0 104 24,8 159 37,9 
Gi rona 246 65,1 298 78,8 342 90,4 
Lleida 127 57,3 159 71,9 200 90,4 
Urgell 357 87,6 375 92,1 400 98,2 
Solsona 162 79,3 175 85,8 193 94,6 
TalTagona 90 47,8 135 71,8 161 85,6 
Tortosa 41 29,8 73 53,3 110 80,2 
Vic 153 63,2 177 73,1 208 85,9 

TOTALS : 1.235 56,2 1.496 68,1 1.773 80,7 

Algunes diòces is ca ta lanes, la majoria, presenten una situació 
q ue no dubtem a qualifica r de c aòtica. Bis ba ts amb 92, 85, 78, 

73 , 71 pe r cent de parrò q uies que no passen dels 1.000 feligresos! 

La Seu d'Urgell , So lso na, G irona, Vic, Tarragona són b isba ts a to

mitzats, disgregats, amb una organització territorial parroquial 
totalment desfasada, incapaç de plantejar·se i donar resposta ade· 

quada a les necessi tats pastorals d'avui. 

Es un problema del Principat? 

No. E s panya end ins h i ha moltes diòcesis amb una d is tr ib uc ió 

parroqu ial semblant. També fora d 'Espanya. Vegeu u n exem ple 

ca ta là d e fora del Principat : Perpinyà (4): 

parròquies % cumulatiu 

menys de 100 h . 60 23,8 23,8 
de 101 a 500 h . 92 36,6 60,4 
de 501 a 1.000 h . 35 13,9 74,3 
de 1.001 a 3.000 h . 43 17,0 91,3 
de 3.001 a 5.000 h . 5 1,9 93.2 
de 5.001 a 10.000 h. 13 5,2 98,4 
de 10.00 1 a 15.000 h . 3 1,2 99,6 
de 15.001 a 20.000 h. 1 0,4 100,0 

TOTAL 252 100,0 

(4) Ordo de Perpinyà 1971. 
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El problema de les petites parròquies deu ser propi dels paisos 
de la vella cristiandat (especialment els muntanyencs) en els quals 
el cristianisme hi té muntades unes estructures territorials mul
tiseculars , molt més antigues que les civils, provinents de cir
cumstàncies hi stòriques i principis pastorals molt diferents dels 
actuals. 

Causes i conseqüències 

1. Les causes d'aques ta s ituac ió cal buscar-les tant en el passat 
com en el present. 

En el passat trobem, entre d 'altres, les següents: moltes de 
les parròquies petites d'avui tenien en altre temps un contingent 
de població més elevat; la viabilitat de la vida social en les co
munitats més primitives no exigia el volum demogràfic que es rc
quereix avui; l'adhesió massiva al cristianisme i a les pràctiques 
religioses per part de la població; l'abundància de capellans; 
el mecenatge que exercien els senyors i propietaris en la creació 
i manteniment de les parròquies ; la vida sedentària de la població; 
l'aïllament de molts indrets degut a la topografia i a la manca de 
vies de comunicació; l'esforç d'acostament de l 'Església als habi
tants dels indrets més allunyats .. 

Entre les causes més actuals sobresurt en primer lloc el fenò
men de l'emigració; aquests últims 10 anys ha revestit caràcter de 
fuga mass iva de moltes parròquies rurals (són innombrables les 
que de 1960 a 1970 han perdu t la meita t o més dels seus efectius 
de població); les condicions actuals de la vida social exigeixen 
comunitats més nombroses que abans; la manca de dinamisme i 
sen tit d 'adaptació per part dels responsables de la pastoral i del 
govern dels bisbats ; la resistència dels fidels a quedar-se sense 
capellà i sense . parròquia.; les nòmines estatals pagades per pe
ces eclesiàstiques encara que siguin «vacants»; una mentalitat 
pastoral centrada en la sacramentalització i la facilitació de les 
pràctiques religioses; la fixesa d'unes estructures en oberta con· 
tradicció amb la mobilitat de la població ... 
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2. Les repercussions que aquesta s ituació d'inadequació té so
bre la pastora l són nombroses i greus. 

Es tracta en general de comuni tats sense líders, portades ex
clusivament pel rector, girades de cara al passat, insensibles als 
moviments, inquietuds i renovacions del cristianisme actual, amb 
poc aHicients i eSlímuls pel camí i el progrés, mancades de jovent. 

Està en vies de perdre's, si encara existeix, la seva religiositat 
tradicional, per altra part mancada de mordent. Contribueixen 
a mantenir una pastoral tancada, escJerotitzada, de campanar. Són 
inadequades tant a la pastoral de masses com a la de minories. 
Fomenten una ma la distr ibució dels capellans (5) i creen entre 
aquests i també en els fidels uns hàbits i una mentalitat poc sen
s ibles als interrogants i plantejaments personals i comunitaris del 
nostre món en moviment i transformació. 

Les conseqüències són particularment visibles en la vida dels 
sacerdnts que les serveixen. Una gran majoria són joves. Tots 
cnneixem el procés clàssic de l'escalafó: en sorlir del seminari 
hom és destinat uns anys de vicari en parròquies més o menys 
grans; després, de 10 a 20 anys de rector en parròquies pelites; 
i fina lmen t, alguns, rectors de parròquies de ciutat. És un procés 
fatídic i tremendamen t noci u, amb una càrrega impressionant de 
funcionarisme. Va desapareixent, gràcies a Déu. 

En aquestes parròquies els capellans joves s'hi avorreixen, no 
saben què fer, es desmora li tzen i es deixen anar per manca d'aHi· 
cients de treba ll i de realització personal. Com que disposen de 
mitjans de locomoció busquen feina [ora de la parròquia . Alguns, 
pocs, s'in criuen a la universitat o a altres centres d'estudi. Molts 
donen classes en coBegis de pobles més grans i ciutats. Això els 
porta a passar el dia o la setmana fora de la parròquia a la qual 
van només per a prestar e ls serveis imprescindibles (missa del 
diumenge, mala lts, escola). Alguns, per encàrrec o espontàniament, 
treballen en parròquies veïnes més grans o en moviments i acti
vitats de caire comarcal o diocesà (moviments especialitzats, exer· 

(5) AI Bisbat de Vic un 67,7 % del clergat està afectat a parròquies que, 
juntes, només comprenen el 31,9 % de la població diocesana. etr. Bis· 
bat de Vic, op. ei t. p. 66 ss. 
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cicis, direccions espirituals de col·legis ... ), però són els menys. 
La majoria busquen feines més remunerades. 

Els qui no es busquen feina fora no saben gai re com passar el 
temps. Als fe ligresos ja els ag rada que s'estiguin a la parròquia, 
però al mateix temps els tenen per vagarosos. Molt s d'ell s queden 
inhabilitats per a assumir més tard càrrecs de més rcsponsabili· 
tat , dinamisme i iniciativa; adquireixen uns hàbits de treball i una 
mentalitat que els dificultaran seriosamen t una inserció ulterior 
en ambients menys rurals. La pastoral de ciutat està molt sovint 
en mans de gent profundament marcada per llargs anys d'es tada 
en parròquies pelites i per un estil de vida en el qual l'eficàcia, 
el rendiment, l'organització, el dinamisme innovador i fecund i el 
treball en equip hi tenen poc lloc. 

Molts sacerdots joves residents en parròquies petites no tro
ben auxi liar domèstica o majordona. D'altres, ni en volen. A més 
de la dificultat de trobar·ne una com cal, els és una càrrega eco
nòmica i els treu llibertat de passar dies fora. Abunden cada dia 
m és els qui viuen completament sols, cosa que a la llarga ha de 
tenir conseqüències nefastes en molts ordres i no pas només en 
el domèstic. Rectories grans, velles, esbalandrades , fredes, sense 
confort ni companyia ... (6 ) 

És una situació, doncs, la de les parròquies peti tes, que no pot 
tenir gaires efectes benèfics ni per a la marxa de l'Església i la 
pastoral ni per als sacerdots que n'han de ser els principals pro
tagonistes. 

Perspectives de futur 

El panorama que ofereix avui l'es tat de les parròquies petites 
a Catalunya (no cm costaria gaire cie dir la parròquia toul court) 
és ple d' interrogan ts i de senyals d'alarma. S'imposa absolutament 

(6) Josep M. Totosaus : Sobre les secularitzacions. P. Quaderns de Pasto
ral n. 11 (abril 1971) pp. 132.144. 
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una acció decidida i resolta. A vegades sembla que, en aquesta 
qüestió com en tan tes d'altres, cre iem més en el pas dels temps 
que en l'acció dels homes. Són absolutament insuficients els re
tocs i les adaptacions superficia ls. La reorganització que convé 
ha de partir d 'una nova mentalitat pastoral, d 'uns plantejaments 
operatius molt diferents, d'un exercici renovat de la funció del 
capellà i de l'autoritat ... 

A Ics parròquies petites la situació hi és dura, difícil, avorrida, 
capaç de traumatitzar d 'una fo rma o altra el més pinta t. Altra
ment ¿per què en fui g tan ta gen t, capellans inclosos? t.s veritat 
que l'Esglés ia no en pot fu gir mentre hi quedin persones, però 
la seva presència i la seva acció han de trobar noves formes . 
No oblidem tampoc que l'escasseta t de capellans les farà encara 
més necessàries, com ja és e l cas en molts ll ocs. Déu nos en guard 
que prevalgués, s i més no de forma latent, aquella mentalitat d'un 
capellà a cada parròqui a, vige nt en altre temps i encara viva en 
ci fons de molt s programes i decisions. Crec que hem de fugir 
de l 'individualisme i de l 'excessiva parceHaci6, partir molt més dels 
centres vital s i valer-nos de l'acció de grup i equip; sotmetre'ns 
a la necessitat , avui tant freqüent en tots els camps de la vida i 
activitat humanes, d 'eixamplar les à.rees. No pas per a matar les 
petites comunitats, s inó per a fer-les més vives. 

Hi ha motius mo ll seriosos per a dubt ar de la validesa i ope
rància de l'e struc tura ac tual. Mantenir l'entitat parròquia petita 
(molt més nomenar-hi un sacerdot resident) és un luxe que no 
ens podem permetre . I un di sbarat en molts casos. Deixar aquestes 
parròquies com a filia ls, sufragànies o anexes, com es fa tan so
vint, tampoc no és cap sol ució. Un camí molt més convincent, al 
meu entendre, és la unitat pastoral àmplia que comprèn diferents 
nuclis de població, algun d'ells, a ser possible, amb una cer ta ca
pitalitat o atracció. 

A Catalunya tenim una base molt apropiada per a trobar 
aquestes unitats pastorals àmplies d'organització, vida i activitat 
eclesial. Són les comarques. La divisió comarcal de Catalunya, 
establerta per Ja Ponència de la Divisió Territorial de la Genera
litat el 1933, modi ricada després i publicada el 1937, és un ins
trument no gens menyspreable, per més retocs i acomodacions 
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que avui pugui necessitar (7). De fet, molts bisbats comencen a 
inspirar-s'hi per a muntar les zones pastorals. Més de la meitat 
de les 38 comarques de la Divi sió no arriben a cinquanta mil habi
tants, xifra força acceptable p er a les unitats pastorals àmplies 
que proposem, tot preveient que caldrien altres subdivisions geo
gràfiques i funcionals. 

Els sacerdots, religiosos i laics, amb diaques in situ si cal, 
hi exercirien una acció de conj unt en equip de vida o només de 
treball , segons el casos, animarien les diferents comunitats de base 
amb una pastoral especialitzada. centrant l'atenció menys exclusi
vament en e l cu lte, amb una gran base d'autonomia en tots els 
camps (pastoral, lit úrgic, organitzador, econòmic, vocacional.. .). 
S'haurien de fer responsables de procurar-se les vocacions neces
sàries, fer-se tutors de la seva preparació i ensinistrament. 

Es tractaria sempre d'unitats funcionals provisionals, establer
tes segons les característiques físiques i demogràfiques del país, 
segons les tendències de la gent que solen dependre en gran part 
ue les vies de comun icació i el poder d'atracció dels cen tres, sc
gons el personal disponible ... Seria, al matei.x temps, una centra
lització (de parròquies petites) i una descentralització (de la diò· 
cesi), una responsabilització en equip i un descarregament de la 
persona factolum. una especialització de persones i una assump
ció de més tasques i atribucions per part de tot el grup, una ra
cionalització de la feina i de l'organització, un aprofitament d'ho
res, energies, iHusions i capacitats que ara, si encara existeixen, 
cremen en sumort i s'aprofiten poc. 

Guardem-nos de pensar (o de témer) que una estructuració 
així podria viure independent, que seria una amenaça a la unitat. 
Necessitaria més que Ja parròquia actual, els contactes amb l'ex
terior, la coHaboració amb altres unitats pastorals, amb centres 
especialitzats de formació i d'acció, de la presència carismàtica 
de l'autoritat i la seva assistència constant. 

(7) Diccionari Nomenclàtor de Pobles i poblats de Catalunya. Aedos, Bar
celona 1964, pp. 547-556. 
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E s clar que hi ha moltes dificultats de tots ordres per a bastir 

una estructura així. El més greu és sempre el prob lema de les 
persones: els llocs ocupats actualment, trobar persones capaces 

de forma r equip i assumir cOlTcsponsablcment tantes at ribucions, 

els caps ... També el Dret Canònic, no faltaria més! ¿Les dificultats 
de personal, els imped imen ts j urídics. "es tructura actual, caduca 

i nociva en molis aspectes, preva ldran per damunt de les necess j· 

tats comunitàries i persona ls de l'Esglés ia del món rural? 
Seria un gran error procedir a una reestructuració territo

ria l sense un exercici renovat de l'autoritat, sense un esforç de re

novació pastoral , sense una coHaboració eficaç i convençuda de 

sacerdots i laics ... Fer-la sense conlp tar amb tot això podria esde

venir un simple joc de trencaclosques! 

Modest Reixac" (Vic) 

Llimiana, un poblet de la Conca de Tremp 

Situat al Sud de la Conca de Tremp, a 790 m. d'altitud, Lli
miana és un munic ipi de 41.03 km2 , encimbell at sobre un cingle 
que li dóna una panoràmica ún ica del pan tà de Terradets i bona 
part de la Conca. e.s coneguda la seva església romànica dedicada 
a l'Assumpta. El nucli de l poble dis ta 8 km. de camí costerut, 
sinuós i dolent de la carretera general de Lleida a Tremp_ 

El 1970 el munic ipi té 190 h ., el nucli del pob le 100. Disposa 
de serveis de telèfon, aigua, llum i correu. No hi ha fonda. De les 
63 families de la parròquia només 12 disposen de cotxe. Un cop 
a la setmana hi ha vi sita mèdica. Tothom és català, tre t de 2 fa
mílies . 
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I. A principis de segle la població de Llimiana es calcula entorn 
del 500 h. E ls treballs de La Canadiense (pantans de SI. Antoni i 
Terradets) donen vida a l poble. A partir del 1935 comença una 
emigració intensa. A Barce lona sobretot, i a Lleida. 

Hi ha hagut dos intents de traslladar el poble més a prop 
de la carre tera però tots dos han fracassat per falta d'acord so
bre el lloc del nou emplaçament. 

Hi ha poc jovent i molta solteria masculina. La natalitat és 
baixa (8 per mil) e l 1970. 

2. Tota la població és agrícola. E l terreny és pobre; el conreu 
representa el 2S % de la superfície total. La resta és ermot i bosc. 
Poc regadiu. Es produeix una mica de lot: ordi, civada, blat, veça, 
trepadella, alfa ls, vinya, mongetes, blat de moro, cigrons, faves, 
pèsols, patates, olives, [ruila, naps, horlícoles ... Totes les cases 
tencn bestiar però en petites quantitats: porcs, vaques i aviram. 
Hi ha 3 granges de porquí i 4 ramats d'oví. 

Com a maquinària es complen 16 Irac tors amb l'uti lla tge 
corresponent i 5 recoHectores i un motocultor. Els qui no tencn 
maquinària formen l'Agrupació que d isposa d'un tractor per al 
servei de tots. 

3. El nivell de vida és baix. H i ha famílies molt pobres. Força 
gent viu més del que estalvia que del que guanya. A 30 cases, 
només hi vi u un matrimoni gran o bé una persona sola i vella. 
La vida és dura. Un dels problemes més greus és e l de la comu
nicació. 

Una escola primària al poble i una altra a les masies. Classes 
particulars de batxillerat donades per les mateixes mestres. Cap 
ambient cu ltura l. Gairebé ningú no llegeix. Arriben 4 diaris i es
poràdicamen t algunes revistes gràfiques. Hi ha teleclub. E l cine 
no interessa gaire. El ball és la diversió preferida de joves i 
grans. Hi ha un bar. La lv. comença a interessar una mica. 

4. La majoria de costums i tradicions tenen origen religiós: 
SI. Isidre, SI. Pere Màrtir, St. Marc, (rosari de l 'aurora), Nadal, 
festa majOl', Sts. Gervasi i Protasi... Vetlles a la casa d'un difunt, 
esquello ts quan es casa un vidu o vídua. Molts d 'aquests costums 
es perden o ja han desaparegut. 
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5. Pràctica dominical per famílies: practica tota la família de 
manera regular: 17 %. Parcia lment (la dona s í, l'home no i a lgun 
cas al revés) 36 %. Pràctica mínima (Nadal, Pasqua, ente rrament) 
21 % . Mai: 26 % . 

Pràctica dominical per persones: pràctica regular: 300/0. De tant 
en tant : 32 %. Mínima: 14 % . NuHa: 2ò %. 

Pràctica dominical per sexes i edat s: homes (més de 25 anys) 
amb cap pràctica o mínima: 65 %. Dones (més de 25 anys) id : 
30 %. Joves de 14 a 20 anys) id: 57 %. Els menors de 14 anys 
practiquen tots. 

6. La religió té inOuència sobre la vida d'aque ta bona gen t ? Sí 
i no. Hi ha una sèrie d'hàbits religiosos . La na ta litat és i ha estat 
sempre baixa; la doctrina catòlica en aquest punt no ha penetrat 
mai ma lgrat e ls esforços fets per a lgun rector. 

Els qui prac tiquen regularment, combreguen. Tenen un ideal 
de pe rfeccionam ent individual però cap preocupació de progrés. 
El mossèn és apreciat però que no els molesti gaire. El diumen
ge s i no hi ha massa fe ina conserva encara força influència però 
molts treballen perquè altrament s'avorririen. El campaner és 
pagat pe r l'aj untament que ha subvenciona t millores a l'església. 
La gen t ho veu bé. 

Sovint hi ha baralles i divisions. S'insulten per qualsevol mo
t iu. Só n seculars i cèlebres les disputes eOlre el nucli del poble 
i e l de Ics masies. Algunes famílies no es parlen. No per això 
deixen de cons iclerar·se cris tianes i d'anar a combregar. Els nens 
van al catecisme i els pares n'estan contents. Tothom accepta els 
últims sagrament s. Duplicitat de vida en tre molls que compleixen. 
Concepció negativa del cristianisme. 

L'ànima de l pagès és reservada i poc expansiva tant quant als 
sentimen ts íntims com als re ligiosos. Cal endevinar a través d'unes 
s ituacions de sofriment o d'alegria la riquesa o buidor interiors 
de fe , esperança i cari tat. 

Déu és un personatge llunyà. Més que servir-lo e l que cal és 
servir-se'n. Crist és poc conegut. La religió només serveix per al 
més enJlà i com a fre dels mals costums i dels mals ins tints. La 
relig ió consiste ix a anar a missa i fer alguns altres exercicis de 
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pietat, no a ésser honrat i responsable i caritatiu. Per això, aquí, 
el [et de creure en Déu o prac ticar no [a pas ser més bo que 
e ls qui no ho fan. És una re ligió poc personal però individualista 
i egoista. 

Alguns factors d ' influè nc ia en la vida cristi ana 

1. Substitució de l'economia de les necessitats per l'economia 
de la ganància. Això ha portat a una dependència servil del diner. 
E l diner com a valor absolut. Un home cm deia: «Ja teniu raó els 
capellans quan dieu que només hi ha un sol Déu, totpoderós. Però 
aquest és el diner». I quan comenten que en tal ha tingut molta 
sort a la vida i que ha triomfat, volen dir que ha guanyat molt 
diner, prescindint s i ho ha fet honradament o no. 

La vida és dura i sense comoditats, ni massa esperances. L1a~ 

vars a lguns s'han tirat al plaer fàcil, beure, deixar~se anar. 

La re ligió e ls sembla que no serveix per a gran cosa, i a més, 
és quelcom que lliga. 

Frase d'un home d'uns 35 anys: «Mossèn, anem perdent la 
llana del clatell ». 

:t::s a dir, abans encara podien dominar. .. I en el fons la re ligió 
és cons iderada com e l fruit d'un estadi ja superat de la civilit
zació. 

Els qui han emigrat del poble generalment no p ractiquen. Els 
joves, com també els grans, senten una admiració i enyorança 
de la ciutat. Això fa que amb e ls intercanvis ho considerin com 
un re tard. D'altres en arribar a la ciutat, troben un ambient tan 
diferent i han de lluitar tant per a obrir~se camí a la vida que ho 
de ixen tot, i quan tornen a l pob le se'ls fa costa amunt. 

Les persones grans inculquen als seus fills que la religió només 
és necessària per a ajudar a guardar un cert ordre moral, un 
ordre moral purament individualista, egoista, d'esperances i ac
ti tuds a ls quals ells no donen cap importància (anar vestit d 'una 
forma determinada, cabell llarg, nois i noies juntes ... ). 
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2. Encara pesa la guerra civil. Els practicants són de dretes; i 
e ls no practicants, d'esquerres. Encara avui, participar o no par
ticipar a la mi ssa, és un títol d'homè de dreta o d'home d'es
querra. 

Es un poble de forta tradició an ticlerical. Pocs Mossens hi ha 
hagut que no hagin tingut problemes de tota mena amb el poble 
i no hagin hagut de fugir. Un home d'uns 70 anys em diu : . Pocs 
eren uns homes normal». Accepten bé i contents c i sacerdot jove 
i modern, com més millor; encara que no l'entenen . El Mossèn , 
diue n, sempre formava partit. 

3. La gent viu una mica desmoralitzada. Veuen que van a que
dar so ls. I no hi ha remei. Una casa que e ll s estimen tant i una terra 
que tants de suors els ha costat. .. Farem el que podrem, diuen. 

4. Més rutina i formul isme que convicció i instrucció en l'ac
ció pastora l. Manca terrible d'ins trucció i [ormació religiosa. Hi 
hagué un rec tor que no predicà mai. I va es tar-s'hi bastants anys. 

Un pob le on sempre hi ha residi t Sr. Rector. .. ¿és possible 
aquesta manca d'instrucció? ¿ Potser aJs primers a qui fa ltava 
formació cren e ls sacerdots? ¿De quins defectes dels sacerdots 
parlen?: Funcionaris, gandu ls, pesseleros, autoritaris, sempre for· 
mant parli t; c i qui vivia i viu millor del poble, una bona carrera. 
Sempre hi ha hagul excepcions . Interès a defensar e ls interessos 
de l'església (moltes vegades eren els seus). Però ¿no és exigir·los 
mo lt ésser uns herois o uns sants per no caure en alguns de ls 
defectes es mentats? 

Es bós d 'un nou est il i organització 

L'à nima del pagès és, naturalment, deista. l costa fer-lo avan
ça r. Falta d'evangel ització. (He cita t el cas del sacerdo t que no 
pred icava mai ). I quan es predicava, com es feia? Jo encara ho 
recordo: Era una predicació irreal, grisa, inadaptada i poc cris
tiana. Es predicava una espècie de religió natural a la qual s'ha 
afegit, sense saber com i per què, l'obligació d'un culte que no 
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l'hem explicat mai. Es predicava sobre les «veritats fonamentals 
o les grans veritats. que deien. Però dintre d'aquestes grans ve
rita ts no hi tenien gens de lloc la revelació pròpiament cristiana . 
I els grans dogmes cristians, quan eren predicats, sempre sota el 
prisma moral : es tar en regla amb Déu, no com un punt de par
tida de les relacions personals amb el Déu trinitari i amb el 
Crist Salvador. 

El catecisme era concebut com una s imple ll içó per aprendre. 
La vida de cada dia, el treball , la familia, les diversions... i la 
vida cristiana eren dues coses diferents. 

Es tracta de cristianitzar i evangelitzar. I això és també una 
obra d 'educació, és a dir, de fo rmació de cristians per la inserció 
d 'actituds evangèliques profundes en la vida de cada dia. 

Fan falta homes, grups d'homes, encarnats en un lloc, que 
reflexion in i pensin ... que treballin amb pas ferm. La feina no 
es pot fer en quatre dies i de la manera que estem ara instaHats. 
Cal repensar tot el complex parroq ui al en la seva orientació i 
esperit. Per això és absolutament necessari que el Seminari en 
lloc de formar-nos uns «éssers» obedients. ens hagués format uns 
homes creients, capaços de pensar a partir de la realitat. La tasca 
principal és canviar, renovar Ics persones no solament de lloc, 
s inó i sobretot , d'actituds i de maneres de pensar. 

S'ha de vigilar molt a no fer un revestiment exterior de pie
tat, d'actes de pietat. Cal la transformació profunda de les acti
tuds més senzilles de la vida individual i social. 

Em sembla que a pagès ca l partir del que hi ha. Sense massa 
rigorisme (baptisme, primera comunió, casament) amb aquesta 
bona gent. J ésser exigen ts amb nosaltres. l amb els qui són fidels 
i es fan passar per cristians. Testimon i i esforç per a adoctrinar
los: oferir a tots la possibilitat d 'arribar a ésser to t allò que 
són capaços. T, sobretot , dedicar més atenció a ls sensibles i efi
caços. Encara que als pobles resulti difíci l i complicat. Cal pres
cindir-ne una mica. 

A la nostra diòcesi l'atomització dels llocs de culte i circums
c ripcions parroquials són l'obstacle major per a l'evangelització. 
La distribució actual de les parròquies és d'origen antic i sense 
cap relació amb les necessita ts i possibilitats del nostre temps. 
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No s'ha [e t cap reestructuració pensada i planificada. Solament 
s'ha anat encarregan t diverses parròquies al mate ix capellà. Els 
capt"llans i les persones han disminull i disminueixen en propor
cions grandioses. En el fon s cal veure-hi el problema de la paga 
esta ta l a ls sacerdots. Però aquest di ner e l paguem a preu d'or 
en lots e ls ord res i conceptes. Això ho hauríem de pensar molt 
seriosament. Hi van moltes coses implicades. 

Un servidor, per exemp le, est ic enca rrega t de 400 persones, 
distribuïdes en 4 llocs de cu lte i e ls nens en 4 escoles . Di stàncies 
de 40, lO i 5 km. per p is tes moltes vegades intransitables. Arri
bes a un catecisme de 5 nens de diferents edats i has fet 40 km. 
i te n'esperen altres tan ts. Pràcticament estem distribuïts en fun
ció dels llocs de culte. L'evangelització no compta. Quants pobles 
de la nos tra diòcesi ja no són unitats socials! La vida dels pobles 
és [ora dels pobles . 

Cal fer un «planning» de les parròquies d'una comarca; dis
ting int e ls pobles centres dels pobles satèHits, podem distinguir 
tres t ipus de coHectivita ts locals: Els cen tres vitals, pobles cen
tresI locali tats cenlres: tenen to t allò necessari per a la vida 
quotidiana dels eus hab itants . Vida quotidiana per oposició a la 
vida ocasional. Els pobles satèHi ts, amb relació directe amb el 
centre, i alguns nuclis isolats. 

Partint d'això caldrà construir unitats npves : cenL re i satèHits 
amb relacions humanes amb aquest, de 500 a 600 habitants al
menys . o agnlpamenls molt grans. 

No pot haver-hi parròqu ia sense assemblea. No. pot haver-hi 
assemblees sense Eucaristia. L'assemblea eucarística cal que sigui 
setmanal. Llavors, no hi ha d'haver parròquia sense Missa domi
nicaL Això no vol pas dir que ca l assegurar la Missa a totes les 
parròquies actualment cx.is tents. Cal tendi r a suprimir les parrò
quies on no es pugu i assegurar la missa del diumenge. Hem d 'in
ten tar implantar la comunitat cris tiana on h i hagi comunitat 
humana. Pensant sempre que l'evangelització va abans del cul te. 
Val més un lloc amb servei regular que no dos amb celebració 
alte rna. 

Aques ta solució és dura i difícil per a ls capellans, però po tser 
ho és més per a la gent. Costarà de portar-la a la pràctica. 
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El clergat rural 

Aquesta nova organització territorial permetrà caBocar els ca· 
pe1lans en unes condicions que assegurin un ple rendiment. Fan 
falta capellans, especialitzats per al món rural: que estimin els 
pagesos, que acceptin amb goig consagrar-los tota la vida, que no 
considerin una desgràcia enterrar-se en aquests poblets. I que 
suportin amb alegria totes Ics incomodi tats que suposa viure a 
pagès. l si no hi ha raons personals fortes que no es canviï fàcil
mcn t de comarca. 

Hem estat formats en fun ció d'un poble fide l que cal instruir, 
guiar, confessar, adm inistrar .. un poble que està acostumat a 
demanar al capellà les funcions del seu ministe ri; però la reali
tat és ben al revés. Ens trobem amb un poble infidel, despreocu
pat de la religió, que no demana res al capellà, excepte un cer t 
nombre de ritus tradicionals. 

Del sacerdot rural ressaltaria aquestes qualitats: Fort i sà 
físicament; iniciativa, capacitat de treballar en equip, treballador, 
enemic del luxe i del confort , que no sigui tímid, rectitud i lleial
tat perfectes, desinteressat, no preocupat pels seus problemes, 
que tingui molt tacte (vista) i que sà piga observar molt i identi
fi car-se de l tot amb ci poble ; s impatia profundament humana .. 

Falta organització. Cal posar remei a l'aïllament i a l'indivi
dualisme dels capellans. L'acció del cle rgat en la forma actual és 
desanimadora i desmoralitzadora. tS ineficaç per molles raons. 
Sembla que la solució hauria d'anar per aquí: Esperit comuni
tari, proporcionar ci gust i e ls mitjans de treballar en equip, de 
viure en equip, resar en equip. Això pot portar-se a Ja pràctica 
de moltes i diverses maneres. I és essencial per al mateix sacer
dot i per a l'evangelització de la gent. Els arxiprestrats actuals 
podrien ser la basc d'aquesta organització, però concebent-los 
d'una manera totalment nova. L'arxiprest o cap de grup amb seny 
i dinamisme; unificador i optimista; que conegui l 'ambient i que 
estigui en s intonia amb l'església actual; d'uns 35 anys, no per
petu; rodejat dels companys necessaris, i que hi hagi entre ells 
una certa harmonia per a poder treballar junts, sense suspicà
cies, recels i malentesos. El Bisbe hauria de demanar amb pa-
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raules clares i decidides comarques voluntàries que vulguin co· 
mençar, fent els canvis necessaris i o portuns. I ell que est igui en 
contacte directe per a encoratjar·los i aj udar·los a superar les 
dificultats. 

La vida en comú sembla la fórmula ideal. En cada cas concret 
caldrà sospesar els avantatges i els inconvenients. Depèn del ca
ràcter i amistat dels components de l'equip. 

Francesc Ribes (Urgell) 

Puiggròs, a la comarca de L es Garrigues 

Puiggròs és un poble de la comarca de les Garrigues, de 9'8 ki
lòme tres quad ra ts , assentat sobre i entorn d'un turó de 334 m . 
d'a lti tud. Termeneja amb Miralcamp, Molle ru sa, Les Borges Blan
ques, Arbeca, Torregrossa i Juneda. 

Els 33 1 hab itants de Puiggròs són catalans en la seva gran 
majoria. Tot i que més de la meitat d~1 terme és regadiu, la po
blació tendeix a minvar lentament des del 1950. Aquest any Puig
gròs assole ix el major volum de població des de principis de 
segle . El 1970 la na talitat és baixa (8'5 900 ) i la mortalitat alta 
( 11 '3 960 ) cosa que comporta un creixement vegetatiu negatiu . 

La gent es desplaça sovint a Les Borges, Mollerussa i Lleida 
com també per :litres pob les de la rodalia per motius de compra 
i venda, esbargiment , ensenyament i activ itats religioses. 

Tret de 4 pers ne de més de 70 anys, tothom sap llegir i 
escriure. Entre e ls veïns del poble hi ha dos llicenciats universi· 
taris, un a mestra, 21 que han fet estudis professionals : 3, batxj· 
lIerat superior; 4, l'e lemental. Actualment hi ha 11 es tudiants de 
batxj]]e rat, 1, d 'A.T.S.; I, enginyer químic; I, enginyer elèctric; 
1, belles arts; I , capa tàs agrícola i I , germà maris ta. A Puiggròs 
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no hi ha escoles; la quitxalla es desplaça diàriament a Les Bor
ges Blanques. 

Entren al poble uns 20 diaris ( << El Correo Catalan» i «La Van
guardia») i unes I O revistes. Hi ha 5 subscriptors al Cercle de 
Lectors. S'organi tzen cursets d'agricultura, xerrades de formació 
humana i reli giosa ... Molts tencn llibres propis que es deixen 
mútuament i hi ha també una petita biblioteca. 

Des del punt de vista religiós és un poble d'aquells que es 
diuen «treballats ». El catecisme d'infants es feia tot l'any, els grans 
tenien cerc les d'estudi; !'homiUa de la missa, tríduums, novenaris, 
rnlSSlO Avui la formació es fa a base de xerrades per totes les 
edats, reunions de grups, homilia i cateques i. 

Gràcies a l canal d'Urgell la terra rendeix i les collites són for
ça segures (si e l fred o la pedra no les malmeten). Es cull fruita, 
ametlles, olives, blat, panís, a lfa ls, sorgo, veces, trepadella, cebes 
i hortalisses. Els ingressos de les cascs s'incrementen encara amb 
granges de porcs i pollas tres; petites indústries de pinsos i malles 
de filferro i una vintena de màquines de tricotar. Econòmicament 
el poble es defensa bé. Hi ha 36 tractors, 26 turismes , 49 motos, 
32 televi sors, 57 fogons de butà. Tingui's en compte que hi ha 
92 cases habitades i 34 de buides. 

El poble té una tradició costumbrista molt rica però en vies 
de desaparició: la matança del porc, aconductament amb el bar
ber, el batre, punxar el cup, prometatge, noces de vidus, casa
ments, bateigs, caramelles, primera comunió, cassola de tros i ro
mesco, quaresma, focs de St. Joan i Sl. Pere, copies que es feien 
els bàndols contraris, setmana santa, festa major, defuncions, Na
dal, Sl. Roc votat, S l. Antoni, Sl. Blai , Sl. Esteve, processons, etc ... 

Acció pastoral recent 

Aquest últim any (1971) s'ha portat a terme una acció pastoral 
molt positiva. Un grup d'homes, dones, nois i noies que s'havia 
anat reunint varen arribar a la conclusió que, davant tants de can-
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vis com es produeixen avui en l'església i en el món, ca lia orga

nitzar un cicle de xerrades per a aclarir els punts bàsi cs de la fc . 
Pe r a sensibi lit zar e l pobl e es repartí a to ts els majors de 14 anys 

un qüestionari de 13 pregu ntes. S'ob tingueren 82 respostes el re

sum de les quals fou dona t i comentat a ls fidels. A continuació 

es donaren 12 xerrades per diferents conferenciants a les quals 
ass is tí una mitj ana de 60 persones. Es féu de la forma següen t : 

el conferenciant fe ia un esbós del tema i plantejava una pregunta 

que era respos ta pe ls assistents en grup de 6-7 persones. Un cop 
fe ta l'aportació de ls grups seguia l'exposició del dissertant que 

acabava obrint novament el diàleg. 

Amb ocasió d'aques ta acció coHec tiva es va elegir democrà tica

ment e l Consell parroquial [armat per 3 homes, 3 dones, 3 nois 
i 3 noies . Ha començat a actuar, dividit en 3 seccions ( litúrgia. 

formació i acció social) amb cI beneplàcit del poble. Fa uns 3 anys 

es va rea Utzar una a lt ra acció coHcctiva de gran profit: la cons
trucció del Casal que fou duta a terme no solament amb el con · 

sentiment de la majoria sinó també amb la coHaboració i treball 
de tothom, especialment del jovent. Fou una acció que va ager
manar molt el poble. És un local d 'esbarjo, teatre , cafè, jocs, tele
club ... A la part superior hi ha les oficines de la Germandat. 
de l'Ajlmtamcnt, Biblioteca i sales de reunions. 

Per què creu la gent de Puiggròs? 

Hem de respectar molt la gent i les seves raons de c reure. 
Recordem que moltes d'aquestes raons les hi hem donades nosal

tres mateixos. Cada persona és un món regit per uns c riteris j 

opcions profundes que mo ltes vegades ni ella mateixa sap expli
car. Les raons que donaré es veuen ex teriorment, però poden en
ganyar-nos com també fer-nos creure que són úniques : 

- Perquè són del poble: tots es tenen per cris tians, eotan bate
jats, han fet la primera comunió, estan confirmats, es casen per 



l 'esglés ia, volen ser enterrats pel capellà; tots paguen per ajudar 
l'església i el mossèn. La fes ta de la parròquia és la del poble. 
Aquell dia tothom va a missa i a processó. Tot aquell que se sent 
del pob le no vol ser titllat d'incrèdul. Per això molts actes de pie
tat tenen més cie socia ls que de manifestacions de fe. 

- Per tradició i precepte: «sempre ho hem fet aixÍ», «m'ho han 

ensenyat així», «és d'ob ligació» són frases que indiquen l 'estan

cament on hem arribat. Es compleix la materialitat del precepte 

i hom es té per bo. 

-Santedal=quant ital. Com més actes piadosos es fan més 
bo s'és. 

-Seguretat de sa lvació. Hi ha una quantitat de pràctiques 
orientades a donar una seguretat de salvació. Avui es treu aq uesta 
seguretat fàcil. 

-Sentit utilitari de la re ligió. La devoció als sant s depèn del 

benefici que ens fan o del càstig que ens poden donar. Aquesta 
raó de creure va desapareixent a mida que augmenta la cultura 
la tècnica. 

- La por i el tabú . La super stició, la por al càstig i a la con
demnació frenaven molta gent. La predicació se'n valia. Alguns ho 
superaven, però la majoria tenien una act itud religiosa negativa 
i alienada. 

-Amistat amb el capellà. La fe de la gent depenia en gran part 
del capellà. 

-Barreja de superst ició i infant ilisme. El sacerdo t era mirat 
amb respecte i temor; separat del poble, tenia sovint molt de 
cacic. No es podia equivocar. Beneint-ho tot, congraciava la gent 
amb Déu. E ls seglars havien de creure i ajudar la parròquia i el 

sacerdot. 

-Consciència de fe. Un pe t it grup és cada dia més conscient 
de la seva fe, es sent església i es fa responsable de les tasques 
de la parròquia i del creixement de la fe del poble. Seria injust 
no reconèixer que al poble sempre hi ha hagut gent conscient de 
la seva fe. 
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Què intentem fer? 

Formació. Donar importància i preparar-se bé per a les xer
rades, reunion s, homilies ... Augmentar e ls contactes del sacerdot 
amb els fidels (grups de d iàleg, catequesi d'adults ... ) Esforçar-se 
molt per aclarir què és la fe , la santedat, la salvació, l'església, els 
sagraments, la moral.. . 

Responsabilització. Si tots som església cal que siguem con
seqüents. Fiar-se dels fidels, donar-los responsabilitat en el govern 
de l'església, aj udar-los a actua r pel scu compte. Tothom té quel
com a dir i a fcr encara que sigui diferent del que diu o fa el 

sacerdot. .. 
Relació amb la comarca. Contactes amb els altres cristians de 

la comarca per a reflexionar en comú sobre les actituds cr¡stia· 
lles de la vida , intercanviar experiències, fer accions de conjunt. .. 

Informar sobre la vida de les altres parròquies, la de la diòcesi , 
de Cata lu nya, d'Espanya, de l'Església universal. Establir contac
tes entre els diferents consells parroquials. 

Hi ha molt a fer. Ningú no es pot esmunyir si realment volem 
cons lruir el Regne de Déu. 

Jaume Teulé (Lleida) 

Lasquarri, en plena regió plrmenca 

Si luat a la comarca del Ribagorça, a la frontera lingüística 
catalana, província d'Osca, el poble de Lasquarri es troba entre 
dos barrancs i lim ita amb els municipis de Roda d 'Isàvena, Casti
galeu, Luzas , Benavarri, Laguarri i Güell . Té 31.9 km' i pertany 
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al partit judicial de Benavarri i a l Bisbat de Lleida. Es troba a 
674 m. d'altitud. Parròquia dedicada a l'Assumpció. 

Lasquarri pertanyia en altre temps al comtat de Ribagorça i 
mantenia estretes relacions amb la catedral de Roda. Molts do
cu ments històrics parlen de Lasquarri fent referència especial als 
seus castells, castells que apareixen encara avui en l'escut de la 
vila. Tingué una especial importància un convent de trinitaris 
calçats, edificat al peu del poble, del qual avui només queden 
runes i una ermita dedicada a la Mare de Déu de la Pietat. 

Les mines adjacents a la casa rectoral actual donen una idea 
del gran casal que havia estat. La gent gran encara recorda que hi 
vivien 4 o més sacerdots. Ara hi ha un sol capellà que, a més, té 
4 parròquies encarregades. 

L'arxiprestat de Roda d'[sàvena a l qual pertany Lasquarri, 
compta am b 4 sacerdots que serveixen uns 20 pobles, tots de la 
província d'Osca i b isbat de Lleida. 

A la comarca, e ls mitjans de comunicació són molt escassos: 
hi ha servei postal, però no existeix ni teléfon ni telègraf. H i ha 
pobles que només són accesibles a peu o a bast. Un auto de línia 
comunica diàriamen t alguns pobles amb Graus, capital comarcal, 
a 15 Km. de Lasquarri , on el dilluns hi ha un mercat que atreu 
molta gent. 

1. La llengua parlada és una barreja de català i castellà. Abun
den més les paraules d'arrel catalana pronunciades, però, amb un 
cert accent cas tellà. Oficialment la gent parla el castellà. 

A mitjan segle passat, Lasquarri tenia més de m il hab. Ja el 
1900 només n'hi trobem 528, xifra que es manté estacionària fins 
després de la guerra civil. Aleshores comença una davallada de
mogràfica que redueix el volum de població a 236 h. el 1970. Pocs 
naixements, poc jovent, solteria masculina més nombrosa que la 
femenina, creixement vegetatiu negatiu, emigració, predomini de 
població gran, són, ara, les principals característiques demogrà
fiques de Lasquarri. 

L'emigració s'orienta principalment a Alfarràs, Balaguer, Llei
da i Barcelona. De les 250 cases del municipi només 65 resten 
habitades. 
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2. Poble eminentment agrícola. Produeix cereals, alfals, amet
lles, o lives i algunes hortalisses per al propi consum. També es cria 
bestiar: porcs, xais i poll astres. 

Hom diu que no hi ha pobres, però es viu molt pobrament. 
A moltes cases manca el conrort més elemental. Hi ha 12 cotxes 
14 tractors. La maquinària no rendeix a ple. Hi ha poca unió i 
coHa borae ió entre les famílies. 

No hi ha secretari municipal resident, ni metge. Aquest ve 
dues vegades per setmana, viu a 18 Km. i té cura d'una vintena 
de pobles . Al poble hi ha ca rter , quatre paletes, un ferrer, un 
fuster, dues carni sse ries, una barberia, un cafè i una fonda. 

3. Escola nacional mixta de 30 a lumnes de totes les edats, re
gentada per una mestressa que, a més, dóna classes particulars de 
batxillerat. D'ambient cultural, a l poble, no n'hi ha, però l'analfa
beti sme total a penes existeix. Arriben a Lasquarri un màxim de 
3 diaris, hi ha pocs televisors (no es veu gai re bé) i força tran
s istors . 

Entre setmana, ci centre de reunió de la gen t no és el cafè sinó 
les botigues; sopen aviat i fan després la tertúlia a les botigues. 

No hi ha ci ne ni ball. Qui pot, hi va a Graus. E l diumenge a la 
tarda c i jovent que no marxa es passeja per la carretera i, algu
na vegada, ballen amb una gramola de cafè. Es fan algunes ex
cursions organitzades per la parròquia i futbol de tant en tant. 

4. La majoria de costums i fes les populars són de caràcter 
religiós . Amb ocasió de casaments, de defuncions, del vià tic, d'ana
des a les ermites i pilarets, confraries, Setmana Santa, Nadal, Reis, 
St. Joan, Mare de Déu d 'agost, fesLa major, matança del porc, na;
xeme nts, caceres, comiat dels reclutes ... 

Vida religiosa 

Tothom es té per cris (jà, però hi ha més pràctica que vida. La 
religió consisteix en actes que cal fer perquè són manats o és 
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costum. Quan la feina del camp no apressa va a missa el diumen
ge d'un 60 a un 70 % de la població. Quan al camp hi ha feina 
només compleix el precepte dominical un 15 o 20 Ofo. 

Durant l'any 1970 la mitj ana de recaptació de les coHectes 
dominicals ha estat de 30 pts . cada diumenge (0, 12 ptes. per per
sona). 

El compliment pasqual el fa pràcticament tothom, però tant la 
confessió com la comunió són molt poc freqüents durant l'any. 
Tampoc no solen anar a fora del poble a practicar. Ara, no mor 
cap malalt sense sagrament s. 

Es fan quatre processons a l'any: Divendres Sant, Corpus, 
Rams i la de l'ermita de la Pietat. 

Entre les motivacions religioses abunda la primària cosmolò
gica: Déu es troba lluny de la vida dels homes i hi intervé a tra
vés dels fenòmens naturals (salut, fecunditat, temps meteorolò
gic ... ) Cal congraciar-se amb la divinitat .. . També es dóna molt 
l'especialització de la divinitat segons les necessitas concretes. 
La moral per a molts es redueL'X a no matar, no robar i no fer mal 
a ningú. Absència dc moral social. Hom es recorda de Déu sobretot 
en les necessitats. 

També es dóna la motivació cultural espontània: sentit de per
tànyer a un grup humà els costums del qual cal mantenir. Cons
ciència de fide litat al grup, a la seva vida i a les manifestacions 
religioses. Aquesta actitud planteja qüestions serioses a l'acció 
pastoral car la fidelitat a l grup pot deslluir la nitidesa del missatge 
cristià mediatitzat per aquest mateix grup, però els canvis i les 
reformes poden no ser conseqüents amb la psicologia i cuHura 
del poble. També ací es planteja la pastoral de l'emigració. 

Finalment es constata també la motivació cultural reflexiva: 
algunes persones senten com un vertigen davant la ràpida evolu~ 

ció social i religiosa i es refugien en ci passat. La seva adhesió 
a l'Església està fora de dubte, però remen contracorrent confiant 
que la situació present és com un temporal que passarà un dia 
o altre. 
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Perspectiva 

La gent, especialment ci jovent, es va obrint cada dia més a la 
comarca i sobretot al seu centre que és Graus. Aquest centre té, 
de moment, poca influència religiosa comarcal. Aquí radica la 
necessi tat de planteja r i organitzar la pas toral a nivell comarcal 
superant els obstacles Jurídics ex islen ts (diòcesis diferents) a nivell 
de bi sbes (Lleida i Barbastre ) amb la coHaboració del s capellans. 

També convé sens ibilitzar la gent sob re la necessitat de for· 
mar una església unida, sense barreres. Plantejar una pastoral 
mi ssionera per als mateixos practicants, pastoral especialitzada 
dels sagraments, dels allunyats i marginats, del jovcnt. . . Preparar 
equi ps dc sacerdots i de seglars per a portar-la a terme. 

Convindria estudiar el problema de la missa dominical i de 
l'assistència sag ramenta l dels pobles més petits i dispersos (per 
què no instaurar la missa «dominical» entre setmana?) El diumen
ge el capellà ha de [er una carrera contra rellotge d'un poble a 
l'altre sense possibilitat de contacte amb la gent que per r eunir-se 
fan a vegades una hora i més de camí. La solució d'anar-hi a dir 
missa un o dos cops al mes, però haver de marxar ràpidament, 
no sembla gaire vàlida. 

Al1tol1i Cuiu ( Lleida) 

Miravet, a la ribera de l'Ebre 

Miravet d'Ebre és un municipi d'una sola parròquia, s ituat a 
la comarca de Ribera d'Ebre, província de Tarragona, de 3.222 Ha., 
a 45 m . d'altitud . Pertany a l'axipres tat de Mora d'Ebre i a la diò
cesi de Tortosa. Es troba a 60 Km. de Reus, 72 de Tarragona i 50 
de Tortosa. El poble cons ta de 3 nuclis: la part antiga i alta 
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(cap de la vila) sota e l famós castell; la part nova situada a la 
plana immediata i el barri de les Terrisseries o Ferreries. 

1. El poble antic ha estat datat del s. IV a. J . E l castell fou aixe
cat sobre un «castrum» romà al moment de la reconquesta per 
guardar el pas de l'Ebre i per la defensa de Tortosa. Fou donat 
a ls templaris que hi restaren fins el 1308. Aleshores passà als San
joan is tes, orde hospitalari de Malta. Aquest castell ha presidi t la 
història i vicissituds de Miravet fins a la famosa batalla de l'Ebre 
de l'última guerra c ivil. 

El poble ha sofert dues grans inundacions el 1737 i 1907. 
A més del castell , forta lesa que encara ara conserva vestigis 

de to tes les èpoques (especialment una església romànica remarca· 
ble), s'han de citar com a monuments l'església vella utili tzada 
per al culte del s. XVII al 1964 i la seva placeta anomenada la 
.Xenaque ta », balcó de pedra tallat sobre e l r iu . L'església nova, 
dedicada a la Nativi tat de la Mare de Déu, és de construcció mo
derna, airosa i senzilla, recollida i artística. 

A Miravet hom parla el cata là, però amb molts mots castellans i 
valencians com un dialecte tortosí O llemosí. El llengua tge oficial 
i escrit és ci castellà. El català és utilitzat a totes les funcions de 
la parròquia. 

2. E l 1971 Miravet té un cens de 848 h . A p rincipis de segle en 
tenia 1.868. Des d 'aleshores la disminució de la població ha estat 
lenta però constan t, lot i que el 1930 hi havia només 35 Ha. de 
regadiu i ara 338 Ha. Els immigrants que hi ha al poble són 83 
(43 dels quals són catalans i els altres de la resta d'Espanya). 

L'emigració es dirigeix principalment a la mateixa comarca, a 
Barcelona i a Tarragona. Anteriorment havia existit un cert corrent 
cap a FI·ança. 

Les capes de població més nombroses són les de 45 a 6S anys 
(60 % de la poblac ió total és major de 40 anys). La natalitat ha 
disminuït així: 1900: 25 per mil; 1910: 26 per mil; 1920: 23 per mil; 
1950: 13 per mil; 1960: 9 pe r mil; 1970: 5 per mil. La mortalitat 
passa de 23 per mil el 1900, a 15 per mil el 1970. Miravet és un 
poble en vies de regressió demogràfica. 
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3. Fins a la guerra civil el poble vivia de l'agricultura, les terri· 
series, el transport fluvial i la fabrica ió d'escombres o graneres. 

Avui la millor forma de subsistència és l'agricultura. La regu· 
lació del curs de l'Ebre ha fet esdevenir altament productives 
terres que abans eren inconreables per causa de les crescudes del 
riu . e.s el cas de les «illetes». La mecanització, l'obertura de nous 
camins i, sobretot, la construcció de molts pous ha fet millorar 
notablement la producció. Hortalisses, fruiters, verdures, arbredes ... 
També hi ha uns 4 ramats de xais . 

La indústria de la terrissa és molt antiga a Miravet. Ha donat 
nom al barri de les Ferreries o (Alfareries). Abans de la guerra 
s'hi dedicaven unes 35 cases. Avui només en queden 9 que tre· 
ballen de valent degut al turisme d'arreu d 'Espanya. Es un art 
popular amb una certa mecanització. 

El comerç és redtiit. La gent va a Mora d'Ebre on es troba de 
tot. AI poble hi ha un total de 15 botigues. Una cooperativa (225 so
cis) comercialitza el vi i l'oli. També hi ha alguns molins particu
lars . Les hortalisses i la fruita es venen al mercat de Barcelona. 

Miravet té 12 telèfons, correus, dues caixes d 'estalvi, dos bancs, 
un hos tal, cinc bars, dos cines, un camp de futbol. .. Metge, prac
ticant. secre tari. 

Els mitj ans de transport i la maquinària són: 25 tractors, 
18 motoculto rs, 55 carros, 3 taxis , 30 turismes particulars, 35 fur
gonetes, 5 camions, 49 motos, 55 velomotors, autobús diari a Mora, 
dues barques motores i dues a rem, un pas de barca. 

4. Entre els veUs queda algun analfabet. Hi ha una escola nacio
nal amb 50 alumnes i una de pà rvuls amb 15. Uns 28 nois i noies 
segueixen l'ensenyança mitjana a diferents llocs fora del poble; 
6 segueixen ca rreres intermèdjes i 2 van a la universitat . 

Lectures: 4 diaries informatius i 3 d'esportius, 30 «Hoja del Lu
ocs» i revis tes mensuals de modes, femenines i religioses. Cinc 
socis del Circulo de Lectores. El 70 % de les cases reben la . Hoja 
Dominical». 

La millora cultural és més patent entre les noies degut a una 
més assídua assistència a l'escola fins els 14 anys i, sobretot, a la 
labor realitzada pel Servei d'Extensió Agrària. Hi ha un club de 
joves (Jovens club) amb força dinamisme. 

35 



5. A més de les fes tes clàssiques de Nadal, Setmana Santa, Fes
ta Major, revesteix una esplendor especial la diada de St. Anton i 
abat degut a la tradició transportista del poble. 

Són corrents encara n Miravet : la família patriarcal (convivèn
cia de matrimonis vells i joves a la mateixa casa), les vetlles del 
difunt, l'esquellotada, l'hospitalitat i la solidaritat en casos d'ur
gència o necessitat. No hi ha, en canvi, gaire consciència de co

munitat per a resoldre els problemes i, essent un poble petit, és 
usual la crítica i l'enveja. També es dóna un cert caciquisme de 
grup, manca de líders, inhibició del jovent, materialisme creixent, 
poca preocupació pels problemes dels fi ll s (fora de la instrucció), 
poc diàleg (caliu ) íntim entre matrimonis. 

Vida religiosa 

Un 30 % de la població obligada assis teix a la missa dominical. 
D'aquests, en combreguen un 41 % . Veritablement compromesses 
amb el cri stianisme hi ha unes 25 persones. Unes 45 més complei
xen regularmen t amb tot, però sense consciènci" d'engatjament. 
Uns 50 poden ser qualificats com a complidors irregular s i una 
gran massa de conformistes estacionals, batejats i casats per l'es
glésia; només freqüenten el temple en ocasions extraordinàries. 
Aquesta massa osciHa entorn de les 600 persones. Resten tres o 
quatre famíli cs que no volen saber res amb l'església. 

En els moments actuals la parròquia porta a terme les se
güents acti vitats: per als in fa nts : cateques i assídua a les escoles, 
escolania i reunions d'adolescents; per als joves: xerrades de tant 
en tant, tracte cont inu amb el capellà i coHaboració d'aquest en 
totes les coses que ell s organi tzen; per als grans, algunes confe
rències durant l'any. 

Per a lots , la pastoral general de missa i predicació tan activa 
i viva com és possible, adminjstració de sagraments, visites als 
malats .. . Comarcalment s 'organitzen, de tant en tant, cursets pre
matrimonials , recessos ... 
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H i ha un local per a la joventut, que comença a funcionar for
ça bé. 

Donades Ics condicions de la nostra gent, convé fomentar un 
cristianisme de selecció sense deixar la pastoral de conservació. 
Tant amb e ls infants com amb els joves i grans, cal insistir en 
una formació humana i preevangelitzadora de convivència i desco
bena dels altres i, en aquest clima, posar-hi la llum de 'la fe com 
a descobriment personal dintre la comunitat. 

L'engranatge comarcal és absolutament necessari donada la mi
gradesa de cris tians compromesos a cada poble. Crear els consells 
pastorals parroquials i comarcals. Acció comarcal per als adoles
cen ts amb capellà responsable de tot e l territori; accions especia
litzades també per a reclutes, matrimonis, promesos ... No convé 
deixar les accions massives parroquials : clubs de joves, confe
rències .. . 

Concl usió: a tenció a la promoció de militants a nivell parroquial 
i comarcal i atenció a les accions massives. 

Josep M." Sàez (Tortosa) 

C om p reowpa la qiíestió: 

entrevista amb el bisbe] oan Martí 

Al Bisbe d'Urgell li escau dir-li Mossèn. No el coneixia, ni de 
vista, abans dc la conversa que vàrem tenjr e l 10 de gener al cim 
del Tibidabo. Encara no fa un any que és bisbe. «M'estreno, m'es
tic fent », confessa. Es un home d'idees i d'acció. Abans de ser 
bisbe s'havia dedicat a l'estudi i a l 'ensenyament, però també ha
via construït cases, comprat màquines i organitzat moltes coses. 
Se li nota. 
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Mossèn Martí Alanis, sense ser pròpiament petit, tira a rabas
sut. Sembla fort, físicament. Senzill i dinàmic, es belluga amb una 
naturalitat absolutament despullada d'afectació episcopal. Vesteix 
pantalons i americana. 

Mentre pujo a l Tibidabo m'adono que aquest vespre hivernal 
barceloní té una suavitat i una nitidesa sorprenents. La fosca i 
la brisa de mar esborren els fums dels homes i de les màquines. 
Només m'arriba una remor de fons, la del gegant que es disposa 
al repòs. Un cop a dalt, Barcelona s'allargassa davant meu en la 
seva immensitat nocturna i en el seu misteri seductor de llums 
i de foscors. 

El tema de l'entrevista és la parròquia petita. Hi és present 
Mn. Joan Batlles, vicari episcopal de Barcelona. 

Senyor Bisbe: Parleu-nos de la geografia parroquial de la diè>
cesi d'Urgell i dels vostres primers contactes amb la realitat de 
les parròquies petites. 

Hem de partir de la relativitat del mot: de les 407 parròquies 
del bisbat d 'Urgell, 216 tenen menys de 100 habitants. Només 
29 passen de 1.000. Les més grans (Andorra, Balaguer, Seu ) no 
passen de 12.000. Pràcticament doncs, totes les parròquies d'Urgell 
podrien ser considerades petites. Nosaltres ens situem dintre aquest 
context i considerem com a petites aquelles parròquies que no 
arriben a 200-300 feligresos. Moltes d'aquestes no tenen sacerdot 
res ident. D'altres sí, però aquest serveix dues, tres i fins quatre 
parròquies més. 

Fa onze mesos que sóc a la Seu. Fins ara he visitat, sobretot , 
centres comarcals però també he conegut comunitats més petites, 
els problemes de les quals m'arriben des de molts angles: sacer
dots, economia diocesana, catequesi, administració de sagraments, 
reun ions de capellans, revisions arxiprestals, consell presbiteral.. . 
També els detecto auscultan t l'home (capellans que vénen a veu
re'm o que trobo en reunions i contactes pastorals, pagesos que 
em parlen dels seus problemes o negocis ... ). 

Qu¡na imatge us teu de la parròquia petita? 

e.s un grup humà marcat per la desaparició de la joventut, 
compost preponderantment d'infants i gent madura, afectat per 
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una desmoralització radical perquè es veu en vies de desaparició. 
E l pes de la trad ició hi és més negatiu que positiu, puix no es 
veu compensa t per la creativitat i la barreja amb elements cultu
ra ls nous. La societat tradicional es caracteritza per una cultura 
rudimentària, de trad icions, lenta . Poca lletra i pocs números. En 
el fons d 'aquesta societat tradkional hi ha uns valors que no convé 
oblidar: la relació personal, l'hospitalitat, la fidelitat. .. 

Potser la pastoral que caldria practicar-hi té quelcom a veure 
amb la dels moribunds ... Per altra part, la seva desaparició té 
també alguns aspectes positius, per exemple, es guareixen antigues 
ferides. E l passat pesa tant que els rastres de la guerra hi són 
més vius que a ciutat, Ics divisions i discòrdies hi perduren més 
(dretes i esquerres, enveges econòmiques i conflictes socials: els 
de da lt i els de baix, el cafè dels uns i el dels altres .. . l. 

I la s ituació i fut ur dels intell1ls, com els veieu, Sr. Bisbe? 

El cas dels infants és diferent, quan encara n 'hi ha. Es tan des
tinats a l'emigració. Molts d 'ells ja assisteixen a escoles comar
cals. Difícilmen t es quedaran a l poble, si segueixen un ensenya
ment mitjà o professional. Cal preparar-los per a l'emigració. Un 
cop posats en els nous ambients s'adaptaran ràpidament. Ho 
veiem entre e ls seminaristes de la Seu. 

¿Creieu, Mossèn, que caldria suprimir-ne moltes, de parròquies 
així? 

Voldria matisar. Cal admetre la parròquia petita com un fet 
sociològic, com ho és la barriada obrera o la parròquia de gran 
ciutat. !O.S un problema, però no una mala herba que cal segar. 
Té una problemàtica pròpia i diferencial en la pastoral del bisbat. 
La seva supressió es tà condicionada pels fe ts . ¿Què guanyem su
primint e l terme jurídic de parròquia, si la realitat continua? 
Conten d 'un feli grès d'una parròquia suprimida que, en presentar
se uns delegats per a treure les campanes, va agafar l 'escopeta 
lot proclamant que les campanes no les tocaria ningú mentre ell 
hi fos. D'altra part, la parròquia petita no deixa de ser un grup 
humà que es reuneix entorn de l 'altar, que necessita la presència 
o visita del sacerdot. Així com per a la diòcesi, tampoc per a la 
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parròquia no hi ha un cri teri segur per a fixar la seva grandària 
òptima. Quina és la dimensió geogràfica i demogràfica ideal? Més 
que la supressió jurídica, expeditiva i burocràtica, el que convé 
és la seva inserció en una pastoral de conjunt. 

En aquest punl, Mossèn Batlles es refereix a la pobresa de 
vida religio a nova que s'observa en aquestes parròquies, malgrat 
els con lactes continus i famil iars amb el capellà per part dels fi
dels. Hi ha, per exemple, una manca sorprenent de militants cris· 
tians, enlre altres raons, pel que aquesta condició comporta de 
distinció dels all res, del comú ... El bisbe assenteix lOt afegint que, 
sovint, hom és reaci a acceptar Ics noves formes de religiositat 
com la renovació litúrgica .. . Es tracta de gent gran, fidel a formes 
reUgioses ancestrals ... 

No es pal separar el problema de les parróquies perites del 
dels sacerdors que hi resideixen. Què en penseu? 

El presbiteri és el punt neuràlgic en aquesta qüestió, com en 
tantes d'altres. La majoria de capellans provenen de poblets, han 
passat uns anys al semmari local de la Seu per a servir, després, 
aquests mateixos poblets. Aquesta és la nostra realita t. S'ha fet 
així el seu sacerdoci, que porta totes Ics virtuts i tots els incon
venients d'aquesta trajectòria. Un exemple clàssic i admirable és 
el cas tan freqüent del sacerdot gran que segueix residint en una 
parròquia pelita. AI Pallars en tenim molts. 

És lògic que mollS capellans, marcats pels llocs on han residit 
i per la cu ltura que els ha configurat, ofereixin certes resistències 
a canvis qualitatius promoguts pels dirigents de la diòcesi. La mo
bilització els ve gran, no és per a ells. No obstant això, estic 
convençut que aq uests sacerdots són mil lors del que molts pen· 
sen. Però això no soluciona la pedagogia de la vida i treball en 
equip. L'equip comporta una vida nova, diferent, que no s'impro
visa sense una educació i un entrenament. Fixeu·vos com sovint 
fem equips sobre el paper i anomenem funcionament la simple 
absència de baralles. L'equip significa molt més: viure i treballar 
junts. D'ençà que sóc capellà he viscut sempre en equip, el meu 
sacerdoci s'hi ha forjat i sé el que això comporta . Hi ha, a més 
a més, totes les si tuacions personals que bé cal tenir en compte: 
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qui viu amb la mare , qui té una salut migrada o un tarannà difí· 
cilment compatib le amb un equip .. . 

També tenim sacerdots joves pe r als quals les parròquies grans 
resulten petites. Vénen de Sl. Cuga t on s' han posat en contact e 
no solamen t amb les idees de l món urbà sinó amb la seva reali· 
tal sociològ ica. La readap tació al nostre context diocesà també 
se'ls pot fer costosa. 

El clergat marcat per anys d'es tada en llocs petit s, po t have r 
perdu t la capaci tat de generalització, cosa que li dificulta la com· 
prens ió dels fenòmens globals que cond icionen la pastora l. L'aïlla
ment, les incomoditats, la cultura i pressió loca ls són factors que 
deue n influ ir·lo necessàriament. 

Per altra part vivim en un momen t de tanta fluïdesa i transi· 
ció que fins el més progressista s'h i rcssis teix , car té c i seu pro
grama, les seves idees que no abandona fàci lment. Per exemple: 
he estat tres dics engripat i m'he pogut entreten ir a llegir les 
ac tes dels Consells Presbitera ls anteriors. He seguit am b atenció 
les incidències i forcejaments hagu ts en l'e laboració dels plans per 
a la formació dels eq uips. Doncs bé, ara, a tres anys de distància, 
la perspectiva ja és d iferent , les circumstàncies ja han canviat, les 
qües tions ja es plantegen d'una altra manera. L'època, el moment 
his tòric i l'home són factors que ma i no tindrem prou en comp te. 
La nostra època no és d'escla t; el sol encara no ha sorti t, no po· 
dem aspirar a solucions gai re segures. Quant a l'home, la primera 
època de treball és dec isiva per a molt s, especialment quant no 
s'ha prestat prou atenció a la formació permanent. 

Moss èn 1 0mJ, passem ara a la paga de l'esta t. ¿La forma elt 
què ha estat percebuda 110 ha cont ribuït al mallterziHlent de ['«statu 
quo» de la geografia i organit zació pastoral diocesanes? 

La nòmina per peccs eclesiàs tiques ha afavorit evidentment e l 
mant eniment d'aq uesta situació. Però no tot és negatiu. Bisbats 
com c i cie la Seu haurien experimentat di ficultats serioses si l'a· 
juda hagués vingut d'una allra manera. Com que els pobles petits 
no haurien pogut mantenir el capellà, s'haurien quedat sense, i 
la fugida de sacerdots cap a ciutat hauria estat massiva. Ara no 
solament no hi hauria la pastoral de conjunt que convé, s inó que 
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no n'existiria cap, de pastoral. I això molt abans que l'emigració 
dessagnés, com ara, aquestes comarques. 

Reconec, però, que si la contribució estatal hagués vingut no 
per peces sinó com assignació global a cada diòcesi, per exemple, 
la situació probablement seria una altra. 

¿No considereu tina fallada greu que l'organització eclesiàstica 
hagi mantingut una distribució tan poc racional del clergat entre 
el món rural i l'urbà i indust rial, quan justament és en aquests 
dos Li/llins on es COll la nova cultura? ¿que hagi permès que tmu., 
sacerdots s'esta"'quessin en les parròquies petites pe r manca de 
feina, de perspectives més àmplies i d'oportunitats de realització 
personal i pastoral? 

De fallades n'hi ha hagut moltes, és eviden t. lOs el cas del llatí , 
( tingueu present que jo he dedicat una gran part de la meva vida 
a estudiar-lo i a ensenyar-lo). Havia d'haver desaparegut de la 
litúrgia quan varen néixer Ics llengües vernacles. El Concili n'ha 
posat en evidència moltes d'altres, de fallades. Però en aquest mo
ment, e l que cal no és lamentar-se sinó posar-hi remei. 

L'Església no és l'encarregada de promoure i realitzar les mu
tacions sociològiques. com c i pas d'una societat tradicional rural 
a una d'urbana industrial. Això vol dir que ha d'esperar que es 
faci i, després, adaptar-nos. O, en tot cas, anar-nos adaptant men
tre es fa. En aquest camp, però, em sembla que l 'adaptació va 
essent nlassa lenta. 

L'Església, que sempre ha tingut les dificultats dels temps, va 
sofrir molt en els anys 30 - 40. Amb la guerra va tenir grans pèr
dues, sobretot de sacerdots. L'afany comprensible i just de re~ 

construcció del s anys posteriors, l'augment de vocacions que ara 
ens dóna una piràmide d'edats ampla entre els 35 i 45 anys, anava 
amb l'in tent de cobrir molts buits deixats per la crisi esmentada. 
Potser ha faltat visió per a justipreciar la transformació de la 
societat. Haurà faltat també flexibilitat jurídica. Ara potser falta 
capacitat organitzativa en un temps de transició. També és, però, 
un temps d'oportunitats. 

La situació de les parròquies petites planteja també la qüestió 
de l'eficàcia de la nostra pastoral. ¿Com us expliqueu, Senyor Bis-
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be, que n'hi hagi tantes de fredes religiosament; tan. poc practi· 
tants si durant segles han tingut un o més capellans dedicats 
lotalmellt a elles i exercint una pastoral centrada justament en la 
pràctica i administració dels sagraments? 

La geografia de la pràctica religiosa és realment sorprenent. 
Hom hi observa una continuïtat, una permanència, que té quelcom 
d'ancestral, d'atàvic. Remunta segles i segles enrera, potser fins 
al paganisme. Hom constata una inèrcia secular que configura les 
formes re ligioses actuals d'aquestes comuni tats i minimilza els ele
men ts nous que les èpoques més recents i les reformes hagin 
pogut introdui r. ~s el cas sorprenent de la Cerdanya dividida, de 
tants anys, en tre Espanya i França . Sotmès un i alt re cantó a 
ideologies polítiques, lluites, moviments i tècniques pastorals ben 
diferents , continuen semblants les actituds religioses bàsiques a 
cada costat de la frontera. (Aquí ens referim als estudis de G. Le 
Bras i F. Boulard que posen en relleu aquesta continuïtat O per
manència d'actitud religiosa durant segles .. . ). 

¿Quins camins de solució veieu a la problemàtica pastoral que 
presenta avui aquesta multitud de parròquies petites existen ts 
arreu del país? 

Aplicar la pastoral de conjun t. Formar equips sacerdotals . Apro
Fitar les noves possibilitats que ens ofereix la promoció dels laics, 
les escoles comarcals, e l progrés del transport i les vies de comu
nicació, les descobertes i facilita ts que ens dóna l'estudi de la pas
toral. Pensar i impulsar l'acció en equip als centres comarcals. 
També convé que utilitzem les possibilitats que ofere ix l'enques
ta sociològica com instrument de la pastoral. 

Tant e l bisbe com els capellans hauríem de suprimir del nos
tre cap les fronteres i l'indjvidualisme parroquials per a pensar 
i actuar més de conjunt. No sempre aques ta supressió (mental o 
real) significa pastoral de conj unt. 1!.s més av iat un pas previ que 
ha d 'anar seguit del viure junts, treballar conjuntament, corrcspon
sabilitznr·sc ... Al meu bisbat es comencen a produir celebracions 
comarcals, tenim força equips, hi ha molt s contactes i coHaboració 
entre sacerdots. La morfologia de la diòcesi, potser, també hi aju
da: tenim moltes comarques-embuts (valls que convergeixen a un 
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centre natural , eix de comunicacions i de vida). A la Seu d'Urgell, 
potser, hi ha menys individualisme que a Barcelona o a Tarrago
na. Mossèn Batll es assenteix i abunda en aquesta afirmació tot 
afegint que, pel que fa als equips, Ics experiències negatives que 
es puguin produir, no són motiu suCicient per a fcr·nos tirar en

rera en l'esforç actual per muntar una pastoral comuna, de res
ponsabilita ts plenamen t com partides. Mossèn Martí Alanis s'hi 
mostra plenament d'acord . 

Potser perquè al bisbat d 'Urgell és on la situació és més greu, 
fa temps que s'ha començat a fer alguna cosa. S'ha enviat força 
gent al Centre d 'Es tudis Pastorals, s'han creat equips, es vol prestar 
molta atenció a la fo rmació permanent del clergat. .. Per la meva 
part m'esforço a atendre personalment el sacerdot, posar en mar
xa la corresponsabilita t amb el presbiteri diocesà , hem treballat 
molt l'assemblea, procuro escoltar. .. 

Vivim uns moments en els quals tots estem molt condicionats, 
cosa que augmenta encara la fluïdesa que suara dèiem, evita la 
cristaHitzaci6 precoç, però també manté l'angoixa i la incertesa. 

Sortíeu fa L111 ú1stant de la reunió de la COl1ferèl1cia Episcopal 
Catalana. ¿Creieu possible i convenient una acció conjunta de la 
Conferèl'lcia per a posar remei a la problemàtica que per a l'Es· 
glésia catalana representa l'existència cie tantes parròquies petites? 

Sí. Aprofitar, comentar, reflexionar i aplicar conjuntament les 
idees que puguin venir de part de persones o centres (com el d'Es· 
tudis Pastorals) interessats en la qüestió. Buscar una coHaboració 
interdiocesana pel que fa a les comarques limítrofes. Fomentar les 
ac tivitats i es tudis pastorals, anar cap a la redistribució de la cIe· 
recia a nivell regional, trencar categories condicionants , com és el 
cas de l'economia. Sobretot, escoltar aquell qui reflexioni sobre 
aquestes qüestions. 

(A continuació el Bisbe s'estén llargament sobre el perill que 
té la Conferència de ser instrumentalitzada o manipulada; de les 
precaucions que pren per evitar·ho, dels condicionaments que di· 
ficulten la seva labor i la fan terriblement lenta. Afirma que la 
Conferència emprendria moltes més coses si el clergat del pais, 
concretament, no estigués tan hipersensibili tzat i dividit, etc ... ). 
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Darrera pregwlIa, Sr. Bisbe. ¿Quins són els vostres projectes 
sobre aquesta qtÏeslió? 

No tinc projectes personals en aquest moment. Compto amb 
els meus sacerdots. Ai xò sí, em proposo afrontar, conjuntament 
amb e ll s, aquest i molt s a lt res problemes. 

L'entrevista ha durat gairebé t res hores, durada que us dóna 
idea de la quantitat de coses que m 'he deixat al tinter. Hem tocat 
moltes peces fora de programa; les digressions han esta t freqüents 
i llargues en una conversa fluida , espontàni a i cordial. 

Mentre m'esforço. a fora, per fer arrencar el cotxe que patina, 
torno a mirar la immensitat nocturna de Barcelona mig endormis
cada i em demano si un dia tindrem el coratge i l'encert de fer 
d'aquest monstre una gran parròquia. 

M. R. 
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informació 1971 

Aquí es troba informació d'alguns aspectes del darrer any aca· 

bat. No és una informació completa perquè de moment no comp

tem encara amb instruments aptes per a recollir una visió pano

ràmica del que passa a l'Església a Catalunya. 

Hem triat alguns aspectes que toquen punts viu de l'Església 

a casa nostra. Tots són articles clars i entenedors, com bones 

cròniques. Que no ens enganyi llur senzillesa! En aques t cas és 

un gènere lit erari de categoria. Podem trobar-hi inspiració, sugge

riments, voluntat de treball pe r a la pas toral que entre tots volem 

realit zar en l'ac tual an.v de gràcia 1972. 
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Esforços en la catequesi 

Heus ací la c rònica de les activitats del Se
cretariat {nlerdiocesà de catequesi. Es parla 
de realitzacions, problemes descoberts, pers
pectives ... Sembla que en els últims temps, 
l'act ivitat catequètica, en els diversos camps, 
es va convertint en un punt privilegiat de l'ac
ció pastoral arreu de CatalLll1ya. S'ajusta bé a 
les aspiracions dels cristians després del Con
cili. És L111 lloc fàcil de trobada e"tre laics, 
religioses, religiosos, preveres. L'encontre crea 
vincles de comunitat i es recerca la correspon
s(lbilitat en el treball compartit . També pot do
nar molt ['activitat catequètica, s i és prou exi
gent amb ella mateixa, com a forja de la for
mulació de la te adaptada als homes d'avui. 
TOL això pot anar construint una Església mi
llor! 

La vida catequètica, com tota acció pastoral dins l'Església , va 
sempre molt més enllà que no pas puguin indicar les fredes dades 
d'un balanç. Per més que el Secretariat Interdiocesà de Cateque· 
si, aprovat per l'Episcopat català e l 3 de juny de 1971, tingui com 
a missió estar atent al Moviment catequètic dins el país per im
pulsar-lo i coordinar forçes, moltes realitats, com les del Centre 
d'Es tudis Pastorals, el CEP de l'Escola Pia, algunes experiències 
reeixides de catequesi amb adolescents i adu lts, e l treball fecund 
de tantes parròquies i coBegis i fins i tot el despertar del Movi
ment catequètic a les illes, no s'hi trobaran, potser, prou represen
ta ts, per manca d 'in rormació del qui escriu aquestes rallles. 

Vold ria presentar, senzillament, el que ha esta t i és la nostra 
vida com a Secretariat Interdiocesà prescindint de les realitzacions 
de cada bisba t. Hem fe l via junts una colla d'anys i enguany amb 
la constitució del Secretariat Interdiocesà hem acomplert una pri
mera etapa. 
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Problemes més urgents 

E ls problemes que més ens preocupen, són : la repercusió en la 
ca tequesi de la problemàtica pastoral general, tant a nivell de cle· 
ricat (desorientació, recerca, insatisfacció de la pas toral tradicio
nal. .. ) com a nivell de línies diocesanes de pas toral (insuficients, 
desconnectades de les urgències pastorals ... ). 

- La c rítica de les formes exis ten ts de catequesi a mida qu e va 
creixent en els responsables la consciència del paper de la comu
nitat (pares, educadors ... ) en la catequesi., 

- La polarització de la pastoral ca tequèt ica en la «catequesi 
infantil». 

-La manca de línies pastorals j mitjans pedagògics per a una 
catequesi de j oves i adults reeixida. 

-La insuficiència pastoral creixent de l'anomenada «catequesi 
escolar». 

- 1 el progressiu empobriment de la «catequesi pa rroquial» 
en algun s llocs, al mateix temps, que ressorgiment en d 'alt res. 

El mes de maig de 1970, després de plantejar diverses vegades 
a Ics nostres reunions la problemà tica de la Catequesi al nostre 
país , els secretariats de catequesis de la Ta rraconense i els de 
Mallorca i Menorca férem arribar als nos tres Bisbes un Document, 
elaborat a l llarg del curs 1969·1970, que intitulàvem «Situació i 
perspectives de la Pastora l Catequètica ». 

En aques t document intentà rem cla rifi car la situac ió de la ca
tequesi a casa nostra: parlàvem d'un problema pastoral i no pas 
me todològic, d 'una catequesi 111aSSa escolaritzada i de la manca 
d 'autèntiques in s titucions catequè tiques de les quals la comuni
tat parroquial, sobretot, se'n sentís plenament responsable. 

Més endavant, del 27 a l 30 de juliol de 1970 férem a Menorca 
les J ornades de Reflex ió i Planificació de final de curs. Les línies 
de pas toral catequè tica que aleshores ens proposàvem per al 
curs 1970·71 apuntaven de cara a una Escola d'educadors en la fe , 
a potenciar les exper iències de catequesi en les quals la comun i
ta t cri stiana hi fos realment present, i a treballar per una cate
quesi fe ta a l'edat en ]a qual es prenen les grans decisions. 

A rel de la trobada a Tarragona e ls dies 8 i 9 de desembre de 
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1970, estudiàrem unes «orientacions» en les quals expliquem que 
la catequesi «és una acció eclesial que pertany a la comunitat i 
demana una institució catequètica adient»; proposem concretament 
com organitzar la cateques i i el funcionament de Ja institució 
cateq uè tica, depenent de la com unitat , que anomena «Centre de 
Catequesi» . Malgrat les impreci sions, fou una reflexió pràctica de 
cara a promoure moviments catequètics en una línia renovada. 

Darrerament, en la trobada de final de curs a Eivissa, e ls dies 
26 al 29 de juliol de 197 1 cent ràrem la temàtica de la reunió sobre 
la cateq uesi d'adult s i publicàrem un pet it plec. 

En aques ts darrers mesos i coincidint amb la creació i posada 
en marxa del Sec retariat Interdiocesà, hem [el un recompte de les 
nostres activitats i reflexions per presentar-ho en una propera 
reunió de la Conferència Episcopal tarraconense. 

Realitzacions dels Secretariats 

Presci ndint de les activitats de cada secretariat, assenyalo sim
plement les que hem realitzat en equip. 

Dc cara a la iniciac ió a la vida cristiana dels infants hem pu
bl icat: 

El «Quadern de Primera Comunió»: llibre per a infants, llibre 
del catequis ta i Orientacions per als pares. «Som a la Casa del 
Senyor .: llibre de Postcomunió, ll ibre del nen i llibre del Cate
quista. Actualment hem fet una revisió d'aquest material a fj 

d'integrar-lo en un curs més ampli d'iniciació a Ja vida cristiana, 
dividit en tres cicles . Per a infants de 9 a 12 anys hem iniciat la 
publicac ió de tres ca tecismes. Ha sortit cI primer: «Hem vist al 
Senyor •. Sobre e l Sagrament de la Confirmació: Els secretariats 
hem publica t un librc per a infants, preparat per l'lzard i Ull per 
a pre-adolescents, preparat per en Coromines. També es va publi
cant e l material preparat per al Servei de Catequesi del CPL per a 
adolescents i es van traduint els Catecismes escolars de primer, 
segon, tercer i cinquè nivell, i el Catecisme per a 12-14 anys en 
ambient d'immigració: .En la ruta del Señor». 
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La formació de catequistes és un camp prioritari en les nostres 
preocupacions. Arreu dels nostres bisbats es fan cursets d'ini
ciació a la catequesi, les línies dels quals han estat sovint reflexio
nades en les nostres reunions. 

Per a una formació a nivell bàsic s 'organitzen cursos d'estiu: 
La Gleva - Collell - Andorra - Raimat; l'any passat i durant el curs 
funcionà l'Escola de catequistes de Barcelona - Girona - Lleida -
Mallorca i Vic segons un Programa semblant. 

A més d'aquestes activitats, de cara a enfora, el Secretariat ha 
tingut una intensa «vida interior». Estudi de Documents treba
llats i reflexionats sovint en diferents sessions (Situació i perspec
tives de Ja Pas toral Catequètica - Principis eclesials de la Catequesi
Organització de la Catequesi - Organització del Centre de cateque
si - La Catequesi d 'adults - l'Educació religiosa al CoHegi - Catequesi 
i Escola_ .. ) posada en comú de la vida dels diferents secretariats 
diocesans, etc.. Tota una llarga història ben difíci l de resumir. 

Perspectives 

En aquest camp i mirant el futur, hem encetat una reflexió 
en aquests 4 punts: 

I. Catequesi d'adults i evangelització: Creiem que la cateque
s i d'adults té una urgència especiaL Arreu dels nostres bisbats 
van sorgint experiències que caldrà revisar i potenciar per a anar 
trobant unes línies convergents. En aquest aspecte trobem tres 
línies en les quals cal aprofundir: L'evangelització: Hi ha una ve
ritable necess itat d'evangelitzar el nostre poble. Cal prendre'n 
consciència i proposar uns mitjans de presència dels cristians en
mig de la gent que ha d'ésser evangelitzada_ La catequesi «ocasio
nal » amb motiu dels sagraments. Amb motiu de demanar els sa
graments, principalment el del Baptisme i el de l'Eucaristia per 
als seus fills, hi ha lloc per a una catequesi ocasionaL Es fan mol
tes experiències. Cal donar-les a conèixer i anar caminant vers una 
fe més adulta i compromesa_ La catequesi dels «fidels.: Cal tro
bar les condicions, metodologia i contingut d'aital catequesi. 
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2. Catequesi i pa rròq,lia: La manca o insufi ciència d'ins titu
cions catequètiques de les qua ls la comunitat o les comunitats 
que visquin en un mateix lloc es sentin plenament responsables, 
planteja un greu problema a l'hora d 'una renovació catequètica. 
Part int del principi que la Ca tequesi ha de sorgir de la comunitat 
cristiana, adu lta, concreta, ha de confluir en la comunitat i ha de 
moure's en un ambient comun itari, cre iem necessària la renova
ció de la catequesi . parroquial. (per dir-ho d'alguna manera) in
s is tin t en aquests pun ts : 

Formació de catequis tes, organització de Cen tres de catequesi, 
atenció preferent a la catequesi d'adu lts , joves i adolescents i 
coordinació amb alt res mi tjans de catequesi (pares, educadors a 
l'escola ... ) i a mb les línies de pastora l catequètica del bisbal. 

3. FOr/nació de catequistes: Ja hem dit abans que aquest és 
un camp prioritari de les nos tres preocupacions i prova d'això 
són els nombrosos esforços i les persones que als nostres bisba ts 
esme rcen llurs hores i treball a les Escoles de formació de cate
quistes i curse ts d'iniciació a la ca tequesi. 

4. Cat equesi i escola: Aques t tema ens portaria més enllà del 
que pretén aquesta breu in formació. En bona part ja fou deba
tut en aques tes mateL~es pàgines, l'any passat. 

Crec que es treballa força a le s nos tres esco les. Com un botó 
de mos tra, els Secretariats de Lleida i UrgeU fan arribar a totes 
les escoles unes «fitxes d'activitats » corresponents a tots e ls temes 
dels Catecismes Escolars publica ts. Reunions i assistència de mes
tres als cursets de formació de catequistes, e tc ... 

Tanmate ix l'escola ens preocupa i la veritat és que, sense obli
dar l'escola i sobreto t els educadors cristians que dins d'ella do
nen testimoni de llur fe, les nostres preocupacions són per a pro
mocionar un altre tipus de catequesi. 

I acabo aquesta b reu reflexió, centrada sobre el Secretar iat In
terdiocesà de Catequesi, amb dues proposicions concretes reco
llides en la darrera reunió, el 28 de desembre a Barcelona: Orga
nitzar a llarg termini un Congrés de catequesi a Catalunya; fer 
un estudi i aplicació del Directori de Pastoral Catequètica. 

Joan Pujol (Balaguer) 
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Els moviments adults d'A, C. 

L'Acció calòlica és !H1 nom antic ja, venera
I1le, a voltes et iqueta per a realitzacions ben 
diverses, a voltes cavall de batalla entre gent 
inzporUlnl; però, ¿és W10 realitat extingida, 
com algw1S penseu? Ací, uns moviments de la 
diòcesi de Barcelon.a, com podrien ser d'a/
fres diòcesis catalanes, donen fe de v ida, mos
Iren, m és aviat pocs que molts, és cert, com 
cOlltinuell t reballant i fent sentir la seva pre
sència. Més enllà de les enumeracions sòbria
ment recollides de llurs activita ts hi lla tota 
la riquesa de la vida d'rms cristians res pon
sables. ¿Polse r és W'1a espera per a rebrotar 
de llaU amb més vigoria ? 

És difícil rer his tòria en un temps en què tot canvia , i tal ve
gada més fer-la dels moviments d 'Acció Catòlica que han esdevm
gut moll sens ibles a aquesta fase d'evolució de l'Església i de la 
societat actuals, com a conseqüència, entre altres coses, de l'aten· 
ció dels seus militants als corrents transformadors que es pro-
due ixen al seu entorn. 

Malgrat les dificulta ts d'ordre divers, que en e ls darrers anys 
han so traguejat l'A.C., alguns moviments de la nostra diòces i po
den oferir avui, encara, una humil, però alhora certa realitat. 

Els resums que segueixen, fruit de les aportacions de cadascun 
d 'ells, són l'expressió d'unes ac tivita ts dutes a terme l'any 1971 
sobre experiències i reflexions d'anys anteriors i obertes a nous 
camins. 

Aquests sis moviments adults, més els jovenils, han mantingut 
contacte entre ells en el s i de la Junta Diocesana d 'A.C., la qual 
organitzà el mes de gener de 1971 una jornada a nivell de totes 
les Comissions diocesanes en la qual després d'una exposició de 
la respectiva problemàtica de cada movimen t, s'informà de ['ac
ció de cadascun de cara als mi li tants i a l'ambient propi. 
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En el món obrer, ACO i HOAC 

I. L'ACO és un moviment d'Església integrat per laics adults, 
dones i homes del mó n obrer. 

La mi ssió de l moviment és, doncs, una miss ió d'Església : fer 
p rese nt el Crist en la clasc obrera . 

S'ha dit que l 'ACa marxa s imu ltàniament per tres cam ins: 
l'evangelitzac ió de l món obre r , el testimoni cris tià i e l com promís. 
Certament, tota la preocupació de l'ACO es centra en la presència 
viva de ls seus militant s en c i món obrer , però a l mateix temps 
en la revi sió del s fets de l seu compromís a la llum de la fe, la 
qua l cosa ajuda a donar un més lúcid tes timoni c ris tià . 

Cal dir que l'ACO des d 'un començament , s'ha produït com un 
moviment d 'autocrítica en e l s i de l'Església, cercant de fe r-la 
cada cop m és sensi ble a ls prob le mes de ls més pobres i deshere
tats. AI mate ix temps ha vo lgut ser Ulla crida permanent a tots 
els cri s tians que pertanyen a l món de l treball perquè s'uneixin a 
.1a lluita p er l'a lli beració obrera. 

Però l'ACO no ha pre tès, en cap m oment, suplir qualsevol grup 
o institució e.xistent en e l moviment obre r, perquè la seva missió 
és la d 'un m oviment d 'Església . 

L'ACO nascucla a França l'any 1950, va començar la seva acti
vitat a Barcelona pels vol tants del 1955. Alguns promesos, jocis
tes adults, van llançar e ls primers equips, als quals s'uni ren altres 
matrimonis de ls respectius barris . Du rant bastants anys els mili
tants jocistes que per l'edat o per contraure matrimon i sortien 
de la JOC, eren e ls que nodrien amb saba nova les files de l'ACO. 

Aquest moviment neix a Barcelona para Hclament a l'HOAC, 
de la qual es diferencia pel mètode de revis ió de vida utilitzat, ja 
que mentre a l'ACO es reia a partir de l compromís de cada mili
tant, a l'HOAC es segu ia, a base de reunions setmanals, un pro
grama d'estudi treballat per la seva Comissió nacional (pla cícl ic). 
Això, però, no va ser obs tacle perquè, moltes vegades, els militants 
de ls dos moviments es trobessin en accions conjuntes. 

De 1954 a 1960, la preocupació de l'ACO va orientar-se a acon
seguir que els seus militants s'obriss in a ls veïns i als companys 
de treball, perquè participessin en accions de barri, i m és enda-
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vant en actuacions serioses i conscients; en i.nstitucions populars 
i cíviques, (associacions de veïns, escola activa de pares, etc.). 

Poc després del 1960, a lguns dels militants assoliren forts com
promisos, la qual cosa va rer que es demanés una ajuda especial 
al moviment, j que en el seu s i es donessin no poques tensions, 
arribant a ésser necessari, com a conseqüència, aprofund ir molt 
sobre el moment de l'Església, la missió de l'ACO i ci sentit his
tòric d'aquelles tensions. 

En els primers anys va ser més difícil de trobar una forma de 
compromís tempora l. Darreramen t, les circumstàncies han variat ; 
en el món obrer va despertan t-se la consciència de classe i són ja 
molts els obrers que es responsabi litzen en accions diverses, des 
de les cíviques i culturals fins a les del camp sindical. I!s ben cert 
que hi ha dificultats i decepcions, i per això és convenient l'ajuda 
continuada als militants. 

Si les circumstàncies són diverses i canviants, les preocupa
cions concretes d'avui , seran d iferents demà; allò que és bàsic 
en l'ACO con tinua vàlid i inalterable. La seva miss ió és purament 
d 'Església . L'hem assenyada la al començament. La revisió de vida 
és el mitjà que va emprant per a l'ajuda i la conversió constants 
dels seus militants, homes i dones del món obrer. 

l en aquesta línia ha continuat durant l'any 1971, en el qual 
a més de les activitats normals de les zones i dels equips, s'han 
celebrat: el recés de Setmana Santa, el d'estiu i la Jornada d'estudi 
per a militants del 12 d'octubre amb els temes . Consciència obre
ra » i «Hi ha crisi de fe i no obstant som signe». 

2. L'any passat ha estat, per l'HOAC de Barcelona, un for t any 
de canvis. 

I!s cert que les commocions internes començaren en 1970 (i 
potser abans), i que seguiran en 1972 (i potser després); però, en 
aquest procés, vist ara, apareix l'any 1971 com un «any clau. de 
canvis; aques ts es no len, sobretot, des de l'angle organitzatiu i del 
pensament. 

Amb referència a l'organització, cal dir que a finals del 1970 
es començà a plantejar el problema en una Assemblea i en un Ple. 
La Comissió Diocesana estava composta, a més de President, Vice-
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president i Consiliari, per un Representant de cada Federació . 
Però, de fet, hi havia Federacions que havien desaparegut (o qua· 
si) i existien eq uips i àdhuc miJitants, aïllats, o sigui no vinculats 
a cap Federació nominal. A partir del gener de 1971 es conside· 
rà , a títol provisional , que la Co missió Diocesana estava inte
grada, a més dels càrrecs propis d'ella, pels representants de Fe· 
deració i dels equips aïlla ts ; tot això amb el desig de cercar una 
representativitat real. 

En aquesta nova Comissió Diocesana, no obstant, es donaren 
absències massa cont inuades i s ignifica tives, fins que, en una As
semblea del maig es conegué per mitjà d'un intermediari que Cor· 
nellà «es donava de baixa • . Aclarit això, i vist que Sabadell havia 
nomenat ja un representant fix, s'urgí la reorganització de Bar
celona·ciutat. Això s'aconseguí després d 'una sèrie d'Assemblees 
limitades als equips de la ciutat, arribant a organitzar-se dues 
Comunitats: «Besòsl') i «Llúria ». 

En una Assemblea de novembre es decidí la composició de 
la Comiss ió Diocesana d'enguany, donat que el President i la Vice· 
presidenta cessaven automàUcament pe l desembre, i va quedar 
constituïda excl usivament pels tres Responsables de Comunitat 
(Sabadell · Besòs· Llúria) i un Consiliari. Aquesta Comissió té, no
més, la funció d'atendre les emergències de caire interior, ja que 
les relacions ex ter iors s'han encomanat, com a serveis a les Co
munitats, a persones concretes, i la funció d'informació i decisió 
corre a càrrec de l'Assemblea mensual de les tres Comunitats, 
que, a títol d'assaig, ja funcionava des de mitjans d'any. 

A tota aquesta nova organització, i per no parar-nos més en 
qües tions organitzatives -que han durat un any-, se li ha donat 
una validesa d'un altre any, si no passa res. 

Pel que ra al pensament, ésser obrer i cristià, alhora, avui i 
en la ciutat, no és tasca fàci l i provoca, tant a nivell personal com 
el col'lectiu, una constant necessitat d 'aclarir·se. A part de la fun· 
ció que, en això, ja fa l'equip, es notà la necessitat d'organitzar 
trobades a nivell més ample. AixJ, ja des del 1969, es feren, amb 
caràcter lliure , unes primeres . Sessions de reflexió en la Fe_, 
setmanals, i unes «Convivències», de tant en tant, sobre temes 
concrets i vius. 
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Tot a ixò tingué continuïtat fin s el primer semes tre de 1971, 
si bé les .Sessions de reflexió. (segones) passaren a ésser quin
zenals i amb un contingut i mètode distints; i les convivències 
s'espaiaren més. Ambdues coses, ara, han quedat incloses en l'As· 
semblea mensual. ja que, al matí, cada Comunitat de Barcelona~ 

ciutat, per separat, tracta un tema de fons, i a la ta rda es fa 
un intercanvi. 

A més, però, i conservant el ca ràcter lliure, hi ha una celebra
ció eucar ística dominical en la qual es van seguint continuadament 
els Evangeli s, destinant una hora al comentari del tex.t. 

Per Setmana San ta es tractà del Regne de Déu (veient com 
es dóna i no com l'anem a fer) , i també es va analitzar la història 
de la HOAC, constatant la seva evolució marcada per la dinàmica 
del món obrer. El resultat d'aquesta anàlisi es va publicar al nú
mero 14 de «Sentit», revista dels moviments adults d'A.e. 

A l'estiu, aprofitant la coincidència de les vacances d'uns 
quants, es parlà dels temes més diversos: els evangelis, el pecat, 
les relacions entre comunitats, la s íntesi Fe-món obrer, l'equip, 
la relativitat, la mort ... . 

Pel gener d'enguany s'ha preparat una jornada per a tractar de 
coses tan diverses com: Ciència-Evangeli-Església; i am b la inten
ció de cercar en això una con tinuïtat; ja es veurà com. 

En resum podria dir-se que el 197 1 ha estat un any dur i agitat, 
si bé encara no prou conscientment, potser perquè totes les ten
sions que s'han viscut ha produït reaccions vita ls immediates . Tal 
volta el 1972 serà un any que urgirà de sintetitzar tot el tràfec 
viscut, tant a nive ll organitzatiu com de pensament. 

A. C. Gene ral d 'homes 

Durant l'any que comentem, es va prosseguir la tasca que a 
les darreries del 1970 s'inicià amb el curset sobre . Concili Va
ticà II i Comuni tats parroquia ls . ; el temari, segu it de diàleg des
prés de cada punt treballat i partint d 'un veure la realitat, va ser 
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el següen t: El dià leg, la parròquia comunitat litúrgica, comunitat 
missionera, comunitat oberta, la parròquia i el món, la figura del 
laic, segons el Conci li , relació laics·jerarquia. 

Va semblar necessari difondre, mitjançant aquest curset, una 
fo rmació bàs ica entre e ls laics, que ajudés a fonamentar la seva 
acció, en un coneixement, elemental però seriós, dels ensenya· 
ment s conci liars. o es tractava de preparar gent que discutis so
bre el que deia el Concili i menys que se' l tirés en cara. Es 
pretenia preparar-la perquè tot sabent el que va dir i cap on pre
tenia anar, o almenys amb capacitat per informar·se'n, sabés tenir 
el con trol de conformar les seves actituds a la doctrina conciliar 
i, a través d'ell es i del dià leg, aponar una dosi de sal udable sus· 
ci tament comunitari en les parròqu ies, com a ingredient benefi· 
ciós, en un con text de ten sions radicalitzades o almenys de punts 
de vista tancats sobre si mateixos. 

Els assistents al curset es van encarregar de restablir contacte 
amb elements i grups de l'extingida Acció Parroquia l Urbana, així 
com amb alt res marginats de les corresponents parròquies. A tots 
e ll s es va consultar quin temari e ls interessaria treballar durant 
l'any 197 1 a escolli,- d'entre una selecció feta pel grup que pro
mogué l'esmentat curset, lOt demanant que a aquesta selecció hi 
afegissin, a més a més, algun altre tema que creguessin interes· 
sant. Qua -i unànimement escolliren el tema: Crisi en la vida reli· 
giosa del s joves. 

La Comissió del s Homes d'A.C. va preparar un material de tre· 
ball (primer fa sc icle) encaminat a facilit ar als grups i partint dels 
fets aportats en el seu s i, una revisió sobre les actituds dels pares, 
respecte a una tran smiss ió vàlida i responsable de la fe als fills . 

E l conjunt del treball reali tzat pel s grups, es va class ificar i 
f"aci litar a to ts e ls qui hi havien participat; es posà en comú, en 
una reunió de caps, a fi que es fes alhora el mateix: en cada grup 
amb esperit de re erca, en una fase de revis ió molt més labo
riosa i lenta; perquè algunes respostes pod ien sembla.r a primera 
vista contradictòries, i calia veure si realmen t ho eren o no; i si, 
analitzant la veritat parcialment expressada que con tenien i con
templades en conjunt , podien ajudar a trobar l'ac titud adient. 
Uns exemples: En l'apartat sobre la manca de preparació dels 
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pares per tal d'educar els fills humanament i en la fe, s 'hi consi
deraven com a causes de cris i de vida religiosa dels joves l'exces
siva llibertat que avui es dóna a la joventut i per altra banda 
s 'afi rmava que avui s'ha d'educar en la ll ibertat i en l'amor ; i en 
el de causes referides als cristians i a les estructures de l'Esglé
sia s'hi trobava l 'afirmació, per una part, que som nosaltres els 
qui a força d'interpretar la doctrina de Crist en un estricte amor 
al germà, hem anat ofegant la força de la pregària, mentre que 
d'altra banda s'afirmava que una de les causes era la promoció 
d'un cristianisme individual i poc comunitari. 

A continuació, tres especialistes van donar tres conferències 
seguides de col'loqui en les quals expressaren els seus punts de vista 
sobre el problema lenint present el treball del conjunt dels grups; 
aquest problema i el tex t de les conferències fou publicat al nú
mero 14 de «Sentit». 

Més endavant es tingué una nova reunió amb els caps de grups 
i es decidí continuar el mateix tema i confegir un material que 
tingués com a finalita t preparar e ls pare per a una catequesi 
familiar ocasional que els fes aptes per a poder donar als fills 
raó de la propia fe, partim d'un inventari de Ics scves preguntes, 
interrogant s i afirmacions. En la confecció d'aquest material s'baI} 
esmerça t els primers mesos del curs; durant els quals s'han man
tingut també contactes amb nous grups per tal que treballin el 
primer fascicle. Els qui ja hi van treballar començaran l'any 1972 
amb el segon fascicle . 

Digue m també que la problemàtica que de temps té plante
jada l'estructura parroquial, ha incidit molt fortament sobre l'ac
tuaci6 de grups de laics; però les dificultats han estat més fàcibnen t 
superades, quan als sacerdots s'ha donat una mentalitat oberta 
que ha fac il itat e l diàleg i la recerca en comú de nous camins per 
a la parròquia. 

Finalment cal esmentar les reunions tingudes amb el movi
ment de dones d'A.C. per tal de veure les possibilitats de comen
çar gradualment una actuació conjunta, la qual cosa resulta afa
vorida pel fet que en els nostres grups es dóna la presència de 
bon nombre de matrimonis. Aquests contactes prosseguiran en 
el transcurs de l'any 1972. 
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A. C. General de dones 

E:s un moviment de dones cri s tianes adultes, la seva fina1itat 
és portar a terme un a tasca de promoció i d·evangelització. Dintre 
del moviment, les mi litants s'integren en grups de vida. Els grups 
d'una mateixa parròquia formen en conjunt el «centre parroquial ». 
Actualment, hi ha a l'arxid.iòcesi 38 centres que reune ixen 11 2 grups, 
amb un tota l de 610 militants. 

El moviment considera que la militant, com a dona cristiana, 
ha de tenir Ja seva vida com promesa en el seu propi ambient, 
dintre la comunitat humana, i també en la comunitat ecles ial , 
ja s igui en el pla diocesà, ja sigui en e l parroquial. A fi d'estimu· 
lar la pròpia conversió i el testimoni apostòlic de les militants, 
promou en cada curs un «Pla de trebalL., en forma de revisió 
de vida, pla que segueLxen les militants en les reunions quinzenals 
de g rup. El tema del present cu rs 71 -72 és: . Déu en el carni dels 
homes», el qual pretén un aprofundiment de la fe i de les seves 
conseqüències per a la vida. Les militants també cooperen a la 
Pastoral de comunitat. 

S'organi tzen trobades diocesanes de responsables i, trimestral
ment, hi ha una «Trobada d'espiritualitat» preparada per mitjà 
d'un qüestionari que aj uda la reflexió personal i comunitària sobre 
ci lema proposat amb anterioritat. 

També la Comissió diocesana organi lza conferències i cursets 
per ta l d'orientar doc trina lment e l pla de treball del curs, i d'a
cord amb les necessitats que sorgeixen de les mateLxes militants. 

El movimen t utilitza regu larment e ls següents mitjans de for
mació: Curset de crida; Curset d'iniciació a l'enquesta; Curset im
pacte; Reflexions per a una menta lització cristiana, avui. 

Un treball en la línja de promoció de la dona es porta a ter
me, n través dels «Cen tres de cultura popular i promoció feme
nina» . La seva finalitat és : l'educació i promoció integral de la 
dona, amb una atenció especial als medis populars, orientada al 
pla individual , famjliar i comunitari. 

A Barcelona funcionen actual.ment c inc d'aquests centres: Es
tel, a l carrer de Mollerussa, 3; Trinitat, al carrer Verge de Lour
des, 5; Montserrat, carrer Telègraf, 71; Àncora, Plaça Lorca s/n; 
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Torre Llobeta, Pontons, 3. Dirigeixen tècnicament els centres un 
equip d'animadores culturals. Segueixen un programa fix de clas
ses i durant e l curs organitzen periòdicament cursets breus de 
diverses matèries i especial itzacions. 

Les dones del moviment tenen també al seu càrrec la «Cam
panya contra la fam en el món )). Aquesta campanya pretén men
tal itza r tots els diocesans sobre els problemes del subdesenvolu
pament en el tercer món i recaptar d iners per tal d'ajudar uns 
objectius concrets. 

En e l darrer curs organitzà un acte de mentalització en el cine 
Fèmina, amb la projecció de la pelHcula «Calcuta», seguida d'un 
coHoqu i; actuà de moderador Mn. Joaqu im Martínez Roura i va 
ésser presen tada pel crític Miquel Porter. La recaptació de tota 
l'arxidiòcesi arribà a la q uantitat de 8.450.000 pessetes. 

Per laI d 'aconseguir e ls objectius de la Campanya es va de
manar la coHaboració de molt es organitzacions catò liques de la 
nostra arxidiòces i, les quals respongueren amb gran interès. Grà
cies a aques ta unió d'esforços es varen poder aconseguir bons 
resultats, especialment en el camp de la mentalització, finalitat 
a la qual es va donar gran importància. 

El moviment és membre de la «Unió Mundial d'Organi tzacions 
Femenines Catòliques» (UMOFC). Per aquest mitjà les militants 
es poden re lacionar amb problemes de la dona, a tot el món. Du
rant e l curs s'han treballat diverses enquestes i se celebrà e l «Dia 
de la UMOFC ». També se celebrà una Oració ecumèn ica a la qual 
participaren dones de les Organitzacions catòliques membres de 
la UMOFC a Barcelona, i dones de les diferents confessions cris
t ianes. AI final d'aques ta trobada es féu ben patent a través del 
diàleg i de l'oració, una vivència d'unitat per la fe en el Crist. 

En el local de la Comissió diocesana del moviment hi ha un 
fitxer d '" Informació bibliogràfica» amb unes 65.000 fitxes; aques
ta in formació està a disposició de totes les organitzacions o par
ticulars que ho desitgin: poden dirigir-se al local de Rambla Ca
talunya, 32, 1r. la. o bé per te lèfon al 221.60.66, cada dia cI 'onze 
a una i de c inc a vuit, llevat els dies festius i dissabtes a la tarda. 

La Comissió diocesana és m embre de l «Grup de Coordinació 
d'Organi t.zacions Femenines per a la Promoció de la Dona » en la 
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nostra diòcesi i coopera amb el . Cen tre de Preparació al Ma
trimo ni . (C .P.M.). 

Moviment Familiar rural 

A llivell de pobles i comarqL/es (Va llès, Ba ix Mont seny y Llo

bregat, Anoia, Maresme, Penedès) es fa una revisió de vida a to
tes les comarques i reunions de po ble en a lguns; també trobades 
comarcals o recessos per a militants, sobre temes diversos. Gai
rebé to tes Ics trobades són de lai cs i consiliaris. 

A llivell diocesà assenyalarem unes dates i unes activitats: re· 
cull de monografies sobre lemes diversos, especia lment del tema 
cultura ( 10-1-71 ); trobada amb totes les comissions d iocesanes dels 
moviments, a Ba rcelona (3 1-1-7 1); Comi ssió d iocesana: prepara
tius de la Jornada ca ta lana, objectius que es pe rsegueixen (8-2-71); 
Petit comit è: revisió personal a n ivell de responsables (4-3-71 ); 
diocesana ---cons iliaris i dirigents-: revis ió dels grups de reunió 
de pobles i dels de revi sió de vida; revisió del pla de treba ll pre
para t pels la ics sobre personalitzac ió (30-6-71 ); Pe ti t comitè : sus
ci tar en els militants una reflexió a la llum de la doctrina de l'Es
glésia sobre les e leccions a procuradors (27-8-7 1); Convivència de 
cons iliaris de grups: ajudar a conèixer i a actuar davant e l greu 
problema del món d'avui: l'opressió massi[icadora de ls pobles en 
lots els camps --cultural , econòmic, cívic, polític, etc.-; com tre
balla r per un a llibe ra ment (28-29·9-71); Pe tit comitè: revisió de la 
mane ra com es duu a terme el tre ball de responsables (11-10-71); 
Comentari s a les trobades comarcals sobre personalització 
( 15-12-71). 

A nivell general català farem també un recompte: Ple català: 
revis ió pe rsonal i de l treball que es duu a terme (24-1-71); Prepa
ració de Jornades a les comarques (7-3-71); Jo rnada a Montserrat: 
re flexió sobre la Cultura, segons e l Concili ( 18-4-71; Anà lis i de la 
Jornada i prepar ació pel treball de l'any vinent, fruit del que s'ha 
presentat a la Jornada de Montserra t (6-6-71); Jornada per a res
ponsables a Hostalets de Balenyà (18-7-71). I encara tres altres 
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reunions per recollir els qüestionaris del treball del curs i prepa
rar la seva difusió entre els militants. 

Anotem finalment les publicaciol1 s: Llibret de la Jornada cata
lana de l'any 1970 sobre l'actitud de l'Església a través de la his
tòria i Butlletí informatiu i doctrinal sobre Cultura, previ a la 
Jornada d'enguany a Mont serrat. 

Moviment de graduats 

I. El Moviment de graduats té consciència dels moments ac
tuals del nostre món i de l'Església. No pretén accions en l'am
bient del món inteHectual. Això és degut a les possibilitats actuals 
del moviment i també a les característiques peculiars de les pro
fessions liberals, amb poca consciència de classe o de grup. 

Cerca d'ajudar els seus membres en la tasca d'aprofundiment 
de la fe i de trobar les expressions que la fe demana avui als 
cristians graduats. Per a assolir·ho, creiem fonamental la revisió 
de vida per tal de descobrir les autèntiques actituds evangèliques 
en la vida concreta de cada membre í intentem potenciar la vida 
dels equips per convertir·los en pe tites comunitats c ristianes. 

El moviment com a tal vol ser un instrument de servei a tots 
e ls equips i de connexió entre ells. Potser pel nombre relativament 
redult, no cons tatem una desconnexió entre el moviment i els 
equips i volem augmentar les trobades conjuntes a nivell de re· 
flexió i de celebracions de l'Eucari stia. 

El moviment és conscient de la seva naturalesa eclesial i vol· 
dria anar trobant l'aportació específica de ls moviments apostèr 
lics i concretament dels graduats, a l'Església de Barcelona. 

2. No cal dir que el que pretcnem obeeix en part a la realitat 
actual del moviment. J:.s un moviment d'adults i pos tuniversita
ris . Però no cre ix. Això és degut a dos factors com a concauses 
més importants: per una part, els membres van de ixant e l mo
viment per prendre compromisos temporals i eclesials. Creiem 
que aquest factor és motiu de goig, ja que el moviment està al 
servei del món i de l'Església. Per altra part, no s'incorporen 
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nous membres, siguin pos tgraduats de temps o especialment uni
versita ris que acaben el s estudis_ El buit de la JEC pot explicar-ho 
una mica. 

3. Què fem. Els equips es reuneixen setmanalment o quinze
na lment , combinant la revisió de vida amb el tema de catequesi 
que varia cada curs i que s'escol le ix amb la participació de tots 
els membres del moviment. 

Ence tem ci curs amb una trobada conjunt a o ple, per tal de 
presentar el tema escollit i les repetim unes quantes vegades du
rant el curs a fi d'intercanviar-nos els resultats de les nostres 
reflexions o bé per sensibilitza r-nos amb mo tiu dels fe ts més im
portants de la hi stò ria de la Salvac ió. Aixf abans de Nadal ho férem 
per revi sar e l seu sentit evangèlic. 

Aquest CUfS hem escollit e l tema de la família per revisar aques
ta institució a la llum dels s ignes de l nostre temps i de les exi
gències de la Pa raula de Déu. Per ta l d'explic ita r millor e l mètode 
de treball que segueixen e ls equips en re lació al tema, oferim 
aquesta s íntes i: 

-elecció dels temes : cal que cada equip triï e ls aspectes de la 
família en què els seus membres es trobin més invo lucrats i que 
els nous corrents del pensament i l'Esglés ia posen més en crisi; 

- projecció de ls temes: no podem oblidar que qualsevol aspecte 
de la familia té una dimensió personal pels seus membres i una 
dimensió social. temporal i ecles ial ; 
~squema de la reunió: la preparació prèvia i la posada en 

comú en l'equip cre iem que hauria de seguir l'esquema general de 
la revis ió de vida, que inclou e l triple moment de veure'ns, jutjar 
i actuar. 

Però la 11 ¡bertat de cada equip s'ha de coord inar amb e ls altres 
i enriquir tant com sigui possible tot e l moviment. Per això cada 
equip haurà de comunicar els temes escollit s i tractats , la comis
sió dels caps coordina,-à la tasca dels equips, i subsid iàriament, 
p rocurarà oferir la bibliografia que calgui . AI fin al de cada tri
mestre , cada equip farà una comunicació escrita a la comissió 
sobre la tasca feta, per tal de passar-la, si és possible, als altres 
equips . 

Equip de . Sentit» 

63 



Els fenòmens de la marginalització 

Hi ha cristians sensibles a les con tradiccions 
de l'Església i de la societat en què vivim en el 
nostre país, gràcies a Déu. Molts d'aquests pre
nen la determinació d'ajudar·se a ser comunitat 
de te i de compromís ara i ací. Hi lla grups que 
creuen, que per fer·Jw seriosament, han de pren
dre les seves distàncies respecte a l'Església com 
ara la tenim. A la vegada, però, int ent en influir
Ia amb les seves crítiques i gestos d'oposició. 
Aquests grups són importants e'7 la vida de 
la noslra Església. 

Ben segu ir que el títol donat a aquest article no respon ple
nament a l seu contingut; no n 'hem trobat cap altre d e millor. E s 
tracta d e (er una descripció i reflexió sobre aquells moviments 
catalans , o almenys de Catalunya, durant l'any 197 1, de forta em
penta renovadora, que representen un revuls iu per a la situació 
eclesial establerta i que, d'una forma o altra, viuen en un estat 
d 'una marginalilzació, total o parcial. 

Els fets llurs característiques 

Fer una descripció exigeix sempre classificar, amb el perill 
evident d'ésser infidels a la realitat, sempre compl exa. Malgrat 
tot, podem distingir tres fenòmens en el 1971: en primer lloc, el 
[et de les comunitats cris tianes o comunitats de base. En una 
doble versió: les no obreres (moltes d'elles relacionades pe r una 
«Comissió de serveis ») i les «Comunitats de sectors pas toral s 
obrers», molt menys actives durant aquest any en quant a rela
cions i activitats conjuntes. 

La .Comiss ió de serveis» es formà fa uns dos anys i ha estat 
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espec ia lment acti va e l 197 1. Fou creada a fi de superar la por 
d'aïllament de les noves comun itats que anaven sortin t. Comen
ça ren cinc grups i ara són 52. Provenen de Barcelona i la seva 
província, encara que es re lacionen amb algu nes d 'altres llocs. La 
«Comi ssió» es reune ix dues vegades al mes . Hi ha també una re
unió mensual de representants de totes les comunitats i en el dia 
de Corpus de 197 1 es celeb rà la d iada de tots els mem bres de les 
comuni ta ts a Parets. En segon lloc, trobem un bon grup de sacer
dots en ambients obrers; una part , in tegrats i amb responsabi li
tats reconegudes i acceptades es tructura lment (parròquies , movi
ments especia lit za ts, e tc.) , però l'activ itat dels quals no ha es tat 
pas reconeguda i acceptada; i, una alt ra part, (i aques t és el fe t 
nou de 1971) que han refusat qualsevol tasca o lloc «oficial • . 

Aquest últ im grup ha creguI que l'Església «establerta . està 
tan ll igada a l poder i a una defensa de la si tuació de cristiandat 
(sacramentalitzaci6 massiva) que no queda altra remei que que
da r alliberats de to t cà rrec oficia l. 

El tercer fenòmen és el de J'anomenada «Operació Sínode», 
q ue ha desperta t una sè rie notable de pors i reacc ions . L'«Ope
ració » intentà aconseguir un doble objectiu; per una banda, tra
met re al Sínode i a l'op injó pública una sèrie de fe ts eclesials i 
humans de la base respecte dels dos temes del Sínode (sacerdoci 
i just íc ia), donal que la preparació i participació popu lar havia 
es tat molt mig¡-ada. Per altra banda, in ten tava enfortir e ls lli
gams entre e ls grups que volien una línia de progrés enèrgica 
dins l'Esglés ia. A Ca talunya, això es va concre ta'" en la creació a 
Barcelo na de l cen tre peninsular i la confecció d'un bu tlle tí infor
ma tiu (Sínode 71 ) tr isetmanal. 

A fi de llançar l'<< Operació Sínode» es convocà una reun ió a 
Montserra t pel 3 d'oc tu bre. Les «press ions » oficials obl igaren que 
es celeb rés a Barcelo na, on, després de la «contes tació. per part 
d'un gru p d'ex trema dre ta, es pogué acabar la reuni ó en pau. 

Cal ins is tir en ci lligam d 'objectius ent re e ls fenòmens esmen
ta ts, en tan t que lo ts ells volen una radical renovació de l'Esglé
sia, que ha de passa r necessàriament per la formació de comu
nitats vives de base. 
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L'origen d 'aquests fenòmens cal buscar-lo primerament en 
l'evolució empresa pel Vaticà n , es troncada en molts punts. El 
clima d'eufòria fins 1967, donà pas a unes posicions oficials de 
tancament, com si el Vaticà II fos més un capital d'on havíem 
de treure e l viure cristià, com si fossin els rèdits, i no un capi
tal inicial que necessités nous investiments per a ser rentable. 
En definitiva es tracta de saber si fou un fet definitiu que cal 
aplicar o bé una magnífica aportació que, més que aplicar, cal 
que sigu i portat fins a les seves últimes conseqüències més en llà 
de la seva lletra . Per a tots aquell s fenòmens no hi pot haver 
renovaci ó sense canvi radical i recerca de nOliS camins. En defi
nitiva es tracta de creure fins al fons que l'època de crist iandat 
s'ha de considerar un fet ben passat. No hi ha dubte, també, que 
s'inscriuen de forma peculiar dintre el context de l moviment uni
versal contestatari, que critica globalment el s istema dominant. 

A partir d'aquí podem examinar les característ iques comunes 
als fenòmens esmenta ls. En primer lloc la convicció que l'Es
glésia ha estat i és un antisigne, especialment pel seu lligam amb 
els poderosos. Caldrà, doncs, que l'Església sigui lliure, a fi de 
poder ésser més llevat que no pas «in stituc ió » o «organització». 
La segona característica és que s'ha de viure un Cristianisme en 
diàspora. Ja no es pot aguantar un régim més o menys encobert 
de Cristiandat en una societat cada vegada més pluralista i des
cristian i tzada. La tercera és que e l crist ianisme és essencialment 
comunitari. No hi pot haver vida cristiana sense relacions huma
nes fraternals. D'aquí ve Ja referència contínua a la comunitat 
primitiva ecles ial. A això s'ha d'afegir una consciència democrà
tica respecte a les persones i a les institucions . Els fenòmens es
mentats intenten reapropiar-se la iniciativa en e l context eclesial. 
La consciència del fracàs de la reforma litúrgica cons titueix una 
cinquena característica. Han canviat moltes coses en la li túrgia, 
però hi ha encara incomunicació, passivitat i encarcarament. Fi
nalment, hi trobem la politització ben marcada d'aquells fenò
mens. Sota el meu punt de vista, això fa que sigui molt menys 
perillós que es puguin convertir en secta: no es tracta d'un reple
gament en la cosa religiosa o sia una tendència a la no-mundanitat, 
sinó una obertura al mÓn. 
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Política de marginació 

Tota entitat té la tendència a marginar tots aquells elements 
que posen en qüestió les maneres tradicionals (amb minúscula) 
de fer i pensar. El primer pas d 'aques t procés és classificar-les i 
la millor manera de fer-ho és incloure-les sota un nom (Església 
subterrània ... ) que faci pensar en aspectes pejoratius. El segon 
pas consisteix a de terminar, més o menys conscientment I que 
aquests grups no poden teoir cabuda dintre ci que ja existe ix. 
No es pot negar que també hi ha una inclinació cap a una auto
marg inalització per part dels grups esmentats, però la majoria de 
vegades prové d'una mena d'instin t de supervivència i de testi
moni incontaminat, que els porta a «distingir-sc» d'allò trad icio
nal per a poder subs istir. 

Vint segles d'histò ria de l' Església ens fa veure com és absurd 
de voler rebutjar tot allò que és incòmode. La clàssica «discreció 
d'esperits» no ha estat pas semp re una reali ta t aconseguida. Els 
esdeveniments de Ja Reforma i Contrareforma en són una prova 
evident. Això no vol pas dir que tot el que és nou o renovador 
pugu i ésser assumible. Cal fer una tr ia, però de tal manera que 
no es menyspreï l'Esperit que hi bu fa. Hi ha moviments, COOl 

els abans esmentats, que no es podran parar perquè estan dintre 
dels signes histò rico-sa lvífics del moment. 

Aportacions 

¿ Quins són, segons e l nostre parer, les seves aportacions bà
s iques? E n genera l, la crida cap a una nova Església de caire molt 
més evangèlic . Es tractaria sobretot de revitalitzar la comunita t 
cristiana local de base, sobre la qual es va ed ificar el cristianis
me primitiu . La mass ificació durant l'època constantiniana va por
tar a l seu a febliment. Com diu bé Joaquim Gomis, mentre la base 
cristiana va viure estructurada per tot un co ntext sociològic molt 
impregnat de cristianisme, va subs istir com a poble cristià. Quan 
el règim de cristianitat trontolla j el pluralisme apare ix, )a massa 
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cristiana sense estructura eclesial viva, a la base, i sense estruc· 
tura social sostenidora, es descristianitza. Per això e ls nous mo. 
viments abans esmentats assenyalen una línia de necessitat bàsica 
de l'Església, tant en l'as pecte de desll igament de tot poder aliè 
al fet eclesial, com en e l de formació de comunitats vives. 

Avui dia , tot intent de crear comunitats vives i alliberades és 
una contribució a una eclesiologia de comunió, en Ja qual Ja dia
lèctica entre comun itats de base i es tructura eclesial ha de trobar 
una harmonia . A partir d'aquesta renovació bàsica es podria veure 
el problema dels minis teris en l'Església de manera bastant dife
rent. Primerament e l ministeri pròpiament sacerdotal, que caldrà 
que s'adapti a la nova s ituació comunitària·eclesial dintre una so
cietat descristianitzada, amb tot e l que comporta de desmiti tza
ció de la «classe» sacerdotal i la seva in serció en e l seu ambient. 
En segon lloc exigirà l'aparició d'una colla de ministeris entre els 
laics, que fins ara havien estat absorbits pel ministeri sacerdotal. 

Molles són les veus que, en aq uests últims anys s'han aixecat 
per fer veure la importància i conseqüències dels fenòmens mar
ginali tza ts o con testataris. Dintre l'Aula de l Sínode de Bisbes s' in
dicaren a lgunes coses. Malgrat to l, el document final no sembla 
pas haver-ne fet massa cas. Segurament que el Sínode estudià els 
problemes massa aviat, sense que hi hagués encara una maduresa. 

Un dels problemes greus, al meu en tendre, que es plantegen 
avui és la superació del dilema marginalitzaci6-absorció. En la 
nostra si tuació, tan social com eclesial, és molt fàci l que qualse
vol element crític s igui assimilat de mil maneres, sense que rea
litzi la seva funció renovadora. D'aquí ve la desconfiança de mol· 
tes de les comunitat s de base a un reconeLxement oficial i a una 
integració indiscriminada. El que falta avui en les nos tres diòcesis 
catalanes són òrgans de diàleg veritable a tots els nivells, on es 
pugui crear un clima d'intercanvi d'experiències, sense que ningú 
pugui pensar que és una trampa per a anivellar-ho tot. Per aques
ta raó caldria superar la disjun tiva «consultiu-decisori» que marca 
profundament molts dels organismes existents. 

Qui no sap aprofi tar la força de l'Esperit allà on bufi, no és 
fidel a allò que Crist volgué per a la seva Església. 

Antoni Matabosch (Barcelona) 
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E xperiències en el món dels joves 

La persona jove, noia o noi, es vol trobar a 
ella mateixa, ser acollida pels alt res, cOrlstruir
se, construir, destruir per con.struir. En els 
momerll s actuals hem. de reconèixer que la 
vidu ent re nosaltres és di ficil per al jove, que 
ho sigui de debò. Malauradam ent , ¿no són avu i 
massa escasses, les experiències positives de 
comunicació i vida de fe entre la joventut? 
Aquest relat fra gm entari d'a lguns moments ï 
punts bons, ta refl exionar i convida a una bona 
escampada d'esforço s en aquest serllit per tota 
la nos/ra terra. 

In tenta r de fer una cròn ica de l'activitat del món de la joven
tut en el ma rc de l'Església a Catalunya durant l'any passat, escapa 
indubtab lement a una class ificació massa ordenada. Més encara, 
el ma teix fe nomen present de la proliferació de grups « esponta~ 

nis» de joves fa més à rdua la tasca de descriure' ls , donada la seva 
mateixa dinàmica poc di sposada a quedar emmarcada en algun 
movim ent o grup estruc turat més ampli . M'at reviria a dir que 
po tse r aqucs t és un de ls punts m és s ignificatius del món de la 
joventut, avui i ara: la seva necessitat de creació cons tant, de 
nova recerca de presè nc ia, de la qua l eUs ma teixos s iguin e ls crea~ 

dors i promotors, i , per contrapunt, el recel més o menys genera
litzat de tot a llò que cs presenti massa organitzat o «pensat . per 
altres i que porti damunt una certa e tapa o procés de maduració 
s ilenc iosa. Tanmateix se rà bo de constatar alguns punts, en què 
e l món de la joventut s'ha mogut durant l'any 1971. 

Les trobades de Montserrat 

Les dues trobades de joves fetes a Montserrat són potser l'es
deveniment més significatiu del món de la joventut 1971 a Cata-
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lunya. Fruit d'uns contactes amb els monjos de Taizé (França) 
amb motiu del proj ectat Concili de Joves que ells estan preparant, 
sorgí la idea de fer quelcom de semblant al nostre país. La Ve tlla 
de Santa Mari a (26/27 d'abril ) a Montserrat on es trobaren uns 
quatre-cen ts joves amb un monjo de Taizé, en fou l 'origen prò
xim. Un grup de monjos monlserrratins i de joves, en fou el pro
motor concret. Així va néixer la primera trobada de joves a Santa 
Cecília de Mon tserrat e ls dies 26-28 de juny. 

Referent a l'obj ectiu, en Josep M. Terricabras, un dels seus 
principal s animadors, l'ha concretat així en la seva crònica de se
tembre a Serra (/ 'Or: «Els objec tius que ens havíem proposat 
eren francament senzill s. Pràcticamen t, podríem resumir~los en un 
de sol : la trobada pretenia això: ésser una trobada, fer-nos trobar. 
Llavors - j ara encara més vivament- ens semblava important que 
e ls joves ens trobéssim, que compartíssim experiències. que ens 
anéssim coneixent més, que ens enriquíss im mútuament. .. I tot 
això, obertament j a des de bon principi, o rientat en un sentit cris
tià ... la reflexió fou duta a terme en petits grups de set o vuit 
persones. Hi havia un tema únic d'i mmensa urgència i vivesa per 
a tots: la llibertat ». Tres preguntes·c1aus foren les pistes de tre
ball: Què trobes en tu mateix i en els diversos ambients en què 
vius que et faci patir perquè treu la llibertat ?; En e l teu afany 
de llibertat per a tu i per als altres, el Crist ressuscitat hi juga 
un paper? treus la teva força d 'alguna altra banda?; De cara a 
la llibertat teva i a Ja dels altres, a quines accions concretes et 
compromet la teva fe en el Crist? 

Quant als participants, pot ésser interessant de donar una breu 
estadística. En total foren 568 de diverses procedències: Barcelo· 
na-ciutat (266), Terrassa (73), Mataró (26), Sabadell (25), Igualada 
(20 ), Girona ( 15), Granollers ( 14), Man resa (13) ... es notable, d'al
tra banda, el percentatge d'edat «jove . dels participants: 15/ 20 
anys=S8'6 % ; 21 / 25 anys = 2S'3 % . D'aquí també la superioritat dels 
estudiants (289) per conlrast amb el nombre de joves-treballadors 
( 164) i a ls estudian ts- treballadors (91) considerats conj untament. 

El clima i el resultat immediat de la trobada fou realment en
grescador. l'ambient fest iu, l'animació, les celebracions . .. La con· 
elusió de la crònica ja esmentada és ben s ignificativa: «En con-
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junt, han estat acomplert s, i fin s i tot superats, e ls objectius pre
vistos. I que som optimistes: moderadament, però optimistes. Ens 
queda, és clar, molla feina per fer. De moment ens hem trobat 
i ens hem conegut. Ca l que entre tots anem inventant el camí i 
ens posem en marxa ben avial». 

La segO/la trobada de joves es realitzà a l Monestir de Mont
serra t els dies 14-15 de novembre, com a continuació i aprofundi
ment de la primera. Malgrat no haver-ne fet cap propaganda pú
blica s'hi reuniren 920 joves. L'objectiu d'aquesta segona trobada 
és concretat a ixí per en Carles (Ahumada) en el primer full infor
matiu sobre les activitats dels diversos grups de joves titulat 
«NOTICIES» - Desembre 197 1: « ... es t rac ta de preparar la nostra 
fe ina d'aquest any: aprofundir el que ara som; fer i imaginar 
accions concretes per a canviar les persones que ens envolten, i 
les coses i les est ructures del nos tre poble o barri o comarca ... 
El q ue volíem fer aquests dos di es de la trobada, era preparar 
la nos tra feina d'aques t any. Havíem de parlar dels temes i de 
Ics accions.. parlar de les nostres trobades per comarques i les 
genera ls a Montserrat per tal de poder compartir, en un ambient 
de joia, el que hem fet... >. 

L'esquema general de la trobada proposava cinc temes de re
flex ió per a escollir en cada un dels grups que es feren: La nostra 
rea lit zació persona l; El nos tre compromís; Els nost res grups ; Tre
ball i Socie tat ; Esplai i temps lliure. 

La temàtica que va interessar més al diversos grups fou la 
realització personal, els grups i, sobre tot, t reball i societat. Els 
comprom isos que es prengueren foren variats; en subratllo alguns 
de més suggeridors: «Són nombrosos els grups que han imagina t 
quelcom de nou per a fef. .. treballar per «misses de joventut», 
donar a conèixer a tothom la Paraula de Déu, estudi de la Bíblia , 
possibili tar l'exis tència de moviments infantils : "escoltisme", sub
normals, moviment infantil en un barri ; fer trobades comarcals 
que serveixen per a animar-nos ... » . (Noti's però, que els exemples 
no deixen d 'ésser poc nous!). 

Quan t als participants hi hagué més varie tat que en la prime
ra: Barcelona-ciuta t (462), Terrassa (69), Igua lada (68), Sabadell 
(61), Mataró (2 1), L'Hospitale t (18 ), Vic (10), Prov. de Lleida (20), 
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Prov. de Girona (9), Prov. de Tarragona (4). També l'edat _jove_ 

sobressortí: 14/ 20 = 66 %; 21/30 = 44 %. El grup de joves-estudiants 
fou de 494; el de treballadors 241; i 185 eI de treballadors-estu
diants. El clima però, no fou tan reeixit com e l de la primera 
trobada. 

A tall de conclusió sobre aquesta breu informació de les tro
bades de joves a Montserrat, em sembla que cal dir que mani
festen bé e l moment present de molts joves a la recerca de «quel
com » que els engresqui i d'alguna manera respongui a les seves 
inquietuds. De fet, l'eq uip coordinador de les trobades tot creant 
el butlle tí informatiu «notícies» s'ha compromès a trametre «ma
terial. de reflexió dels temes vistos com a prioritaris a la segona 
trobada, així com a animar les diverses trobades comarcals o «zo
nals» dels diversos grups de joves connexos amb aquest «movi· 
ment_, Indubtablement es tracta d'intentar donar una certa con
tinuïtat l, fins i tot, una certa capacit a t d'aprofundiment als di
versos grups, perquè tot això no quedi com un «foc d'encenalls». 
En definitiva, aquestes trobades, han mostrat una gran capacitat 
de convocació; caldria, ara, que no restessin arllades i intentessin 
con nectar amb la restant realitat pastoral del país per no fer-ne 
un món a part sinó una possibUitat de dinàmica creadora sobre
tot en e l món dels joves. 

El Secretariat d 'universitaris cristians 

Va ésser als voltants de la Pasqua del 1970 que dive rsos grups 
d'universi taris cristians (Catecumenat universitari, Comunitat de 
Facultat, Fecum, Bergman s, Grup de Catedràtics ... ) s'avingueren 
a constituir amb la presència i atenció del Bisbe Mns. J . Capmany, 
el Secretariat d'universitaris cristians. A rinals d'aquest estiu pas
sa t, després d'un any llarg d'activitat i con tacles, es feren unes 
Jornades de Revisió (Monserrat, 28/3 1-VIII ) que ajudaren a des
criure la línia de fons i la línia operativa que es pretén amb el 
Secretadat. Transc ric del dossier fel amb aquesta ocasió: «La 
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línia dc (ans s'ha dc basar en dos punt s: aprofundiment nostre 
en la vivènc ia de la fe cri s tiana; Compromís bàsic per a l'all ibe
rament de l'home. Com a líni a o perativa es conCl'eta en quatre 
punts següents: intentar una coordinació de grups; cercar un 
retrobament interior de les perso nes, possibilitant contactes; vi
gilar que els serveis (Catecumenat, Mi sses, Rutes, Assemblees ... ) no 
passin per sobre les persones; donar un vot de confiança al secre
tariat per a realitzar e l treball i per a promoure e ls serveis ». 
Dels 34 membres presen ts se n'elegiren sis que [onnaren el co
mité executiu (Carles Ahumada, Xavier Badia, Xavier Balanzó, 
Xaro Oliver, Oriol Badia rins llavors secretari únic, i Antoni Serra
mona, felipó, com a consiliari). 

Quines han es tat les altres activitats de l'any? D'una manera 
periòd ica, nonnalmcn t cada mes, s'han (et celebracions eucarís
tiques, preparades, cada volta, per diversos grups, en què hi ha 
hagut ocas ió de contactes i de reflexi ó com una. Especialment re
marcable, la de Nadal a la qua l hi assistiren 130 univers itaris, co
mençant amb una refl exió sobre l'alliberament i l'opció de Déu 
pels homes ... També a la primavera es féu una Assemblea a 
Alella , en la qual es parlà del compromís dels cristians en el món, 
continuació d'una allra feta pel novembre del 1970 a Mont serrat 
(ambdues ultrapassaren e ls dos-cents assisten ts). 

Ara bé. el Sec retariat no es defineix tant per les activitats que 
fa, com per la dinàmica dels diversos grups que el formen, dinà
mica tanmateix difícil de descriure, i pels diversos servei s que 
realitza. Quant als grups ca l remarcar les diverses «comunitats» 
de Facultat (Medicina, Filosofia, Ciències, Dret. .. ) que intenten 
trobar una línia de reflexió cris tiana a l'entorn dels esdevenimen ts 
universitaris i socia ls. Quant als serveis, a més de les Celebra
cions i Assemblees ja c i tacles, cal subratllar el Catecumenat Uni· 
versi ta ri. De fet, aquest ha esta t el pont entre l'antiga ] EC, que 
el fundà ja a les seves darreries, i e l secretariat actual. Es tracta 
d'un punt de trobada per tal de re fl exionar el missatge cristià, 
d'una manera. un xic «ordenada » i «crítica». Enguany consta de 
tres nivell s: temes d'inic iació, la fe; Jesucris t es presenta a l'ho
me en el centre de la seva vida; l'home nou. Actualment hi ha 
tres grups a cada nivell , que es reuneixen setmanalment, seguint 
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un material (bibliografia, articles multicopiats, cites NT ... ) que 
prepara l'equip responsable. Periòdicament es fan trobades gene
rals per a compartir les diverses experiències. L'any passat, tol 
el treball culminà en una Ruta de Pasqua a Santa Maria de l'Es
tany, oberta a tots els univers itaris cristians. (L'any 70, es féu 
al Segrià, culminant a Lleida). 

Podem acabar dient, que actualment e l Secretariat d'universi
taris cristians és una pelita realitat en el món universitari barce
loní (amb molla gent no precisament barcelonina), que intenta de 
coordinar i posar en contacte els universitaris cristians. Sembla 
que els camins d'evangelització són els més difícils de fressar, ja 
per la maLeixa si tuació universitària, ja per un cert replegament 
de la dimensió mi ssionera de l'Església . 

L'Escoltisme 

E.s sabut que l'escoltisme és el moviment de joves (dels 8 a l 17 
anys, sobretot), més nombrós i organitzat a nivell de Catalunya. 
El seu nombre és difícil de calcular, encara que segons . Salvat 
Català» deu apropar·se a uns 10.000 nois i a unes 4.000 noies. 
Molt possiblement però, en aquest darrer temps s'ha vist redUiI. 
Les Delegacions Diocesanes d'Escoltisme actua lment reconegudes 
(Bar e1ona, Girona, Lleida, Tarragona i Vic) en la seva estructu
ració supradiocesana formen els minyons escoltes i les guies 
Sant Jordi. 

Durant aquest any 1971 s'han produït alguns canvis dels res
ponsables a nivell generaL Així, la fundadora i fins ara Comissà
ria General, Rosa Maria Carrasco-Formiguera, ha estat nomenada 
secretària general de la Conferència Internacional Catòlica del 
Guiatge. Neus Sanmartí, Mercè Galí i Montserrat Obiols han as
sumit la corresponsabilitat general del moviment. D'altra banda 
els pares escolapis, Genís Sam per i Jordi Nogués, s'han fet càrrec 
de les consiliaries generals de ME i GSJ respectivament. Mn. Ri
card Pedrals, fins ara consiliari general d'ambdós moviments, ha 
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El moment «ideològic» de l'escol tisme de ME i GSJ està ben 
passat a consiliar i d 'enllaç de ME i GSJ . En Josep M. Martorell 
continua com a Comissari General de Minyons Escoltes. 
reflectit en una publicació recent (2 1-XII-7 1) titulada L'escolt isme: 
visió 1971. En transcric a lgunes ratlles: «en promoure un de ter
minat escolti sme, oferim als noies i noies una possibilitat de con
vertir el seu lleure en activi tat creadora; posa a l'abast la possi

bilita/ de ter coses d'una manera peculiar; a prendre la iniciativa 
de la seva educació; l'home és un ésser «pensat » per a tenir fe; 
es tracta d'un camí mo lt ample, un camí obert -sense cap sos
tre- de creixemen t de la persona .. . ». 

Quant al moment «existencial» són significatius una sèrie de 
punts. Així, Ja força actual de Ja Formació de Caps que, ta l corn 
està es tructurad a, acull molts joves dc fora dels moviments . En 
ella, es trac ten tres temes fonamen tal : Educació, Fe i País, junt 
amb una sèrie de recursos tècnics . També la metodologia de les 
Branques (Daines, Llobatons, Noies Guies, Ràngers, CaraveHes, 
Pi oners) experimenta una revisió aprofundida, tenint present a 
més la qüest ió dc la Coeducació que es p lanteja a tots nivells. 
Una gran pregunta, que no troba respos ta per ara, és la referent 
a la Branca gran (de 17 anys endavan t, antics Rovers i Guies), 
encara que la Formació de Caps acull moll a d'aquesta gent degut 
a la me todologia més avinen t que es fa servir (reunions mensuals, 
re flexió en grups, e tc.). La di ficulta t d 'un treball cons tant a n ivell 
educatiu i la manca d'un cert aprofundiment de la fe (unida a 
la falta de consiliari), semblen els punt s més problemàt ics en l'ac
tualitat. 

A questes tres pinzellades IlO esgOl en els panorama del món de 

la joventut a Catalunya (h i mallcaria el tes timoniatge dels movi· 
ments especialit zats ... ) , però sí que poden ser un xic s ignificati
ves del moment present. S'evidencia d'entrada la dificultat d 'una 
presència pas toral en el món de la joventut segurament deguda a 
diverses causes. Algunes, per la mateixa dinàmica del món de la 
joventut que vol en cadascú un protagonista creador de les prò
pies actituds i activitats. Alhora es constata també la poca dedi-
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cació de la comunitat eclesial al món de joventut en les seves 
evolucions i recerques, unida a la manca de prevercs·joves (!) 
que generalment fins [a poc havien vetllat aquest camp amb més 
cura. D'altra banda, semb la difondre's un nou esperi t de recerca 
del món religiós, contrapunt de la forta crisi de valors en la jo
ventut ac tual. Les maleixes Trobades de joves a Mont serrat, sem· 
blen avalar aquesta visió. Així mateix és possible que els movi
ments Nord-americans, tipus «Jesus Christ Superstar», aviat fa
cin aparició popular entre nosa ltres ... Heus ací alguns dels molts 
punt de rerlex ió que tot aquest camp ens presenta. ¿Estem atents 
a rebre e l seu desafiament? 

Salvador Pié (Barcelo/IQ) 

Dues reformes estructurals 

Les estructures civils i les estructures ecle; 
sials tenen el seu pes. Les estructu res tenen 
també bon se /llit. No cal dubtar-ne. Encara que 
de vegades en vista de l'èxit de les que es do
nen per aquests indrets, hom estigui temptat 
de dubtar-ne ... Per això hem volgut donar una 
ul/ada al /Ilercat d'estruc/l.lres de l 'alty 1971, a 
veure si alguna cosa ens feia peça. Per sort, a 
Tarragona i Urgell ens hem firat bé, segons de
mostra tot seguit el comentari. 

En aquest moment no tinc cap pretensió d'establir un balanç 
de les reformes més apreciables que s'hagin dut a terme, durant 
l'any passat, en les diòcesis catalanes. Voldria d 'cntrada que això 
quedés ben clar. 
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E l meu intent és tan sols el de destaca r ducs reformes que, 
per la seva imprompta es tructural, estan destinades, si més no, 
potencialment, a exerci r una repercussió més directa sobre l'or· 
ganitzaci6 de Ics diòcesis respectives. Em refereixo concretament 
a la reforma de la Cúria de l'arquebisbat de Tarragona i a la re
forma del Consell presbiteral de la diòcesi d'Urgell. 

Tota vegada que els lectors ja tenen coneixement del fet d 'a
ques tes reformes, a través dels Inateixos Quaderns dc Pas toral, 
em limitaré a subratllar e ls trets que, al meu entendre, presenten 
un interès més remarcable. 

Nova estructura diocesana a Tarragona 

E l dia 15 d'octubre, l'a rquebisbe de Tarragona, Dr_ Pont i Gol, 
s ignava dos escrit s mo lt importants: c i «nou ordenament» d'al
gun s orga ni smes rectors de la diòcesi i una comunicació dirigida 
als diocesa ns, en la qual donava explicació del senti r de la re
forma empresa. 

En aquesta comunicació, l'arquebisbe dc Tarragona destacava 
primerament la lògica que justifica una revisió periòdica de les 
estructures de l'Església, per tal d'adaptar-les a les exigències 
sem pre en trans[ormació de l servei pastoral. l, entre les estruc· 
tures diocesanes, fc ia menció expressa j concreta de la Cúria dio
cesana. 

La mate ixa comunicació raonava per què el nou ordenament 
diocesà mereixia ser acollit amb esperança, augurant e ls seus re
sulta ts. Les raons apuntades per l'arquebisbe eren aques tes: 
"havia precedit la pregària; era fruit d'una reflexió comuna; les 
línies i les persones, marcades i designades respectivament, ha
vien estat objecte de consulta feta a la base de la comunitat dio
cesana; d'altra banda l'orientació que es donava a la diòcesi de
notava una plena coherència amb les conclusions adoptades per 
L'assemblea nacional conj unta de bisbes i de preveres. 

Al costat d 'aquestes raons, el Dr_ Pont i Gol, dintre de l'esmen
tada comunicació, no dissimulava una llacuna notable i digna de 
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ser corregida amb urgència; la llacuna era l'absència de la coope
ració dels seglars. Davant la llacuna, però, la carta de l'arquebisbe 
indicava un camí clar de compromís: hem de procedir a una re
cerca operativa de la coHaboració dels seglars en la marxa gene
ral de la diòcesi. 

Un detall molt significatiu, i que revela l'esperit de la reforma, 
que vol resistir-se a un encasillament purament institucional, el 
constitueix l'acte de fe que la comunicació expressa respecte de 
les persones. Un acte de fe , però, que tot i que confia en el futur, 
no pretén iHusionar-se amb la ingenuïtat d 'uns homes indefectibles, 
sinó que, admetent les llacunes i les def-iciéncies que s'aniran pro
duint, vol apuntalar la correcció i la reforma progressiva en una 
també progress iva revisió de persones i d'estructures. 

L'altre escrit , signat pel Dr. Pont i Gol el mateix dia 15 d'octu
bre, és e l pròpiament normatiu del nou ordenament. 

El document assenyala el contingut fonamental de les innova
cions que s'introdueixen en l'organització de la diòcesi; al mateix 
temps indica les supress ions que deriven de la nova organització. 

Els diferents apartats del document abasten els aspectes que 
segueixen: les zones territorials i e ls vicaris episcopals de cada 
una de les zones (ací hi van inclosos els noms de les persones de
signades); el Consell directiu de la Diòcesi, que és al mateix temps 
executiu, pensat amb unes característiques que e l fan clarament 
coHegial; la secretaria general de l'arquebisbat; la comissió asse
sora de nomenaments; la delegació episcopal pels afers matrimo
nials; les deJepacions diocesanes de serveis (ensenyament i cate
quesi, i afers econòmics). 

La importància i la transcendència del nou ordenament de Tar
ragona no les pot deduir el lector llegint tan sols el document. 
Per poder valorar justament l'abast i el significat del que comen
ça a realitzar-se a la diòcesi tarragonina, d'acord amb el que com
porta el nou ordenamen t, és necessari rer una comparació de la 
imatge que en deriva amb la imatge que , en part gràcies al Codi 
del dret canònic i en part gràcies a costums inveterats vigents 
en les diòces is, cons tituïa l'organització normal dels bisbats. 

A títol només indicatiu, diré algunes de les consideracions que 
suggereix la nova imatge de la Cúria diocesana de Tarragona . 
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I. En primer lloc, la figura de la Cúria diocesana que era vi
gent a Tarragona, com encara segueix vigent en la majoria de bis
bats, desapareix. Queda superada, per tant, una experiència que, 
malgrat els mèrits històrics que pogués tenir, avui va demostrant 
el seu desfasament. Un organisme clarament inspirat en les exi
gències pastorals va a reemplaçar la Cúria antiga, calcada d'una 
època en la qual les es tructures d'una cristiandat, real o imagina
da, demanaven unes instàncies burocràtiques j administratives, di
fícilment compatibles avui amb les necessitats d'una Església que 
cada dia se sent més missionera. 

2. El nou ordenament que cstn¡clura l'orga nització diocesana 
de Tarragona vol evitar i evita el duplicat de Cúries que, més o 
menys, s'ha anat configurant en la major part de les diòcesis del 
món: a la Cúria tradicional s'hi ha anat agregant una altra Cúria 
que vol respondre a les necessitats pastorals d'avui. Aquest em 
sembla que es un dels grans iII/ passos que han bloquejat a molts 
llocs la marxa i la credibilitat efectiva de les experiències missio
neres ci 'avui; fins i lot , potser caldria fer una constatació sem
blant a propòsit de la Cúria romana. Doncs bé: a Tarragona e l 
nOll ordenament pot contribuir, si més no, a evitar aquest duplicat 
de Cúries, de resultats clarament dificients. En definitiva, la cons
tatació negativa del duplicat de Cúries respon al fet que la Cúria 
tradicional predominava sobre la Cúria pastoral, de tal manera 
que el poder de la Cúria tradicional acostumava, i acostuma, a 
neutrali tzar la capaci tat de decisió de la Cúria pas toral, s i és que 
en tenia. 

3. La figura que sembla dibuixar-se a la diòcesi de Tarragona 
preveu pràcticamen t un grup de govern, un autèntic equip coHe
gia\. Això no és pas incompatible amb l'autoritat que correspon a 
l'arquebisbe. Hom pensa que a Tarragona han vist clarament que 
l'increment de la participació no disminueix s inó que pot incre
mentar l'autori tat moral i efectiva del prelat. 

4. La creació de delegacions i de serveis que conté el docu· 
ment del nou ordenament diocesà a Tarragona proporciona enca
ra una darrera consideració. E l criteri que sembla inspirar aque~ 
tes delegacions j aquests serveis és un criteri de funcionalitat i 
de provisionalitat. ¿L'atenció a aquest criteri no donaria sovint 

79 



una imatge més flexible, menys pesada, i més adequada per a 
adaptar-se a les situacions que successivament van apareixent? 

Després d'aquestes consideracions, entenc que és suficient el 
que acabo d'escriure de cara a destacar el valor de la reforma em
presa a Tarragona_ En tot cas, per acabar aquest punt, hi afegiria 
unes paraules del propi Dr. Pont i Gol, pronunciades en el curs 
d'una entrevista feta amb motiu del primer aniversari de la seva 
presència a Tarragona: « ... De fet, el nou ordenament és fruit d'un 
treball comú realitzat durant els mesos anteriors. Els seus punts 
culminants foren l'assemblea conj unta (diocesana i nacional), i 
les dues sessions del Consell del Presbiteri. Hem intentat que fos 
obra de tot el Presbiteri, ja que tot ell ha d 'estar corresponsabi
litzat amb el bisbe en la missió dintre de la diòcesi. Els nomena
ments de caràcter diocesà proscguiran en la mesura que es vagin 
organitzant les restants de legacions de serveis, d'acord amb el que 
està previst dins Ics notes addicionals del "Nou Ordenament" ... 
Darrerament, ha esta t creada la Delegació de laics. De totes mane
res, tenim tots el ferm propòsit de revisar periòdicament organis
mes i persones per tal d'introduir els canvis que la vida exigeixi. 
La incorporació dels laics en la tasca pastoral és quelcom que tots 
desitgem. ~s una ex.igència teològica .... 

Nova concepció del consell presbiteral a Urgell 

L'altra reforma que vull comentar és la referent al Consell pres
biteral de la Diòcesi d'Urgell. 

El fet va produir-se a la segona meitat del mes d'octubre de 
l'any passat. El bisbe d'Urgell, Dr. Martí Alanis, va publicar el 
. Reglament del Consell presbiteral d'Urgell • . Amb el reglament va 
fer pública una carta, dirigida als sacerdots de la diòcesi, on els 
explicava el sentit d'aquest òrgan de corresponsabi litat, que és o 
ha de ser el Consell presbiteral. 

Per part meva he de destacar que la primera impressió que 
va desvetllar en mi la lectura d'aquests dos escri ts va ser la de fe 
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i la de confiança. En documents com aquests, di ssortadament, no 
és freqüent el tret capaç de susc ita r la confiança. Ben sovint hom 
constata un segu it de res triccions o de clàusules que, a més de re
ve lar una forta suspicàcia de l 'autoritat eclesiàs tica respecte dels 
seus coHaboradors i respecte dels ò rgans consultius o deliberatius, 
sembla que donen a entendre que e l que acompanya e l naixement 
d 'organismes de corresponsabilitat no és pas precisament l'entu
siasme. 

En canvi , e l que deixa entendre la decisió del bisbe Martí Ala
nis és ben bé la nota de fe i de confiança. Bé val la pena que ho 
subra tllem. I-forn pensa que avui no hauria de ser poss ible un a l
tfe to. Causa escàndol, crec jo, comprovar en les més altes ins
tàncies ecles iàs tiques, una posició ben sovint marcada per un 
excés de recel. Recel contra les pe rsones, contra la raó democrà
tica, contra la creativitat del poble de Déu, contra l'alegria espe· 
rançada i esperançadora de la fe. 

I em ca l remarcar que aquesta no ta de confiança no s'adverteix 
tan sols en les paraules. En definitiva, a les paraules com a la plo
ma se'ls fa dir e l que es vol. La nota de confiança, sobretot, la 
destacaria en e l s igne de salu. t ju.rídica que manifesta el reglament 
que est ic comenta nt. Es veu ben clar que la voluntat de l bisbe 
d'Urgell és la de crear un organ ism e inspirador i efec tivament en
caminador de la fecundita t que han de tenir les conclus ions a les 
q ua ls arribi el treball de l Consell presbiteral. Un detall s ignifica
tiu : ci reglament, en comptes de posar en relleu que el Conse ll 
només tindrà significat consultiu, utilitza una fórmula digna de 
ser destacada : diu concre tament que el caràcter consultiu del Con
sell no ha de ll evar eficàcia a la seva finalitat; i afegeix, tot seguit, 
que és possible que el Consell de vegades es pronuncü amb vot 
deli berati u , q uan aques ta fo rça vulgui atorga r-la-hi el prelat. J:.s un 
detall de ma tís , ben cert; però crec que és expressiu d'un tarannà, 
a l qual no es tem massa avesats. 

Un a lt re punt revelador d 'aques ta salut jurídica que aprecio en 
el document esmentat és el que fa referència a la composició del 
Consell del presbiteri. Efectivamen t, hi ha un capítol que va des
pertar un gran inte rès i una intensa simpatia. A més a més dels 
membres que ho seran per raó del seu càrrec o per l'elecció dels 
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diversos grups institucionalitzats, el reglament determina que el 
Consell inclourà també 6 sacerdots per «candidatura lliure». 

Aques ts candidats lliures han de ser presentats per 5 preveres, 
després de tenir la conformitat de l'interessat. Tots els sacerdots 
de la diòcesi tenen vot actiu i pasiu per a elegir i per a ser e legits 
com a candidats lliures. l cada sacerdot pot votar un candidat 
lliure. 

Jo entenc que es tracta d'una fórmula reeixida de cara a incor
porar en el Consell persones i corrents de pensament que, dintre 
d'un ordre de criteris purament administratiu o geogràfic o pas
toralment institucionalitzat, no hi trobarien una fàcil participació. 
D'altra banda, les candidatures lliures poden apuntalar un grup de 
persones que obtinguin l'assentiment de tota la comunitat pres· 
biteral, la qual cosa és imprevisible si només es compta amb els 
criteris esmentats anteriorment. 

En resum: val la pena, repeteixo, d'exaltar la confiança que 
aquesta reforma introduïda en el Consell presbiteral d 'Urgell deixa 
traslluir. es la confiança en la raó democràtica i en la imagina
ció creadora del poble de Déu. 

L'experiència, actualment, ja està en curs. Ben aviat podrem 
comentar el seu significat, la seva eficàcia i les seves limitacions. 

Josep Bigordà (Barcelona) 
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quatre vents 

B arcelona: tres nusos de liSeu vacant» 

Els rumors que c irculaven so
bre e l canvi de bisbe i les reac
cions que produïen en el bisbat 
(vg. QUADERNS, 14-15, p. 496-498) 
van anar augmentant i confir
mant-se fins que es va fer públic 
el traslla t del Dr. Gonzàlez i el 
nomenament del Dr. Jubany. Des
prés van venir els comiats , la 
mort del Dr. Modrego, i les en
trades . To t plegat cons titueix un 
període de tres mesos que és bo 
de ressenyar. Ho faré bàsicament, 
a partir dels periòdics. 

Rumors , reunions, notes 

El 25 de noviembre . EI Correo 
Catalan » publicava aquesta nota: 
«Medios ecles iasticos responsa
bles informan sobre e l significa
da de una reunión ». 

1. De un. l iempo a es ta parle 
se ha intensificada el rw nar de 
que debido a los próximos movi
mienlos ep iscopales se produci
da "vacante" de la di6cesis bar
celonesa. De tal anuncio han dada 
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cuenta repelida los med¡os de in
fo rmación. 

2. El ammcio de esa posible 
cOl1 tingencia ha pllesto sob re el 
(apele la famosa cuestión susci
tada en todos los niveles y 'en 
toda la extensióII de la Iglesia, 
del "desideratwH" de que el pue
bla de Dios pueda de alguna ma
nera pa rticipar, siquiera consul
I ivamente, en la des ig1'lación de 
sus pastores. Sin ir mas lejos, se 
ha reco rdado la conclusión 42 de 
la primera ponencia de la Asam
blea nacional conjunta de obis
pas y sacerdot es, que dice: "~~
damos... con agrado la parllcl
pació" del pueblo de Dios en 
cu.anto tal ell la elección de su.s 
pastores, delit ro de las fo rmas 
que la Santa Sede -última de
cisora en es te terrena- encue1t
tre oportul1as". 

3. COll el respaldo de esta to
ma de cOl1ciencia, miembros del 
COI"/Sejo presbiteral de Barcelo"a 
ll icieron el1 lrega al selior Nuncio 
a.poslólico en Espai1a, mOl1seño r 
Luigi Dadaglio, de ulla carla sus
crila por 27 sacerdoles miembros 
de dicllO COl1sejo, en la cual le 
mani/eslaban el deseo de que 
pueda realil.arse aquel "desidera
/um" de la I gles ia, sugiriendo 
al mislllo /iempo la conven iencia 
de qlle, de producirse la sede va
cante de Barcelona, se proceda al 
nombramiento de un administra· 
dor apostólico al objeto de que 
se pueda lleva r a la p rac tica el 
deseo de la I glesia. 

4. Adernas, el dia 18 de los 
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corrien /es, un grl/po de 30 
sacerdotes, elit re los cuales fi
guraban v;carios episcopal es, pro
fesores de la Facultad de Teo
logia, arciprestes, ",iembros del 
COllse jo presbiteral, pdrrocos y 
consil iarios de barrios y de mo
vimienfos obreros, etc., celebra
ron una reunión en la que, apar
te de informar a los asisten
tes de la gestión anterior efec
tuada el1 la Nunciatura Apostó
lica en Espai7a, se puso de relie
ve "la gravedad de qlle se pue
dan actualll'l ente adoptar decisio
lles tan imporlmlles para la vida 
de la I glesia local, sin l1aberse 
procedido previamelll e a dive r
sas fon llas de cOllsulta, posibles 
}¡oy día y que HO contradicen 
al derecJ¡o vigente". 

5. El dia 19, siete miembros 
del Consejo presbiteral -perte
neCielll eS {L generaciol1es sacer
dotales I1wy diversas: 36, 45, 51, 
56, 60, 61 Y 65 ",los- firmaro n 
l10millalmenle y cursaran una 
convocatoria a lodos los miem
bros del COll sejo, cuyo texto de
da lit eralmeHl e: "Dado que pa
rece iWH;'1ente Ull cambio de 
Prelada y '1ue ella, como es ló
gico, afecta profLmdamente a la 
vida de l7ueslra diócesis, hemos 
pensado que seda cOl1venienle 
reunirnos, como mie11lbros del 
Consejo presbiteral, aunque sea 
de manera informal -ya que 
sólo el obispo puede convocar 
oficialmente-, al objeto de re
flexionar junt os sob re la situa
ció" presente y fut ura de la dió
cesis ( ... i Orden del dia: I . To-



mar cOllciencia del 1Il0mel'lto ac
tual de nuestra 19lesia. 2. Ver la 
solución que seria deseable en 
estos momentos. 3 Estudiar los 
puntos que convelulria que tu
vierml en cuenta los que /tan de 
decidir en la elección de Ull nue
va obispo. 4. Manifestar lo que 
creemos que deberia fener en 
cuen ta el pastor que venga a 
fluestra diócesis." 

Esta convocaloria se l1ilO lle
gar a todos los miembros del 
COl1sejo presbiteral, y a todos 
los miembros del Gobierno de la 
diócesis. AI se.ior arzobispo y a los 
obispos auxiliares y a los restan
les miembros del equipo de Ca
bierno de la diócesis se les comu
Ilicó directamellte la convoca/oria 
de la reunión. La Hola dirigida a 
los miembros del equipo de go
bienlO de la diócesis que acompa
ñaba a la convocatoria cleda file
ralmente: 

"La 11letlcionada reunión tendrd 
l/n cardcter extraoficial, pera se
ra bienvenido si estima c011venien
te asistir a la misl1Ia para couver
sar tamiliarmente sob re la si
tuación creada a causa de los in
sisteutes rW110res de un cambio 
de Prelada en nuest ra diócesis. No 
tenemos ningún in/erés de excluir 
a nadie, sina toda lo contrario". 

6. A rait. de esta convocatoria 
se divulgó una nOla {mónima que 
se dice avalada por 20 miembros 
del C011se jo presbiteral, en la que, 
tras senalar que "nadie, excepto el 
Prelada, puede convoca r ni for
mal ni informalmente el Conse
jo presbiteral", se hace constar 

"que la ma/eria objeto de la 
convocaloria (señalar direcl rices 
acerca de la designación de obis
po diocesana) IlO es de la compe
tellcia del COr/sejo presbiteral, y 
que IaI convocaloria es una ofen
sa a la autoridad episcopal y a la 
núsma 19lesia, que tiene estable
eidas S l.tS 110rmas para la desiglla
ción de los obispos residenciales" 
Y termina la 110ta diciendo: "Cree
mos, ademas, que para el bien de 
la diócesis, salvo decisió1'l pontifi
cia. es llecesaria la permanel1cia 
del actual Prelada a quien desea-
11105 dar públicamente nuestra sa
cerdotal y fervorosa adhesión." 

7. La reunión convocada tuvo 
lugar el martes dia 23, ajustan
dose al orde" del dia, y movién
dose S rtS participant es den/ro del 
propósilO de buscar la responsa
bilidad propia de presbíteros, que 
sea mds conveniente para el bien 
de la diócesis en ese mamen lo im
portante de la vida diocesana. 

8. Los parlicipaHtes eH diclla 
reunión, descot'locedores en/onces 
de la nOla referida anferiormen
te ell el apartada 6 de esta infor
lnación, que apareció en la prensa 
de ayer, miércoles, se Ilan mos
trado sorprendidos al ver /ergi
versa dos los Ilechos e injuriadas 
sus ac/itudes. Concrelamen/e han 
pueslo de relieve que en ningún 
momento se lrató de lomar una 
decisión que afectara al actual 
arzobispo de la diócesis, toda ve~ 
que se parfia del anuncio reitera
da de un nuevo nombramienlo; 
que la reunión no tenia, como ya 
se desprelulía de su convocaloria, 
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ningúl1 cardcter oficial de Consejo 
presbiteral como tal; que el dere
cho a reunirse y a tratar en la 
reUl1ión sobre los problemas que 
afectan a la vida de la diócesis es 
UI'! derecho absolutamente indis
cutible; que interpretar esle he
e/lO como una ofensa a la Ql.a ori
dad ec/esidstica y a la I glesia es 
del todo illlprocedellte e injurio
so; y que interpretar el orden del 
dia en el sen tida de que se pre
tendia "sei'1a lar directrices acerea 
de la designación de obispo dioce
sana", conslÏfuye una lectura err6-
nea, por n.o decir maliciosa. 

Esta es la información que he
mos recogido en medios ecIesitis
ticos respetables. La ofrecemos 
al lector in /eresada, a fin de que 
pueda disponer de los elementos 
suficientes para formular su jui
cio de valor. 

La nota contrària a la reunió 
del dia 23 va ser rebuda a tots 
e ls periòdics locals. No duia cap 
signatura. I les gestions realitza
des pel secretariat del consell 
presb iteral entre els seus mem
bres han resultat infructuoses. 
Tothom s'inclina a creure que va 
ser fabricada sense més ni més. 
Per què la van inserir els diaris? 
Perquè la van rebre amb paper i 
sobre timbrats «Arzobispado de 
Barcelona. Secretaria»? Algú va 
tirar la pedra i amagar la mà. 
Però, ¿per què va reprendre-la, 
després, algun diari comarcal de 
la cadena del o: Movimiento:t? 

E l dia 25 va sortir en alguns 
periòdics una altra nota -aques-
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ta ben avalada-: . Declaración 
de la Asociaci6n de San Antonio 
María Claret». «Solidaridad Na
cional » la iniciava a I.a plana, ti
tulant a dues columnes: «Es es
címdaJo toda actuación pública 
contra ci arzobispo. Sobran reu
niones y la dictadura de grupos 
de presión que con pretextos sub
versi vos impiden la evangeliza
ci6n del pueblo de Dios •. La nola 
continuava a l'interior, ara ti tula
da a tres columnes. La in sereixo 
sencera: 

Sobre ciertas reuniones infor
males celebradas por grupos de 
sacerdotes proponiendo fórmulas 
sucesoriales a'lte el posible nom
bramiento de nuevo prelado para 
Barcelona, la Asociació" de Sacer
dotes y Religiosos de San Anto
nio María Claret, acaba de fon11 u
lar la siguiente dec/aración: 

"Primero. Ningún organismo 
presbiteral, ni pro/esores de la 
Facultad Teológica , ni cargos pa
rroquiales, ni s iquiera vicarios 
episcopales, lienell Olra misión 
qtle la meramente consultiva o 
ejecutiva en su misión específica, 
s iempre en subordinaci6n con el 
actual arz.obispo, única jerarquia 
de la diócesis qtle liene autori
dad, mientras S. S. Pablo VI , que 
le nombró arzobispo de Barcelo
'UI, te mantenga como pastor de 
la misma. 

Segw1do. Ajel10s a toda preo
cupación personal )' favorilismo 
de ninguna clase, c reemos que 
todos los sacerdotes y fieles de
bemos estar con la autoridad dio
cesana. Y se puede calificar co
mo verdadera escdndalo al pue-



bla de Dios, IOda actuación públi
ca qlle conspire contra su autori
dad, que no le vien e de ninguna 
representat ividad, SÚtO de Dios en 
¡",ión del Papa. 

Te rcera. Nuesl ra asociación 
considera que la audiell cia conce
dida por el m/lleio de S. S. lo ha
bra /¡echo sorprendido el1 su bue
lla fe y que, cOI/acido su objeli
va, les habra mal1ifestado que tal 
proced imiento es indigno en la 
vida eclesids t ica . 

Cuarto . Reiteratnos nuestra 
C011Vicció't de que sob ran reunia
''l es, encueslas y, sobre todo, la 
dic tadura de cier/os grupos d e 
pres ión que con pretextos subver
sivos impiden la eva ngelización 
del pueblo de Dios y el! este caso 
amargan culpable1twnte la v ida 
de ' ''' prelada. 

Pedimos a todos los católicos 
barceloneses q ue se lm an fe rvoro
samente en oraci6n, pidiendo a la 
Inmaculada Concepció n, ahora 
que en el próximo cHa 30 comien
za la novena de p reparación para 
su fes tividad, para que Barcelona 
y Espat1a ent era, sonzelidos ac
tualmente a la desull ión interior 
y a maniobras secta rias, causadas 
por l os enemigos infiltrados en la 
19lesia, se l iber en de estos dailos 
y todos jun tos, unidos trabajemos 
para la gloria de D ios y el bie" 
de las almas." 

Nomenaments primers 
comentaris 

L'horitzó s 'aclaria, finalment, 
el dissabte, dia 4 de desembre. Hi 

havia moviment episcopal a to ta 
Espanya. El cardenal Enrique i 
Tarancón passava a Madrid, el 
Dr. Gonzàlez Martfn a Toledo i 
el Or. Jubany a Barcelona. La co
municació era feta directament 
pel Nunci a la Conferència epis
copal reunida a Madrid: AI cubri r 
s iete sedes en las personas de 
olros tal1tos preclaros miembros 
de esla COIlfereneia, la Sallta Se
de quiere prestar también su 
conlribución ill.lsio/1{uia a esta 
e tapa tan importante de la 19le
sia de España . 

Entre e ls comentaris primers, 
hom remarcava . Nombram ientos 
re ligiosos», requadrat i signa t 
«S. N .• (.Solidaridad Nacional> , 
5. 1.72). Referin t-se a l Dr. Gonza
lez deia: E l recuerdo de S itS pri
m eras palabras, baja las piedras 
egr egias de la catedral basílica al 
tomar posesi6n de su cargo arzo
b ispal , seran il1olvidables. I pel 
que fa al nou bisbe: No d escono
cemos la enorme res ponsabilidad 
clescargada sobre los hOfnbros de 
l11onseñor Narciso Ju bany Arnau. 
en es ta llO ra grave de profundas 
renovaciones en la que la I gles ia 
se pOlle ell línea en orden a los 
cOl1ceptos del Concilio Vatica
na Il. En toda lo que atat;e a la 
Pal ria, a la unida.d religiosa de 
lIueslro pueblo, a las ve rdades 
etem as de la f e y a la disciplina 
debida a su al ta j erarquía religio
sa, es laremos, incondicionalmen
te, a su servida. 

Per la seva banda, • El Noticie
ro Universal> del dia 10 publica
va to la una plana: «Encuesta: El 
cambio de obispo en nuestra dió-
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cesis». José Bachs Cortina (Pbro. 
Cura parroco de Santa Tec/a, de 
Barcelona. Presidente de la Aso
ciación de Sacerdot es y Religio
sos de San Antonio Ma ría Claret 
adher ida a la H emwl7dad Sacer· 
dotal Espaiïola. Com isario dioce· 
sano de l a H ermGl1dad Nacional 
de Alféreces Provisionales, de la 
provincia de Ba rcelona. Presiden· 
te diocesano del Ejército Azul de 
la Virgen de Fat i llla), Rosa Griso 
de Sa la Ponsati (miembro de la 
coordinadora de las asociaciones 
fem eninas católicas de Barcelo· 
na), J osep Bene t (historiador ) , 
Miguel Coll Alemany (sociólogo) 
i Jordi Llimona (capuchino), res
nien aquestes dues preguntes: 
¿ qui n record guarda del pas per 
l'arquebisbat de Bar celona del 
Dr. Gonzàlez Mm·Un ?; ¿què espe
ra del n ou Arquebisbe Or. Ju
bany? Vegeu , p. e., Ics respostes 
de J osep Benet: 

1. E l de un período muy con
flict iva en la histo r ia de la [ gle
sia de Barcelona. Creo que el doc· 
tor Gonzdlez ha sido v íctima tam· 
bién de lOla forma de nombra· 
m iu llo del Episcopado en Cala· 
Iu Fia que parece que ya ha pa· 
sado defin itivamente a la His to-
ria. Estoy seguro que el doctor 
Marcelo Gonzdlez sera lOI buen 
arzobispo de Toledo, en una tie
rra que conoce cultural, social y 
pas toralmell te porque en ella 
ha nacido, se ha fortnlJdo y vi
v ido. 

2. E l doctor Jubany es el pri
mer obispo cataMn que ocupa la 
sede de Barcelona, ([espués de 
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mas de cua r en/a años. La dióce· 
sis que encontrara es mlly dis tin· 
ta de la que él conació an tes de 
ser nombr ada obispo de Cerona, 
ya que los problemas se Itan ida 
acumulando y agravando. Pero el 
doclor Ju bany es ll1 la persona1i· 
dad con suficienle inteligell cia, 
apertura y posibilidades de C0 I10-

cimientos de la problenuit ica del 
pHeblo de Cat alU/1a para altondar 
ell l os problemas y r esolver los. 
Para la ingente labor que l e es
pera esloy segu ra que podra con
tar con la colaboración de exce· 
lentes personas, tanlo en el Con· 
sejo Presbiteral como en el ac· 
tual equipo de gobierno, así cOp 
mo numerosos sacerdoles y lai· 
cos dispuestos al dialogo y a la 
colaboración. El pl/ede y debe 
ser un auténtieo pacificador de 
una dióeesis en crisis. Le aguar· 
dan W 'lOS aiios de episcopado muy 
di/ici/es, duranle los euales creo 
que le serd mas necesario el don 
pro/él ico que S Lt reeol1oeida for· 
mación jurídica. Pero espero, di
ría concluyendo, que conlinúe y 
progrese por el ca.mino señalado 
hace cuarenta años por el Carde· 
nal Vidal y Barraquer que, en de
fini tiva, es el mismo que ha mar· 
cado el COl1cilio Val icano l/. 

També cal remarca r «Archi dió
cesis con futuro» ( << El Correo Ca· 
ta lan . , 18.12.7! , sense s ignatu ra ), 
de què ens ocuparem després. 

Brillants efusions i comiats 

Desp rés ha n vingut e ls comia ts 
del Dr. Gonza!ez. Qui vulgui res-



seguir-los pot acudir a la crònica 
que en publica e l «Boletín Ofi· 
cia l del Arzobispado» del mes de 
gener, pàgs. 58-61 (H ome.wje de 
las autoridades; nombrada lJijo 
adoptiva de Barcelona; lJomenaje 
de las religiosas; de los sacer
dOles -amb regal d'un bàcul i 
una carta antològica que signaven 
set d'ells i que acompanyava la 
invitació del Prc lal-; y de Iodo 
el Pueblo de Dios el7 la Caledra l ; 
olros ac/os: misa del ga llo en la 
Merced, misa ell la parroquia de 
Belén el 1 de enero, misa en la 
parroquia de la SIma. Trinidad el 
2 de enero, el día 11 se despidió 
de los periodislas y el día 12 de 
los colaboradores de Cdrilas, mell
saje navideFio). l encara no hi 
consta el primer, l'acte organitzat 
per ¡'Obra d'Exercicis al Pa lau de 
la Música, que alguns diaris anun
ciaven com a «homenaje de la ju
ventud barcelonesa al Primado de 
España », amb tu na i pancartes 
tan pintoresques com aquesta: 
«Valladolid, Astorga , Barcelona, 
Toledo, así en la tierra como en 
el cielo y siempre con Don Mar
celo» (id . 14.12.7 1) .• Nulla dies si· 
ne linea»: a partir del nomena
ment i durant un mes llarg gai
rebé no hi hagué dia que e ls dia· 
ris no donessin compte d'a lgun 
acte o d'algun comunica t. 

Ja veiem el clima efusiu d'a
quests comiats. La cosa arribava 
al zènil 1' 11 de gener a la Ca
tedra l: l'arquebisbe recordava: 
Cuando llegué por primera vel a 
esta caledral a/guien enfonó el 
"Virolai" con ;m ención distinta 
a la que tiene . Y a/lOra lo entono 
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yo e ll lIolllenaje a la Virgen de 
MOllt serrat. Efec tivament, com 
havia dit abans, en 1J'; alma no 
queda mas que el recuerdo grato 
de lo bueno qH e he vista y v ivido 
el1 eS la cilldad (id. 11.1.72). Un 
full parroquial comentava: «entre 
Viro lai i Virolai ». 

Un to semblant prenia la seva 
nota de comia t publicada als dia
ris: 

Para regir la dióces;s lla,.né a 
colaborar a lodos, bien lo sabéis, 
a fodos, porql/e era mi deber ser 
obispo de todos. ¡Cudnws de11l0s
traciones de conlianza que hubie
ra deseado ver lIlejor correspon
didas! Lo que nll(Llralmen te no 
podía lli de!Jía era ceder a la preo 
sión de determinados grupos 
tan sorprendentemellt e persuadi
dos de poseer en exclusiva la ver
dad en su visión de la I glesia o 
en su interpretación de lo que es 
Barcelona y el pueblo cawldn 
(. .. ) Basla ya de grupos que se 
excluyen, de suliciencias enl wne
cidas y solilarias, de radicalismos 
pastorales sin a11l0r, de ligeras 
adivinaciones de futuro que pres
cillden de la }¡wlli/de y diaria CD

laboración con la providencia de 
Dios (id. 15-16.1.72 ). 

Aquest accent polèmic s'havia 
aguditzat, encara, en les parau les 
adreçades a les religioses i a l'o
bra d'exercicis. 

La «Junta diocesana de pere
grinaciones» va organitzar viatg..!s 
a Madrid i a Toledo en autopull
man para acompanar a monserïor 
Marcelo GOl1ldlez MarLÍn; els 
anuncis apareguts a la premsa 
precisaven, a més, que es sorti-
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ria dissab te a l matí i es tornaria 
dilluns a l vespre i que tot p legat 
valia 2.000 pessetes, estades in· 
closes. l sabem que s'hi podia 
anar per un import encara me
nor. 

No és estrany que mossèn Ca
s imir Martí comentés en un dels 
seus habituals articles: Ur/a fuer
te lensión emocional ha acompa
"ado el cambio, decidida por la 
Semta Sede, en el mas alto nivel 
de la eslructura jenirquica de la 
¡ glesia barcelonesa. Don Marcelo 
Conztílez, el obispo saliente, al 
despedirse ( ... ) ha imprimida ell 
los sucesivos encLlenlros una no
ta de marcada vibración emoti
va ( ... ). ¿Serti prematura o feme
ra ria expresar la convicción de 
que las dificultades -lógicas o 
sobremiadidas- a que alude dall 
Marcelo en su escrit o de despe
dida, han tenido la emotividad 
como ingrediente principal? 

Pera la vida prosigue. Vuelven 
a ejercer su peso los aconteci
mienfos ordinarios que. en su CD

tidianidad, se resislen a ser cap
tados y expresados si no se 10gran 
unas condiciones m inimas de sa
bria objetividad. (id., 22.1.72). 

Per això, en llegir les paraules 
del Dr. Jubany en acomiadar-se 
dels gironins, el qui signa aques
ta crònica hi trobava el llenguat
ge simple i cIar del seny, que no 
1Ia de recórrer a vibracions emo
tives : «Los obis pas pasan, las 
diòcesis, la ¡ gles ia en definit iva, 
permanecen» ( ... ) Recordó que 
en la misma mai1ana habia asis
tido al enlierro del que tue du
rante mas de veinte años arl.obis-
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po de Barcelona, doctor Modre
go ( ... ) pareciéndole que en aquel 
acta se enterraba una buena par
te de la reciente llistaria de la 
diócesis barcelonesa, pera «que 
sin embargo la ¡ glesia de Barce
lona seguia su camino, como lo 
haría la I glesia de Cerona » ( id ., 
20.1.72). 

La mort del Dr. Gregorio 
Modrego 

En l'endemig va mo rir, en efec
te, el nostre antic bisbe i arque
bisbe, Dr. Gregorio Modrego. 

Nombrosos sacerdots i seglars 
vam acudir a l'enterramen t; 1I 
bisbes i 2 abaLs presid ien el pres
biteri, ben mitrats; molt s vam 
tenir la sensació que en terràvem 
una època. Havia mort, precisa
ment, el IS a la Larda, quan el 
Dr. Gonz'¡lez ja havia pres pos
sessió de Toledo i e l Dl'. Jubany 
encara no ho havia fet de Barce
lona. 

Mossèn Josep Maria Rovira va 
escriure un sucós comentari (id., 
23.1.72) sobre la human itat d'a
quell que havia estat bisbe nostre 
du rant vint-i-quatre anys: 

Este tiempo se caraclerizó por 
una mel.cla muy curiosa de intui
ción y de personalismo dentro de 
una manera muy tradicional de 
vivir la ¡ glesia. No cr eo que hoy 
pudiera repetirse esta fórmula. 
pera lo cierta es que con el doc
tor Modrego podia uno no estar 
en estrecha identificación en cuan
to a las ideas; podía uno no sen
tirse encuadrado en un verdadera 



proyeclo aposlólico - diocesano
comt'n. Y S;'l embargo, se esta
bIecía con él -y lIegaba a la ba
se- una anella con'llmiótl hu
mana_ ( .. .) 

No c reo que él sintonizara con 
los móviles doctrinales que ani
mabal1 a aquellos sacerdotes que, 
ell la agilación de mayo del 66, 
fueron calificados de «bonzos in
cord¡antes». Sill embargo (lesde 
la radio se oyó la exclamació,,: 
«¡Que nadie toque a mis sacer 
dotes! », y esta nola humana ayu
dó a centrar las cosas. (. . .) 

Hay que cons/alar que -desde 
los aRos cua renta Iwsta mediados 
los sesenta- la Lmidad se rea li
zaba en torno de la humanidad 
in/ui/iva, oportuna (atenta a la 
jugada), expG/1Siva del doc/or Ma
drego. 

Por última vez es/a unidad se 
h izo visible el marIes en la Cale
draI, donde el doclo r M odrego 
-de cuerpo presente- volvía à 
ser unos mon'lentos el Obispo de 
lodos. Es/o palpdbamos al imos 
reconociendo y saludarldo a los 
curas de las tendencias mas di· 
versas. 

Perspectives i desitjos de futur 

Durant aquesta mena d'inter
regne han sortit a ls diaris, tam. 
bé, a lgu ns art icles prou inleres. 
sants i significatius que expres
saven desitjos eclesials. 

Hom remarcava, al cap de 
quinze dies de saber-se el relleu 
episcopal, el titulat «Archidióce-

s is con futuro », ( id., 18.12.71) re
près per «Serra dOr» (gener 1972). 

AI cap de 42 anys del «prc.mo
vcatur ut removeatur» del doctor 
Miralles, el nomenament del doc
tor Jubany sembla la reins laura
ció d'una tradició alhora pas to
ral i lògica: és un bon comen
çament. Com deia el comunicat 
d 'un grup de capellans, es fa ne
cessari un «període de pau acti· 
va, que restab leixi la con fiança»: 
ha d 'ésser obra de lot el poble 
de Déu. J cont inuava: 

El 17l1evo arzobispo partird, s in 
dl/da, de la realidad cr;s tialla 
exis lent e y e011Iprobara la decli· 
cación evangelizadora de m l/cI'lOS 
Jlú cleos coordinados o dispersos, 
en expalls ió ll o en emb rió 17. Pera 
lodos estos es fllerzos 110 trtict it;· 
carat! en profwulidad m;e'lfras 
no estén realmen te aswnidos den· 
Ira del conjunto del pueblo eris· 
tiana, que I;ene sus max;mos s ig· 
nos de l.m;dad eH los sacramen· 
tos y en la jerarquia. Por aIra 
par/e, no Iwy que olvidar la ela
boracióll, clesde Jtaee unos a,los 
de un pensa1l1ienlo leológ;co ; 
pastoral aulóelOllOs, en parle ori· 
ginal y que ha tomada eUlieJatl a 
I ravés de libros, y publicaciol1es. 
Este pensamielllo poca valorado, 
o simplemente lolerado, debería 
{lllora cOllvertirse en W1Q de las 
bases - 110 la úllica- para ilumi. 
nor los fLl/uros plan/eall/ien/os. 
La dióces;s es pe r sc pluralista, 
y lai evidencia 110 puede negarse, 
sina potenciarse. Pluralismo no 
significa al'Iarquía o desverlebra. 
ción, sina arliculación eH la li. 
berlad. 
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L'article considera que cal par· 
tir del Conci li i de les conclusions 
de l'Assemblea conjunta de bis
bes i capellans; que ca l respec
tar e l pluralisme; que la projec
ció mi ssionera és fonam ental; que 
«el s igno transformador del Evan· 
gelio debe comunicarse, s in oro
peles ni patinas equívocas, a los 
que viven intensamente en c i re· 
molino dc la actualidad »; i que 
és urgent per a ls sace rdots un 
estatut de la missió obrera. J aca
bava: 

«El nombram iento de mon se· 
ñor Jubany ( ... ) abre una etapa 
de gran esperanza y todos debe
mos contribuir a que és ta no se 
frustre». 

Mossèn Casimir Mar tí, pe r la 
seva banda, va signar dos ¡mpor. 
tants articles a «El Correo Cata
lan». En el primer (22.1.72) intro
duïa així Ics seves considera
cions: «en es tos momentos ( ... ) 
tal vez toque a muchos decir su 
pequeña palabra de discreción y 
provisionalidad». 

La seva consistia a c ridar )'a
tenció sobre quatre punts. 

1. Amples sectors del nostre 
poble conserven el s costums cris
tians en la seva pràctica o, al
menys, com a models cie compor
tament: e ls problemes de la vida 
ordinària són plantejats encara 
amb cri te ris cristians; en canvi, 
es solen mostrar marcadament 
insensibles o inhibits davant els 
problemes de fons (polítics, ecc>
nàmics, s indicals). 

2. Hi ha grups importants o 
específics on la fe cristiana és 

92 

sotmesa a debat: joventut, món 
obrer, món inteBectua!. Per a ells, 
l'Esglés ia pertany a l «es lablish-
ment ». 

3. La secu lari tzació creixent es 
tradueix en la llibertat per a des
apuntar-se de l'Església. 

4. La societat de consum de 
masses segrega conformisme. 

El segon article sortia ci 2S de 
gener. Mossèn Martí hi anotava 
les línies pastorals avu i prr.domi
nants: 

I. Atenció preponderant a l 
primer sector i als problemes 
de vida ordinària i manca d 'esforç 
per a sensibilitzar-lo davant els 
problemes cie fon s, cosa necessà
ria per a fer la unit at de l'Esglé
sia i immuni tzar- la contra el pe
rill de neo-restauracionisme. 

2. Desatenció oficial al segon 
grup, aguditzada després de la 
crisi dels moviments especialit
zats d'Acció Catòlica, de 1966. 

3. Insensibilitat davant e I s 
nous problemes de la societa t de 
consum, en particular el confor
misme. 

4. No afrontament de les con
qüències de la secularització per 
a la vida de fe . 

S. Existència de punts culmi
nants d'esquizofrèn ia eclesial o 
an ti testimoni (entre.> ell s, ]a no 
intervenció de la comunita t en 
el nomenament del bi sbe, peça 
decisiva de la comunitat dioce
sana i la permanència en el mi
nisteri eclesiàstic de persones in
habils per a servir la comunitat). 

Passant després a formular una 
«de~iderata», assenyalava: 

1. Reconeixement de les rea-



litats missioneres existents, amb 
els seus dina mismes, integració 
e n e l conjunt i esforç perquè si
guin posades en comú. 

2. Reconeixe ment de Ics inco
herències de la presència de l'Es
glés ia , eliminació progressiva i 
creació d'òrgans per a capta r les 
situacions extraord inà ries i res
pondre-hi. 

3. E laboració de p lans de pro
grés e n la ca teques i, en la pred i
cació, en la vida litúrgica i en la 
sensibilització de les comunitats 
davant els problemes missioners . 

Fina lmen t, Mossèn Josep Bi
gordà es feia ressò e l 29 de ge
ne r , ta mbé a les planes de «E l Co
neo Catalan » d 'un article de 
H . N. Legrand sob re Ics esglés ies 
par ticulars, aparegut a «Conci
lium ». Serà bo transcriure 'n els 
paràgrafs int roductori s de mos
sèn Bigordà: 

La realie/ad de los problemas 
indisimll/ab/es, las exigencias de 
una tarea enorme, que estd aguar
dW7do desde lzace tiempo, lIan 
im.puesto W1Q considerable sobrie
dad. Desde estas columnas, por 
ejemplo, se lla sentido mas la ne
cesidad de tomar conciencia de 
/a situaci6n real de la dióces i, que 
el altirr de exaltacióll. Y urro cree 
que la discreción y la búsqueda 
de rea!isrrzo pueden ser, eH defi
Hitiva, signos l/e buena sa/ud o, 
por lo menos, gat"zas de tener/a. 

Hay momentos en que la espe
ranza relluye determinadas ex~ 

pansiones verbales, orales o es~ 
crilas, y prefiere asumir o recla
mar la efectividad que dé respal-

do a la esperanza, "Som-Ili!": esa 
es, posiblel17_ente, la actitud que 
nUlCllOs ansian. 

Uno quisiera rendir honor a la 
sobriedad, tambiérr. Por ella, co
mo call ganas de cOl11rapuntear 
con una armonia de fondo la nue
va etapa -¡ojaM que pueda ser 
discontinua respecto al pasado!
que se inaugura en Barcelona, 
quisiera hacerme eco de algunos 
pensam ien tos, relativos a las ¡gle
sias locales. 

Entre e ls paràgrafs de H . M. 
Legra nd transcrits per l'a rticulis
ta, remarquem aquest: 

Las iglesias parliculares difí
cilmel1 te se Iwcen presentes en 
S it propio rnwu/o, e1'llerzdielldo 
por tal lo lIlismo la realidad 50 -

ciopolítica que la cultura. Ella 
es comprensible en el caso de las 
jóvenes ig/esias. Pero aún en 
la mis11la civilizacióll occidental, 
¿acaso no resul/an cada dia m e
nos indígenas las iglesias? As! lo 
demueslra la falta de adaptaciórr 
de SL< predicació" y de su ét ica, 
su incapacidad para constituir 
tina instancia crítica en el sena 
de la sociedad como, por ejem
p/o, la ¡anna arcaica de vida im
puesta a sus ministros. 

El mateix mossèn Bigordà ha
via escrit ja el dia 11 de desem
bre: 

ESle deberia ser el momenlo 
de una mirada lúcida, audavnen
te lúcida, que no esquive ningu
na silu.ación prob/emdtica o con
flictiva . 

El futura de la dióces;" al mar
gen de va/oraciones que puedan 
afectar a las personas nuSs res-
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ponsables, exige una gran lucidez. 
Y así se podral1 calib rar las si
luaciones de hecho nuís neural
gieas: por ejemplo, la presencia 
de opciones contrarreformadoras 
fren te a la insoslayable tarea 
de secundar la loma de concien
cia de la I glesia en un proeeso 
evidente de renovación conciliar; 
por ejemplo, el I, eelzo de un des
prendhniento progresivo respec
to a la institueión eclesial por 
parle de bas tal1tes sectores cris
tianos; por ejemplo, las dimisio
nes y los abandO/lOs, etc. 

Y así se podrón abordar los te
/nas de la sacramenlalización en 
su aparente o real oposición a la 
obra de evangelización; las nue
vas experiencias de grupos, de 
comunidades de base; la escasez 
de auténticas experiencias de sig
no o de planleamiento misione
ro; la siluación de la v ida religio
sa, etc. 

Y así se podran replantear las 
relaciones de la I glesia local, en 
sus diferentes niveles, con la so
ciedad civiL y con la estructura 
socio-económica y culturaL. 

Y así se podran descubrir Las 
inevitables exigencias estructura
les de la organización diocesana. 
La burocracia no debe suplantar 
los procedimientos operativos eH 
orden a una eficaz reforma de la 
vida cristiana, y los servicios de 
"buena voltintad", con verdadera 
impronta eclesial no deben apa
recer como signos de un cierto 
lujo, aptos tan sólo para las eró
nieas oficiales, de valor apologé
tico. 

Es decir, es el momento de 
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alrol1/ar los problemas con Ioda 
c1aridad y de entrar por caminos 
de respuesta objeliva a los mis
mos. 

La presa de possessió 

El dia 19 de gener va tenir lloc 
un acte anacrònic: la presa de 
possessió canònica del Dr. Ju
bany, per poders -feia de procu
rador el bisbe auxiliar Dr. Josep 
Maria Guix- davant el capítol de 
canonges reunit en ple a la Sala 
capitular. Hizo la promesa ritual 
ante los testigos y los notarios 
eclesidstieo y civil ( ... ); entre 
otras ceremonias abrió y cerró 
las puertas del obispado y en/re
gó en la cancillería el nuevo sello 
episcopal. Posteriormenle volvió 
a la Sala capitular, donde se co
municó al cabi/do que el nuevo 
arzobispo había tomada posesión 
eanóniea segLÍn las formalidades 
aeostwnbradas.. ( id ., 20.1.72). 

Finalment, el dissabte 29 a la 
tarda, el nou arquebisbe celebra
va l'eucaristia a la Catedral. 

L'acte, a desgrat dels seus con
dicionaments - presència del Ca
pítol i de les autoritats, dosatge 
lingüistic, e tc.- no recordava 
gaire e l de sis anys enrera, entre 
pancartes i aplaudiments. Alguns 
hauríem esperat una homilia 
més «profèt ica» o més «religio
sa», i en tot cas, mes simple. 
El to de «documen ts pontificis» 
es presta a una certa fredor. No 
hi ha dubte, tanmateix, que s'ha 
obert una època nova, més fami
liar i casolana. Les imatges i les 



notes de premsa sobre l'acte si
milar celebrat a Toledo uns dies 
abans, ho posen prou de mani
fest. 

Balanç final 

¿Què conclourem de tota aques· 
la ll arga relació? 

1. Que el bisbat no ha viscut 
insens ible aquesta etapa. [ és co
sa bona: el cap de la comunit at 
diocesana. ¿interessa o no a la 
base d 'aques ta esglés ia? 

2. Que hi havia una mena de 
«conscnsus_ -almenys entre una 
minoria considerable- per a de
manar una solució provis ional , 
presidida per un Administrador 
apostò lic, que creés un parènte
si, restablidor de la confiança. 

3. Que segueix procedint-se com 
si aquest nomenament afectés no
més la nuncia tura i l'estat. Ofi
cia lment no hi ha cap consulta 
als òrgans del bisbat. 

4. Que tanmateix la nuncialu
I"a no es tanca al diàleg ora l o 
escrit, a les consultes. a les opi
nions. 

S. Que no s'ha arriba t tan 
enllà com, per exemple, a Bilbao, 
on, a re l del nomenament de 
Mo ns. Añoveros com a bisbe, 
el Consell presbiteral va en
vi ar un escrit a Ja Santa Seu 
en e l qual, entre altres coses 
es reprova «un modo de designa
ci6n que no ha tcnido en cuenta 
algunas cu alidades fundamen ta
les reiteradamente señaladas por 
el supremo magisterio de la Igle
sia como indispensables para la 
tarea de la evangeHzaci6n, y casi 

unanimemente señaladas por el 
clero de la diócesis>. 

6. Que la notícia no ha desper
tat, en l'opinió pública, el ressò 
que hi va tenir, fa s is anys, el 
nomenament del Dr. Gonzàlez 
com a coadju tor. Raons? El des
i nterès creixent per les coses de 
l'Església; la plausib ilitat d 'un 
nomenament que recau , després 
de tants anys, damunt un bisbe 
ca talà i coneixedor de Barcelona 
i e l convenciment que, en la s i
tuació actual, aquesta era la sor
tida poss ibilis ta de l'impasse. 

7. Que tanmateix a més dels 
comentaris habituals han sortit 
a la premsa punts de vista i fins 
i tot aspiracions : uns, procedents 
de sectors polítics ; altres, de sec
tors eclesia ls. Aques ts darrers són 
s imptomàtics: e ls membres de 
l'Esglés ia barcelonina tenen una 
idea de la diòces i i de la tasca 
que escau al seu bisbe; són pocs 
que escriuen, però molts que opi
nen. 

8. Que s'ha volgut donar a la 
marxa del Dr. Gonzàlez un aire 
apoteòsic d'homenatge al que és 
promogut a «primado de Espa.ña» 
i de viva emoció a causa dels 
en tranyables llaços d'afecte que 
aquests sis anys s'havien creat. 

9. Que el Dr. Jubany ha man
tingut una gl"an discreció, tant en 
les declaracions a la premsa (po
ques, breus i «de communi»), com 
en la seva primera actuació el dia 
29 a la catedral. 

lO. Que òrgans tan importa nts 
i conciliars com l'equip de Go
vern, e ls arxipres tos i el ConseU 
presbiteral han tingut un paper 
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nul en e l ca nvi de bisbe. El cas 
d'aquest és particularment signifi
cat iu : des que es comença a ro
morejar que hi haurà canvi, cap 
al mes de juny, ja DO és convocat 
ni I i és donada cap explicació; 
quan el Dr. Gonzàlez s'acomiada 
de la diòcesi, ni tan sols es parla 
del Consell presbiteral; quan té 
lloc la presa de possessió per po
ders i l'entrada del nou bisbe, 
tampoc. Mentrestant, l'òrgan que 
apareix públicament és e l capítol 
ca tedral , ]a representativitat real 
del qual és, avui, pràcticament 
nul·la . 

11. Que, en conseqüència, els 
òrgans nous --coHegiats i pasto
rals- no semblen venir a subs
tituir e ls antics, sinó a superpo
sar·s'hi ; i mentre aquests tenen 
consistència, aquells semblen un 
luxe epidèrmic, una cosa de su
pererogació, una concessió benè
vola. 

12. Que el canvi de bisbe re
presenta una mena d'interregne 

(que, en aquest cas , ha durat ben 
bé quatre mesos: tothom sabia, 
en marxar de vacances que hi 
hauria moviment) e l qual afavo
reix un desglaç. Les opinions es 
manifesten i sembla dibuixar-se 
una certa expec tativa fins en sec
tors i persones molt marginats. 
Després d'un pontificat com el 
que ens havia tocat, aquest des· 
glaç és un si tuació favorable, que 
el nou bi sbe ha de saber apro
fitar. 

SJ obriran perspectives? ¿ Es po
drà dialogar obertamen t sobre 
tota mena de qüesti ons? En 
aquest cas, ci desglaç es mantin· 
drà i el dinamisme de la nostra 
Església podrà posar-se en joc. 
Altrament, l'interregne no haurà 
servi t de res i les posicions -i 
les marginacions- tornaran pre
sumiblement a congelar-se. Fóra 
ben de doldre. 

Josep M. Tolosalls (Barcelona) 

V ents que bufen a Tarragona 

No es tracta de vents casolans, que 
es produeixen al rebatre una porta 
amb mal humor, sinó que són vents 
que vénen de més lluny I de més alt. 

El que passa en aquestes terres tar
ragonines lliga amb altres símptomes 
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de fora i tot plegat ajuda a conelxer 
el moment político-religiós actual. 

Crec adient. doncs. de fer constar 
una sèrie de fets i d'afirmacions que 
el lector inteHlgent sabrà interpretar 
en relació amb el context general. 



Per no fer-nos un garbuix, només 
ens fi xarem en alguns dels fets 1 afir
macions que han tingut més publicitat, 
deixant que tota la resta se l'emporti 
el vent. 

I. La revista «lglcsia-Mundo», 
núm. II (28 se tembre de 1971, 
pàg. 14 ), dóna una informació 
tergiversada de la designació dels 
represen tants de Tarragona a 
l'Assemblea Conjunta . 

La Delegació clel Clergat envia 
una resposta-rèplica al Direc tor 
de l'esmen tada revi sta que no es 
publica; ¿ potser perquè no la va 
reb re en c i termin i de 15 dies pas
ats els quals, ja no h i ha obli-

gac ió juríd ica? El text cie la re
vista (que acusava d'arb itral-ie ta t 
tenclenciosa el Sr. Arquebisbe en 
la designació dc ls representants 
a l'Assemblea conj unta) i e l cic la 
rèplica \'an se r lliurats als mem
bres de l Consell Presbiteral. 

2. La revis ta «Fucrza Nueva», 
nú m . 260, cic l'I cic ge ner cic 1972, 
publica en Ics pàgines 14 i IS un 
article dc Jaim e Tarragó criti
cant duramcn t e l nostre Arque
bisbe DI'. Pont i Gol. E ntre a ltres 
coses reprodue ix un llarg tele
grama: Grupos seglares elistilltas 
diòcesis catalanas retm idos Bar
celona (. .. ) NlIes/ra r eflexión ad
vierte grave r espoltsabilidad V. E. 
al querer declj,tarla de l1 ecllO di· 
sirnuldndola. COH lluevas es tructu
ras)' muchas palabras ... 

Aquestes dues p à gi n e s de 
«FuerLa ueva» fo tocopiades i 
en forma d'anònim van arribar a 
to ts e ls capellans de la Diòcesi i 
a lliversos seglars. 
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3. El dia 21 de gene r de 1972 
a les 10 de la nit , a l c ine Avenida, 
propie tat de la Parròquia de Sant 
Joan B. de Reus i clavan t de més 
de 600 persones de diferents po
ble:; de la diòceSI, va donar una 
conferència el Sr. Jaime Calde
vi lla G. Villar, director de la re
vista «Igles ia-Mundn », sobre el 
tema: «Dimcnsión dc las f\l eJ7 aS 
in lernacionalcs en la prnblcma
tica mundial». 

Només hi pod ien entrar els qui 
tenien invitació persona l. 

Entre alt res coses va dir: 
- Creo que 11 0 descub ro l1irl ~úU 

secreto a nac/ ie cttando afirmo 
que eH Es pw1a se ha desatado 
por llna minoría exigua una sub
vers;ón, llna revolllción. Esta m i· 
nada exigtm es ta conslituída po r 
sace rdotcs. Nada tiene q ue ve r la 
SallIa Madre ¡glesia ca" eS lo (. .. ) 
Estos sacerdot es y relig iosos ( .. . ) 
obed eccH a fllerl.as i1 tte rnaciona
les HWy e/aras. Es mlÍs. Reciben 
las divisas del extranjero y orga
f/lza u toda s S il S n7w1ifes laciones, 
sobre Iodo la s d el orden de co
'1ll.II'I;cación social (prensa, revis
tas, Iv. y radio, etc. ) organil.an 
toda esto al servlcio dc wta cosa: 
la conf usió" ideológ ica de las 
mentes católicll s. 

- Por lo tau to, ert toda esce 
campo d e fal set/ades en que se 
mlleve la I"fenwciona l Comunis
ta, tenem os que llegar a W1 pWllO 
muy concreto, )' es al punto reli· 
gioso. lIuelvo a repetir que no es 
descubrir ningtJn secreto el saber 
que hay un grupo de eclesitis/i
cos organizados en Espw1a para 
producir una revoluc;ÓIl y mar-
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ellar frente a trellt e al Estada. 
-Esta no os entristezea ( ... ) 

tenéis que conjuntar vueslras 
¡uerzas de forma que apoyéis a 
los sacerdotes que es tdn consta ,t
temente sulriendo, i 11 e I u s o el 
arrin.conamien/o de SLlS superio
res para que 110 ocupen carga al
guna, a fin de que esos 110mb res 
o se pasen al progresismo o se 
n'lueran de hambre. 

-El Partida Comullista en Es
paña procura mandar a los selni
narios a gerlf es de vocación tar
día. 

- Y es que para EspOlia, el pro
blema religiosa es de llna impor
taneia lan so/ellme que se puede 
pensar que si no se resuelve, la 
patria se Jnwde. Por ta1a raz6n 
muy seneil/a. El al ma de España, 
quiérase o no se quiera, es lo re
ligioso-ea/ólieo ( ... ). El alma de 
España es cató/ica , ,/0 solamente 
10 diga en el ordell sobrenatural, 
sina en el orden l1istór;co. 

-Y después de estas guerras 
(se refiere el las guerras carlis
tas) , regala Dios a España, -si 
esta escandaliza algún oído que 
se aguante- regala Dios a Espa
"a la Crt/zada del 18 de jl/Tio de 
1936 lzas/a el 1 de abril de 1939. 
H enzos [iberado, COll sangre de los 
mejores, a nuestra patria. 

-Yo PlO puedo acertar a cam
prender, y pueslo que ellos inten
taron condel'lar a los mdrtires de 
nueslra Cruzada, a los obispos y 
sacerdotes que dieTon la vida por 
Crislo, en aqt~ ella reunión ma/ha
dada de la Asamblea Conjunta, 
yo furgo que acusar a los que 
pus ieron su voto eH cont ra de los 
m drtires y héroes de Españ.a; aeu-
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sarles ante la llistaria y decir que 
son reos de traición a la J glesia 
.v a la Pa/ria (aplat/sos). 

-Antes que os arranqueu este 
espí ritu familia r, antes que con 
malas doctril1as, W10S y ofros, 
quieran corromper a vuest ras hi
jas e hijos, levall /aos - iba a de
cir /Jen armas", y si fuera neee
saria habría que llacer/o--, levan
laos de vuestras casas y haced 
toda 10 posible par" que la salva
ció ,t eterna de vuestros hijos se 
asegure. 

4. També cal remarcar l'inter
viu que ci periodista Domingo 
Medrano féu a l Director de la 
revista . Iglesia-Mundo., Sr. Jai
me Caldevilla G. Villar i que surt 
el dia 22 de gener a la p:'!gina 17 
del «Oiaria Español» de Tarra
gona. 

Comença aquest a rticle, fent 
notar que el dia abans (o sigui 
el 21) al matí (concretament a 
les 10'30) en el Cinc Avcnida de 
Reus, D. Jaime Caldcvilla, Direc
tor de la revista «IgIesia-Mundo», 
«pronunci6, anlc un pública to
talmcnte integrada por sacerdo
tes (n'hi havia uns 30) una con
ferència sobre las orientaciones 
de su revista y su proyección so
bre el lector cat61ico cspañol •. 

5. A la llum de totes aquestes 
coses i d'altres de menys relleu, 
es comprèn millor algun frag
ment de les «Declaraciones del 
Dr. Pont i Gol: .EI primer año 
en Tarragona», aparegudes a «El 
Correo Catalan», I de febrer de 
1972, p. 18: 

Den/ro de esta visión de con
junto también entre nosa/ros he 



encollt rado persomlS y grupos 
angu.stiados y problematizados, 
tanta de clérigos como de laicos; 
fie encon trada tens iones y diseu
siones que pueden romper la ca
ridad y la ,midad, de la que el 
obispo es el centro y el res pon
sable. No sirven fielm ente a su 
mis ión pastoral los que manilies~ 
tan confusión en la fe , O una vida 
exclusivament e mUlld{ma. Tam
poca la sirven los que para de
fender esta fe o estilo de v ida 
clerical acuden a medios menos 
nobles, como son iror'lÍas, medias 
verdades, divulgaciones un tanta 
difamatorias, etc. COri espiritu de 
secla y de oídos cerrados al dia· 
Ioga. Con gru pos atrillcllerados, 
que en el fo ndo y frente a s itua
ciones es tablecidas es tan, en una 
forma u ot ra, polit izados, ni se 
defiende la ortodoxia, ni se pro· 
mueve la renovación. 

En aquest mateix sentit va en
caminada la decla ració que va fer 

e l Consell Presbit e ra l en la seva 
recent reunió a la Selva del Cnmp 
i que va ser publicada al «Diario 
E spañol., de Tarragona, (30.1.72, 
p. 2) i a «L'1 Vanguardia E .» 
(2.2.72), p. 18): 

El COrlsej o del Presbiterio r e· 
prueba las informacioues calum
niosos, d ifamatorias y mlónimas y 
r eafi rma l a rlecesidad de urtidad 
d el Presbiterio entre sí v con su 
Pastor. 

A mb to t això es compro\'a Que 
no solament hi ha «tontos ú tils » 
d'un bàndol, sinó que també n'hi 
h", de ¡'altre. 

Per a no caure en un neotriom
falisme, és bo que h i hagi espe· 
rit crític i que es manifestin 
aquestes crítiques . Però, per fa· 
var, que no siguin en forma d'a
nònim ni amb mala bav€\. Unitat 
en la divers itat, a través d'un 
d ià leg fraternal. 

Josep Aserls (Reus) 

V alència: la trista Jústòr;a 

del coU egi de Sant T omàs 

.. Estimats amics de QUADERNS. 
Des de fa un temps, molts capellans, 

així com nombrosos grups de laics, 
ens hem fet qüestió de les actitud. 
que l 'arquebisbe d'aquesta diòcesi 

adopta enfront del CoHegi Major (Se
minarI) de St. Tomàs de Villanueva». 

Aixi comença una carta que 
hem rebut de terres valencianes. 

99 



«Respecte a aquest afer s 'han fet 
a lgunes reunions de sacerdots i 
laics, i s'hi ha acordat d'escriure 
cartes i també de tractar-ho en 
l'homilia d'un diumenge. IÒS un 
problema que ens preocupa sobre 
manera. Us envio un material 
perquè ci feu públic com pu
gueu: informe-resum dels esdeve
niments, comunicació i homilia 
reta en algunes parròquies.» 

Segurament e ls nostres lectors 
ja seran a lertats per la «pos
tal de Va lència » que publ ica
va a «Destino» Josep M. Soriana 
( 1.1.72) i a lguns sabran que "Sa
bado gnífico » se n'ocupava exten
sament amb un reportatge de set 
planes (25.12.7 1). 

El . Colegio Mayor de la Presen
tación y Sto. Tomas de Villanue
va. data de 1550. IÒs, doncs, an
terior als Seminaris tridentins. 
J les seves constituc ions en fan 
una fundació autònoma (no pro
pietat de l'Església, sinó del ma
teix CoHegi), que té com a pa
trons ci bisbe i l'alca lde de Va
lència i que s'administra i es go
verna per règim d'autoges tió, de 
manera que el «(Rector» i e ls 
«Consi liarios» són coHegials elc
gits pels coBegials reun its en ca
pítol , al qual correspon també, 
exclusivament, l'admissió de coHe· 
gials nous, fins el nombre mà
xim de deu . 

Els coBegials són becaris. Per 
entrar·hi ca len quatre condicions: 
que tinguin intenció de ser sacer· 
dots, que siguin pobres, que tin
guin aptituds per a l 'estudi i que 
pertanyin a l bi sbat de València. 
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Però hi ha altres beques fu nda
des per a alumnes de Castelló. 

A començamen ts de 197 1 co
mencen Ics tensions. E l Sr. Ar
quebisbe de València, Or. Garcia 
Lahigucra, que desconeL-x els 
costums del país, actua d'una 
manera autoritària que els col·le
gials consideren «anticons titucio
nal » en molts punt s i es neguen 
en consciència a acceptar les de· 
cisions del prelat: -en entrar al 
col·legi han jurat de defensar-ne 
les consti tucions, les quals prote· 
gcixen gelosament l'autonomia 
dels alumnes i delimiten Ics atri· 
bucions del Bisbe; aquest , en 
canvi, se'n considera únic intèr
pret i apeBa a l'obediència. 

El fil dels fets 

Les mesures episcopals es suc
ceeixen: prohibic ió als alumnes 
del Seminari de Montcada (semi
nari d iocesà del bisbat de Va
lència) d'opos i tar a beca ri s del 
Col·legi (gener 197 1); destitució 
de mossèn Josep Espasa, asses
sor general reglamentàriament 
no menat pel Capítol (1 2.1.71); 
nomenament de D. Juan Pérez 
com a delegat episcopal (6.2.7 1); 
intimació a la submissió, amb 
amenaça de negació d'ordres 
(5.4.71 ); e l bisbe auxiliar Je
sús Pla és nomenat Visita
dor ex traordinari (28.5 .7 1) i co
mença la Visita (31.5.71), la qual 
resta oberta a desgrat de les va· 
cances: el gran problema són les 
relacions del CoBegi amb mossèn 
Espasa; destitució de M. Asensi, 



director de la Residència univer
sità r ia a nexa a l Col·legi (3.8.71); 
intimació a l ReclOr del CoBegi 
perquè accepti nomenaments im
posa ts i expu lsi coBegi als (20. 
9.7 1); represa de la visita i inti
mació d 'accep tar un delegat per
manent del bi sbe (4.1 0.7 1); ci bis
be aux il iar amenaça amb expul
sar e ls coBegials an tics, que 
considera e lements perto rbadors 
( 16.1 0.71); vis ita ordinària davant 
Nota ri i expulsió dels cinc col·lc· 
gia ls an tics (18. 10.7 1); requeri
ment no tari al a abandonar el 
coBegi si no volen ser sancionats 
d isciplinàriament (20. 10.7 1); co
mu nicació de la sa nció : han dei
xat de ser «seminaristes» (23.10. 
71 ); intent infruc tuós de part del 
Bisbe per desau toritzar les sig· 
natures de ls comptes corrents 
bancaris i imposar-ne una de no
va (25.10.7 1); e ls semi naris tes ex
pulsats reben noti ficació d 'i ncor
poració a l servei mi litar (11.1.72); 
a la «Caja de reclu tas» s'assaben
ten que un o fici de l bisbat noti
fica que han deixat d'éser semi
nar is tes per volunta t expresa del 
Sr. Arquebisbe (1 4. 1.72; e ls qua
tre coHegials expulsats de l Sem i
nari marxen a fer e l servei mili
tar ( 19. 1.72 ). 

Junt amb aquests fets s'han 
produït, encara, altres esdeveni· 
ments : reun ions dc capellans ex· 
coHcgials; vaga de solidari ta t dels 
em inaris tes del Seminari de 

Montcada; solidarització d e I s 
nous coHegials amb els antics; e l 
Dr. Pont i Gol es nega a expul
sar els becaris del bisbat de Cas
telló, del qual és Administrador 

apostòlic, i vol atenir-sc a la reso
lució jurídica superior sobre la 
interpretació de Ics Consti tu· 
c ions; -els coHegials apel·len al 
tribunal de la Rota, de Madrid , i 
aquest contesta que l'afe r no és 
judicial, sinó administratiu; per 
això recorren a la Signatura apos
tò lica, a Roma. E l bisbe, en can
vi, no ha apel·lat a aquests òrgans 
superiors, sinó que ha actuat 
autoritàriamen t i s 'ha limi tat a 
ex igir obediència. 

La interpretació 

Si hem de creure l'articuli sta 
de . Sabado grMico» i, sobre tot, 
J osep M. Soriano, laic ben a tent 
a les qüestions eclesiàs tiques del 
seu país, aquest afer és una de 
tantes manifes tacions d'una de
terminada orien tació, poc renova
dora, en el govern del b isbat de 
València, que es va fe r particu
larmen t visten t amb el nomena
ment dels dos bisbes auxiliars 
ara farà aviat un any, e l qual va 
produir nombroses protes tes pel 
seu signe unilateral. J, si ha agafat 
tan ta vi rulència, és per la presèn
cia de mossèn Josep Espasa, tan 
ll igat al coBegi des de 1940, e l 
qual, a més d'ésser assenyada
ment renovador és ben conegut 
pel seu amor a la llengua i a la 
terra nad iua. 

Ens ho aclarirà una correspon
dència que s'ha fe t pública. El 
Sr. Arquebisbe escrivia a mossèn 
E spasa : . habiendo hecho mucho 
bien en otras épocas, hoy, por sus 
concretas opciones políticas ( ... ) 
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y por la línea que úl timamente ha 
seguido en relación con ciertos 
gropos de la Iglesia, parecía con
veniente que dejara el Colegio_ 
Porque si a Vd., dada su forma
ción leológica y madurez huma
na, todo ello no le perjudicaba, 
a los seminaristas les podía de
sorienlar .• A la qual cosa respo
nia Mn. Espasa que les seves 
orien tacions «son claras, bien 
pensadas y, según est imo, com
pletamente de acuerdo con las 
orientaciones que la Constitución 
s e ñ a I a a los cristianos de 
hoy ( ... l. No inlen lo meterme 
en política; sé que esta acti
vidad no pertenece a la voca
ción sacerdotal; pero creo un de
be l' manifes tar que la Iglesia de
fiende los derechos humanos» . 

Tanmateix el que més ha com
mogu t l 'opinió valenciana ha es
laI el recurs episcopal al «braç 
militar», per dir-ho així, mentre 
els coBegials havien apeBat al 
Tribunal de la ROla. Una comuni
cació, distribuïda en algunes es
glésies i datada a 24 de febrer 
diu textualment: «Aquest fct (,,-l 

sembla que és la primera vegada 
que passa a Espanya; a la d iòcesi 
ha causat, és clar, una gran com
moció. Els seminaristes estudiants 
de Fi losofia i de Teologia van 
interrompre les classes un dia 
per reflexionar-hi; hi ha hagut 
diverses reunions de sacerdots i 
de militants seglars; es produei
xen escrils i rèpliques, tensions 
i divisions.» 

No és estrany que l'homilia 
feta en algunes parròq uies es cen
tri sobre l'autoritat en l'Església: 
«En l'Església, l'auloritat ó és ser
vei o no és aulorilat ( ... l Tota la 
vida de Jesús va ser un servei 
humil i continuat ( ... l Ens sentim 
doncs, obligals en consciència a 
declarar que, en aquest afer, la 
nostra jerarquia no ha segui t la 
conducta i l'ensenyament de Je
sús. Ens dol haver-ho de dir, però 
no podem callar, perquè per da
munt de les persones i dels sofri
menIs hi ha la veritat de l'Evan
geli. Per això ( ... l ens sent im obli
gats a reprotxar a la nostra Je
rarqu ia que no hag i procedit de 
manera evangèlica». - Red. 

Urgell: entorn d'ull nou COllsell pz-esbiterial 

Oesde fa vint anys -moment im
portant en el nostre blsbat- han ocor· 
reg ut, sobretot, tres fets de la màxi-
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Illa significació per a nosaltres: el 
Concili, el nomenament esperat i sa
tisfactori del nou bisbe I la celebració, 



llargament preparada des de la base, 
de l'Assemblea conjunta (juliol del 
71) . 

D'aquesta Assemblea podem dir 
que arrenca pròpiament el mo
ment actual. Des de llavors s'han 
anat donant passos, lentament , 
com qui comença a desvetllar-se, 
però amb veritable decisió, com 
qui es sap ben conduït. 

Unes conclusions esdevenen 
principi 

Les nomb roses I treballades 
conclusions de l'Assem blea no ha
vien de quedar un a vegada més 
en lle tra morta. Com un pas ab
solutament previ, hi hagué un 
acord general de procedir a la 
constituc ió d'un nou Consell Pres
biteral, que fos nou no sols en el 
temps i en els m embres, s inó en 
la seva mateixa o rientació i esti l. 
E ls dies 16 i 17 de desembre ce· 
lebrà la seva primera reunió, la 
const itutiva. 

Des del juliol fins ara se n'ha
vien desenrotllat les act ivita ts pre
paratòries i e lect ives i crec que 
aquesta e tapa és part icul arment 
interessan t de remarcar. A l'As
semblea es féu una consulta per 
a possib les membres d'una co
missió tècnica preparatòria d'un 
avant-projecte de reglament ge
nera l del Consell i de normes elec
t ives». Aquesta a tenció escrupu
losa al parer de la base ha estat 
una constant en to t e l procés. 
E laborat el materia l, cada preve
re pogué fe r-hi les esmenes que 
cregué oportunes. Finalment l'an-

terior Comissió de vida i minis
teri de ls preveres (no hi havia lla
vors Consell , degu t a l règim d'Ad
mini stració Apostòlica) aprovà el 
projecte, que fou declarat Regla
ment definit iu pel Bisbe. 

Com a trets principals es vo
lia accen tua r en el « HOU » Consell 
una orientac ió pastoral efectiva 
-evitant, però, tota interferèn
cia amb o rga ni smes executius, 
e tc-; e ls seus membres no ha
vien de ser molt nombrosos 
- uns 24- , a fi de facilitar l'agi
litat del treball , però ser ien re
presentatius a l màxim: un terç 
aproximadament per raó de minis
te ri, un altre per representació 
geogràfica - zones pastorals-, i 
un alt re per Jliure elecció de tot 
e l Presbiteri, prèvia presentació 
de candidatures. 

Les candidatures lliures, 
una decisió arriscada 

Aques t darrer aspecte c rec que 
és el més origina l i valent de tots 
e ls de la nova reglamen tació. Ha
via es tat acceptat així, segons un 
del s acords de l'Assemblea . Des
prés de proced ir, doncs, a l'eJec
ció de representants de Zona 
(e ls segons en aques ta elecció 
s uplirien provisionalment e ls an
teriors delegats pastorals dimis
s ionaris, amb la qual cosa el per
cen tatge de membres electes ha 
estat quas i total) entrà rem ja en 
e l joc complex de les eleccions 
de candidatura lliure. Ha estat 
una experiència apassionant. 

Es volia assegurar per aquest 
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sistema, indi rectament, la pre· 
sència en el Consen de totes les 
tendències d'opinió (el criteri de 
representació per l'edat s'havia 
eliminat com a purament forma· 
Iisla ). Però calia evitar també 
que cap «corrent» acaparés tots 
els nocs, en principi . El nombre 
de p laces a cobrir -6- i el fet 
que cada prevere, només, pogués 
elegir un sol candidat, impediria 
lata poss ibi litat de manipulació 
completa en aquest sentit. 

La dinà mica es desenrol1là lai 
com s'havia previst. .. Hi hagué 
una famosa «inter nos» COHven· 
c ió general de gent més aviat re· 
novadora a Artesa de Segre i 
d'allí sortí un compromís volun
tari de presentar i sostenir un 
cert nombre de preveres; altres 
preferiren un sistema de proma. 
ció de candjdatures més «soter
rani », a base de cartes, telefona· 
des, etc. Arribat el moment de 
l 'elecció, hi hagué un fet lamen
table, que ho qüestionà tot : fou 
una carta tramesa a mol ts pre· 
veres, amb encapçalament del 
Bisbat , pro tegint - i amb termes 
no prou feli ços- unes determi
nades candidatures. La comissió 
tècnica de les eleccions, establer· 
ta segons el reglament, sense ju· 
dicar de cap intenció i amb l'a· 
provació del Sr. Bisbe, desauto
ritzà el fel i retardà uns 6 dics, 
les e leccions. Penso que el cas 
fou en úl tim terme alliçonador, 
perquè tOls aprenguem a jugar 
net. .. 

J!s clar que ha estat desagra
dable, tot això. Però les tensions 
diverses, provocades pel sistema 
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emprat, no crec pas que ens ha
gi n fet un mal seriós. Els pre
veres no són, ara pitjor que 
abans. El que passa és que l'o
cas ió ha posat en evidència la 
realitat de Ics coses, les nostres 
re lacions i la manera d'ésser. 
T això penso q ue és pregonament 
bo. N6més coneixent-nos i reco
neixent-nos múluament, en franc 
diàleg, sense exclusivismes ni eli
minacions arti[jc ioses i hipòcri
tes, es pot bastir una convivèn
c ia autèntica. 

Es féu, doncs, en ci seu temps 
l'escrutini definitiu i, e legits els 
s is candidats amb un pcrcentat· 
ge molt e levat i equilib¡-at de re
presentació, es procedí a la pre
paració, mitjan tçant una Secre
taria provisiona l, de la primera 
sessió del nou Consell. l aques la 
és la celebrada a Balaguer, inau
gurant alhora -símbol o no
una nova Casa diocesana . 

El nou Consell 
al banc de proves 

Hi havia expectació - fe ta d~ 

temença i esperança- respecte 
a aquesta primera sessió. Els di
versos fe ts anteriors influirien 
lògicament. I val a d ir -és la 
meva op ini6-, que el resultat ha 
es tat positiu al màxjm. 

La sessió, austera pel seu can
t ingut - discuss ió i aprovació de 
normes internes, nomenament de 
persones per als seus òrgans de 
treba ll , ordre del dia de la pro
pera sessió, e tc.- s'ha desen rot· 
Ila t, a part d'algun breu moment 



de tensió (gens aguda per allra 
banda), amb lIna dominant abso
luta de llibertat, espontaneïtat i 
confiança mútues en e ls intercan· 
vis, per part de tots. El Bisbe, 
pres idint constantment el ple, ha 
donat prova, una vegada més, 
d 'una actitud d'extrema confian
ça en el Consell , amb consultes 
fins i tot molt personals, que 
contribuhen a accentuar el clima 
de mútua comunicació. En e ls 
parl aments d' inauguració i en les 
homil ies, expressà clarament i 
amb profunditat teològica i hu
mana el sentit de tot el procés i 
orientació del Consell i de les se
ves funcions. Penso, sincerament, 
que a una primera sessió no li 
podrem pas demanar més . 

Si algú desitj a una més con
creta i àmplia informació pot 
consu ltar el Serve i de Documen
tació del Centre d'Es tudis Pasto
rals. Hi trobarà, en particular un 
estudi sobre la composició, repre
sentativitat, participació electo
ral , etc. del nou Consell . 

La més interessant de les nor
mes in ternes pOlser serà la del 

" 

s istcma de treball a basc de po
nències i de grups ... L'ex perièn
cia haurà de dir-ho. Per als punts 
més importants es preveu una 
consulta - prèvia i posterior- a 
tot el Presbiteri. El caràcter fl e
xible de totes aquestes normes 
permetrà també, si cal, la seva 
correcció sobre la marxa . 

El tema immedia t a tractar es 
considerarà bàsic i prev i a tota 
altra cosa: el dels òrgans i fun
cions de govern en la diòcesi. De 
la seva orientació, que és d'espe
rar confirmi aquesL in ici de nou 
estil pastoral, dependrà possi
blement tot el fu tur. 

E s evident i urgent que cal su
pera r tOia actuació autocràtica de 
pas toral autoritària o simp lement 
permissiva i recelosa . I entrar 
definitivament i decidida en una 
pastoral evangèlica, comunicati· 
va i responsabil itzado ra, de con
fiança plena en les persones i en 
l'Esperit. Crec i desitjo que el que 
acabo de dir és per al nostre bis
bat un s igne i un bon auguri. 

Mant/el e/'Ur 
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Girona: de l'assemblea dio cesana a 

la Seu vacant 

Benvolguts amics. 
Per tota una sèrie de circumstàn

cies, entre les quals cal comptar.hl les 
meves distraccions, ens hem passat 
uns quants números de QUADERNS 
sense donar senyals de vida. 

I no és pas ben bé pe rquè a 
Girona to t hagi con ti nuat en e l 
cl ima à ton que ens caracte ritza 
d 'un temps ençà . Al contra ri. Da r
re ra men t es produïa un fe l que 
re movia les aigües q uie tes de la 
nostra vida eclesia l: 

L'assemblea diocesana 

Tot i que els capellans giro
ni ns responguérem, quan era ho
ra, la cèlebre enq uesta sociològi
ca p reparada pel «Secret a riado 
Nacional del Clero ., a l'hora d e 
posar en marxa en tre nosaltres 
l 'Assemblea conjun ta no n 'hi ha
gué de fregits . Prou s' in iciare n 
a lgu nes t robades de grups, prou 
es t r iaren e ls temes d'es tudi i 
fi ns s'aconseguí a lçar un peti t 
«tinglade t » però al fina l tot se 
n'anà aigua avall. A darrera hora 
el «Consell presbitera l» va esco
llir segons el seu sabe r i entendre 
tres representants del clericat g i
roní que anaren a Madrid. I aquí 
s'acabà la hi s tòria de l'Assemblea 
conjunta en el nostre bisbat, s i 
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exceptuem una carta que, s igna
da per més d 'un centenar de ca
pellans, va promoure una Asso
ciació que s'em para am b e l nom 
de sant Antoni M.' Claret. 

De totes mane res , la sorpresa 
va salta r més ta rd . Es decidia de 
munla r una Assemblea diocesa
na. Amb una pa rticula ritat , pe rò. 
Hi inte rvindrien ta mbé t o L s 
aquells gru ps de laics - formals 
o info rma ls- que ho volguessin. 

Es comença ren e ls pre para tius 
tria nt e ls lemes a través d'una 
consulta al s capellan s i a a lguns 
gru ps de la ics. El result a t fou e l 
següent: 
-exi gènc ies eva ngèliques en la 

vida dels sace rdo ts i dels la ics ; 
- la figu ra de l capellà; 
- la pa rt icipació dels la ics en 

la pas to ral ; 
-pastora l de vocacions; 
- pas toral del tu risme. 
Tres membres de la Co mi ssió 

direc to ra fo re n elegits per vota
ció. Va ren guanya r , com ja és ha
bitual, els únics que fe re n cam
panya electoral. 

Anunciada la Cons titució de 
l'Assemblea per una carta del 
Sr. Bisbe que es ll egia a totes les 
misses, en la qua l s' invi tava to t
h om a partici par-hi , es comprova
va, com, abans de l' I cie desem
bre, s 'havien apun ta t uns dos-



cents grups - 175 de la ics i 25 de 
capellans-. L'èxit sorprengué la 
mateixa empresa. I això s í que no 
és una frase fela, en aquest C:lS. 

Però, ai Déu meu! , quan sem
blava que el bi sbat es decidia a 
sortir del seu ensopiment i fins 
els més escèpt ics es plantejaven 
si no havien de tornar a la lluita, 
vet aquí que s'anunc ia el nome
nament del Dr. Ju bany com a Ar· 
queb isbe de Barcelona. 

L'Assemblea s'ha suspès. Si són 
vius e ls qui l'han muntada, quan 
arribi e l nOli bi sbe, pensen pro
posar-li de ti rar-la endavant. Amb 
tot, ens atreviríem d'insinuar que 
s i aquest cas arriba es comencés 
de cap i de nou, subsanant alguns 
defectes que la precipitació va 
provocar en els seus inicis. 

La Seu vacant 

Quan feia, doncs, gairebé vuit 
anys que el Dr. Jubany era bisbe 
de Girona se'n va i la diòcesi tor
na a fer l'experiència de la Seu 

vacant. Dc totes maneres serà una 
mica especial. Perquè, quan els 
canonges es decidien a elegir Vi
cari Capitular, la unciatw'a els 
féu saber que se'n podien es tal
viar puix que el nou Arquebisbe 
barce loní s e r i a Administrador 
Apostòlic. Això sí que vol d ir: 
«nihil innove lur»! 

No cm penso pas que fos ele
gant d'intentar ara un balanç del 
Pontificat que acaba d'expirar. El 
que sí voldria subratllar, però, és 
que el comia l del Dr. Jubany s 'ha 
fet amb uno gran elegància es
piritual. I com eH mateix repetia 
en l'homilia d'una missa que con
celebrà amb una scixcntena de 
capellans a l'església de sant Fe
liu: «els bisbes passen i les diò
cesis queden ». 

I nosaltres que ens quedem , 
què pensem fer ? Guarit s definiti
vament (?) de to ta mena de mes
s ianismes epi scopals, hauríem de 
trobar la manera de poder ¡mer
venir tots en l 'elecció d'aquell que 
cns ha de conduir tots. 

M odest Prats (Gi rona) 

M en orca: assemblea diocesana d eL clerga t 

De les Jornades de reflexió celebr. 
des al Toro aquest estiu (vg. QUA
DERNS, 14-15, p. 478·479) arrenca la 

idea de fer aquesta assemble., la qual 
ha tingut lloc els dies 3 I 4 de gener 
al Seminari de Ciutadella. 
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Contra unes preVISions més 
tost pessimistes, hi han partici
pat uns 43 capellans i religioses, 
és a dir, una gran majoria. Cal 
destacar la participació d'un bon 
nombre de salesians, un gennà 
de la Salle de Maó i dels teòlegs 
diaques. Amb tot, hem de lamen
tar de no haver pogut comptar 
amb la presència sempre positi
va d 'altres capellans diocesans i 
d'altres religiosos. El Bisbe assis
tí a tots els actes. 

1. AI començament es llegí una 
carta firmada per una vintena 
de seglars de Ciutadella i Ferre
ries i adreçada a l'assemblea. En 
ella es queixaven de no haver es
tat informats més que de la ce
lebració de dita assemblea, i de· 
manaven ésser tingu ts en compte 
en les responsabilitats i deci sions 
de l'església diocesana. 

Els assistents van estar d'acord 
amb el contingut de la carta i van 
reconèixer com a justa i legítima 
la seva reclamació. 

Només els demana que com
prengu in el moment actual de 
l'Església en què cal encara que 
se reunesquin els capellans pel 
seu compte, i que reconeguin al 
clergat el dret de reunir-se amb e l 
bisbe, en certs casos determi
nats, per a tractar dels seus pro
blemes específics. 

2. Unitat i pluralisme de co
munitats, tema exposat per J. Fe· 
brer. No té sentit parlar d'unitat 
i pluralisme de comunitats, si no 
hi ha una progressiva incorpora
ció de tot el poble de Déu en les 
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responsabilitats eclesials. Per açò 
és necessari analitzar el paper 
del capellà, del bisbe i del religiós 
en la promoció d'aquesta corres
ponsabilitat. En aques l procés de 
promoció de comunita ts, hem de 
mantenir la «un it at» que ens de
mana un mateix evangeli al qual 
hem de ser feels, i que ens exi
geix la fidelita t a una ún ica es
glésia. D'altra banda, la fide
litat als homes en situacions di
verses així com la mateixa peda
gogia progressiva de la fe origi
nen un pluralisme tan necessari 
com vital. 

En els treballs de grup es 
plantejà una crít ica recíproca en
tre bisbe, capellans i religiosos 
en vistes al compliment de la res
pectiva missió dins l'Església. 
En el coHoqui general se sotme
teren diverses propostes a l'as
semblea: 

-preparar conjuntament la 
predicació els capellans que 
oficien en una mateixa esglé
sia; 

-estudiar en unes pròximes 
jornades el problema de la 
sacramentalització massiva; 

-fer una trobada entre els 
distints consells parroquials 
actualment existents, i el pre
consell diocesà, a fi de pre
parar una assemblea general 
diocesana; 

-una parròquia de Ciutadella 
suggereix la idea de prepa
rar l'Octavari per la Unió 
dels cristians i celebrar-lo 
entre les distintes comunitats 
locals. 



3. Relacions interc/ericals, se· 
gon tema exposat per P. Comella. 
Segons es desp rèn de l'estudi sò
cio-religiós de Menorca (ISPA) i 
de l'enquesta-consulta al clergat 
efectuada fa un parell d'anys, es 
constata que hi ha nombrosos ca· 
pellans desfasa ts del treball per al 
qual estan més capacitats i una 
desorientació sobre les tasques 
pastorals avui més urgents. En el 
fons, són els criteris seguits en 
la dis tribució del clergat que 
fall en, així com l'antiquada es
tnlctura parroquial. 

La tendència general de molts 
capellans és arribar a residi r en 
la pròpia localitat d'origen, i per 
açò predominen a Maó els cape
llans o rdenats devers els anys 50, 
i a Ciutadell a, e ls o rdenat s pels 
anys de la guerra_ 

L'estructura parroquial es basa 
en la institucionalització de les 
funcions rector·vicari ¡ en la dis· 
tribució de fci na segons «l'estar 
de setmana ». To t açò di ficulta un 
treball eficaç i una atenció a la 
feina, ara més urgent. Per aquest 
motiu urgeix un canvi del s istema 
parroquial per anar de cap a la 
formació d'equips, en els quals es 
tengui n en compte les qualitats 
i apti tuds de les persones_ 

En els treballs de grup s'ha 
vist que les directrius pastorals 
han de sortir del consell par
roquial i del consell diocesà, se
gons que es tracti de la parròquia 
o de la diòcesi, respectivament; 
els equips pa rroquials de cape
llans, així com el consell pres
biteral diocesà, s'ban de sotmetre 
i integrar pot ser en aquells con-

se1l s. La majoria admeten un can· 
vi de l'estructura parroquial en 
el sentit apuntat. 

4. M. Tutzó fa una exposició 
de la siuació econòmica del 
clergat. Constata que hi ha grans 
desnivells en la remuneració 
econòmica dels capellans_ Per 
tal d'equil ibrar els ingressos es 
parla d'una caixa de compensa· 
ció; com a més viable es veu, 
per a la formació de dita caixa, 
fer un percentatge progress iu de 
descompte sobre els ingressos 
que passin del sou base, i no una 
redistribuci6 de càrrecs lucra· 
tius. 

F. Cortès, rector de SL Fran
cesc de Ciutadella, informa de la 
seva experiència d'«aggiornamen· 
to pastoral. a l'Institu t de Pas
toral de Barcelona, i recomana 
una posada al dia, més necessà
ria avui que mai, donat el n'ou 
enfocam ent dels problemes teo
lògico-pastorals. 

5_ Balanç final_ L'assemblea 
no arribà a conclusions i a acords. 
Tampoc no realitzà e l miracle 
que algú n'esperava. La cosa per 
s itiva és el fe t d'haver confron
tat, amb llibertat i franquesa, 
uns punts de vista distints, i d'ha
ver aconseguit una certa unitat 
de criteri sobre punts impor· 
tants. 

Hi ha hagut fallades en l'orga
nització, degudes, en part a la 
comissió r esponsable, en part, de
gudes a la manca de participa
ció dels ass istents a la prepara· 
ció de l'assemblea_ El temps ha 
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resulta t curt, ja que els coHo
quis s 'havien d'acabar amb pres
sa, i les coses no es podien m a
durar . 

El resu lta t, doncs, és, en par t , 
aquest i, en part, està per veure. 
A cada u toca, en endavant, es
perar, comprendre i exigir . 

Pere Comella i Joan Febrer 

Solsona: la Toue de M erola, encara 

L'actualitat solsonina continua cen
trada en l'assemblea conjunta bisbe
preveres, no pas en la que es va cele
brar a Madrid l'estiu passat, sinó en 
la que celebrarem, si Déu vol, nosal
tres els solsonins la setmana sobre 
Pasqua de l'any del Senyor 1972. 

Els trenta-cinc reprcsentan ls 
dels diversos grups informals i 
arxipres tals que vam assistir a 
les dues reun ions preparatò ries 
que van tenir lloc a la capi tal 
del bisbat, la primera a darrers 
d'oc tubre , la segona a mitj an de
sembre, sabem bé prou que l'ex· 
pressió «si Déu vol» és, en aquest 
cas , no tòpica, s inó típica, vull 
dir formal: e l compromís que 
contraguérem de fer l'assemblea 
fou extre t d'un ambient enrarit, 
es pessament pess im ista. El pre
lat desitja, segons diu , que es 
faci l'assemblea, però la seva ac
ti tud, segons sembla, no acaba de 
convèncer, ni molt menys. Vol i 
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dol. I llavors, «ad quid perd itio 
haec»? Ni assemblea, ni conjunta. 
Bona part, però, de l pess imisme, 
cal reconèixer·ho, ve també dels 
capellans, q ue som gent de mal 
ferrar: molts, en efecte, no han 
participa t, o han partic ipat a 
mitges, en els treball s preparato
r is, i tant se' ls en dóna, de tot 
p legat. Fins als més moderada· 
ment optimistes o esperançats es 
va encomanant, com més dies 
passen, l'escepticisme general. 
Amb lot, però, i malgrat tot , 
sembla que la ditxosa convoca
tòria es tirarà endavant , mai si
gui s inó, per donar compli ment 
al catalanesc refrany: «del per
dut, treu·ne el que puguis». Hi ha 
qui diu , a la vi sta de l'experièn
cia decepcionan t del darrer síno
de , que valdria més no «menea
lla» per no tenir-ne una decepció 
després, fatalment p revisible. Hi 
ha qui d iu que el sol fe t de reu· 



nir-nos ja és positiu, que no es 
pot perdre l'esperança, que si no 
se'n pot treure un 100 %, ni un 
50 %l, ni un 10 % , cal acontentar
se amb un 5 % (allò dels justos 
d'Abraham). Hi ha qui diu tam
bé que, a hores d'ara, quan ja 
tol bitxo vivent ha l'et assemblea, 
ja és massa tard, no val la pena, 
no descobrirem pa e l Medi ter
ran i ... l el pobre de Mn. Josep 
Pleixats, secretari general de la 
batalla en qüestió, anant enviant 
circulars i més circu lars a tall de 
canonades! El cert és que la con
sulta que es va fer a darrers d'a
gost als capellans sobre si s'ha
via de fer o no l'assemblea, va 
donar e l següent result at : COIl

suites 194, respostes \ 39 (7 1 %): 
s í, \05 (75 .~) ; l/O, 34 (25 % ). Cal 
fer notar que entre els vots afir
matius n 'hi hagué 20, ó 25 «juxta 
madum». Ara, quan a la darrera 
reunió preparatòria es va par
lar del reglament de l'assemblea, 
semb lava que c i caràcter rela ti
vament optimista de la consulla 
havia minvat no poc; en concret, 
hom es preguntava: ¿Quants as
sistents hi hauria d'haver com a 
mínim perquè l'assemblea fos 
verament representativa de tot 
e l presbiteri diocesà? Bastarien 
50? Es va acordar d'es tablir, al 
respecte, una assistència més 
qualitativa que quantitativa. 

Els temes de les cinc ponències 
que s'estudien i que han de ser 
objecte dels debats, són: Figura 
del prevere; relacions bisbe-pre
veres; relacions entre preveres; 
relacions prevere-món; organitza
ció pastoral. 

No costa ga ire de constatar, ja 
per endavant, i a part de les tri 
[ulgues esmentades, a lgunes de les 
limitacions que tindrà ci nostre 
petit sínode: la sociològica i la 
teològica, com a més evidents. 
No tenim un coneixement socio
lògic digne d 'aquest nom , del 
bisbat, ni un equip de teòlegs 
que ens assessori; c1 'a llra banda, 
tampoc no és previst que hi 
prenguin part activa els laics i 
els religiosos; hi seran invitats, 
simp lemen t. Una altra deficièn
cia. l prou d'aquest coll. 

A primers de Juliol es van celebrar 
les tres reunions de zona bisbe-preve
res prèviament convingudes dins del 
consell del presbiteri. Com van anar? 
Ves, no del tot malament. 

Per primera vegada a la hi s tò
ria del seu pontificat solsoní, e l 
Or. Bascuñana va dialogar públi
cament amb els seus col·labora
dors i aquests ens van atrevir a 
dialogar amb ell obertament, si n
cerament, humilment , apassiona
dament, serenament, noblement... 
Aquest reguitzell d'adverbis aca
bats en ment pretén s implement 
matisar una mica els diversos 
temps de l'acarament hagut se
gons Ics persones i les circums
tàncies; així: a Berga, per ser el 
primer lloc, dubitatiu, valent sen
se est.ridències; Solsona, dramà
t ic i tot; a Tàrrega, assenyat. Hom 
està convençut que si des del 
principi el necessa ri diàleg bisbe
capellans no hagués estat brus
cament inte rrompu t com ho va 
ser, s'hauria anat fent una cosa 
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habitual sobre la base insubsti
tuïble d'una confiança mútua, i 
no hi hauria hagu t cap necessi
tat, ara, d'haver de recórrer a 
trobades (topades?) extraordinà
ries, sempre difícils tant per l'una 
com per l'altra banda. També ací 
la saviesa del nostre refranyer, 
molt anterior a la del concili, té 
alguna cosa a dir-hi: Qui no 
adoba la gotera, ha d 'adobar la 
casa entera. Déu ens ajudi a sal
var la comunió jeràrquica tan do
lorosament compromesa. 

Com es desprèn fàcilment del 
que acabo de dir, el tema bisbe
preveres amb assemblea o sense, 
ens el trobem cada dia a les so
pes, vulgues no vulgues, com 
un problema viu que polaritza 
l'atenció diocesana, però que, per 
sort o per dissort , va deixant de 
ser viu i fins i tot de ser proble
ma per a un nombre cada dia més 
creixent de coHegues . L'escrupo
lós que ahir es confessava d 'ha
ver dit mal del bisbe, avui resta 
indiferen t, si més no. 

Ara bé, el bisbat va fent la viu-viu. 
vivint com per inèrcia; es donen tan
mateix fets pastorals esporàdics, in
connexos, més o menys notables, que 
miraré de ressenyar. Per exemple. 

L'equip parroquial de Berga 
ha determinat de no prestar-se 
més a donar cops d'asperges en 
cap «inauguració concelebrada » 
(dibuix d'en Cesc), ¡ ho ha acon
seguit posant-se d'acord, de bé a 
bé, amb les autoritats civils. 

L'equip arxiprestal de Molle
russa ha publicat, com de costum, 
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un full extraordinari i un calen
dari 1972 destinat a totes les llars 
de la demarcació. Amb el full, 
hom dóna, anualment, l'estat de 
comptes i hi compulsa la dinàmi
ca pastoral; amb el calendari, al 
llarg dels dotze mesos , hom va 
recordant als feligresos l'obl iga
ció que tenen d'ajuda r l'Esglé
sia, privada d'aranzels , i les con
signes pertinents a les distintes 
jornades a celebrar. Una in ici.ati
va lloable i imitable. A Bell puig i 
a Tàrrega fan una cosa semblant. 

Càritas diocesana ja no té, de 
fa temps, la seva seu a Solso
na, sinó a Tàrrega. Aquesta me
sura podria ser un pas més en la 
descentralització d'organismes i 
serveis tan convenient en un bis
bat com el nostre, lla rg i estret 
com una botifarra. 

Mancada, des de l'any passat, 
d'una junta verament responsa
ble i representativa, la delegació 
de colònies d'es tiu es mou en el 
sentit d'aconseguir una acció con
junta de totes les comarques, de 
manera que les cases de Peguera 
(nens) i Vilada (nenes) i, en el seu 
dia, la de Guardiola de Berga, 
situades totes elles al Llobregat, 
no s iguin o no semblin només 
del Llobregat sinó de tota la 
diòcesi, i que aquest apostolat 
estiuenc, que s'ha demostrat tan 
beneficiós , no estigui solament en 
mans clericals, s inó de laics, 
nois , noíes i pares de família. 

El dia 22 de novembre es va ce
lebrar a Sant Llorenç de Morunys 
la diada anual a /tonor de San
ta Cecília, la famosa diada músi· 
co-sacerdotal que tradicionalment 



es celebrava a Casserres. Enguany 
fou celebrada a la capital dels 
piteus en homenatge a Mn. Llo
renç Riu, organista d 'aquella par
ròquia, en el cen tenari del seu 
na ixement. Després de la missa 
concelebrada sota la tendra mi
rada barroca de la Verge del s 
Colls, hi va haver una taula rodo
na sobre temes Htú rgico·musi· 
cals . (Per cert que no recordo 
haver esmen tat degudament. en 
les meves cròniques anteriors, 
l'a postolat mus ical que es porta 
a terme, gairebé a tots els racons 
de casa nostra, per part d'alguns 
capellans i seglars, sota la genial 
batuta d'en Lluís Virgili , de 
Lleida). 

A Serrateix, el diumenge 26 de 
desembre, va tenir lloc la 7.' 
trobada de la jovent ut rural. 
Eren més de 250 entre nois i 
noies; ll àst ima del dia tan incle
ment que van ensopegar! A tra· 
vés d'aquestes sovintejades con· 
cen tracions , el nostre jovent de 
pagès es va cone ixent , agerma· 
nant i responsab ilitzant. 

Continuem enviant alumnes al 
Centre d 'estudi s pastorals de 
Barcelona, sense interrupció; en· 
guany quatre hi fan el Cll rs bà
s ic i dos el d'aprofundiment. 

A hores d'ara ja no deu ser no
tícia per a ningú, que Mn. Jesús 
Huguet és a París fent lIn any 
sabà ti c, al costa t de Mn. Miquel 
Farràs que hi estudia catequesi; 
i que Mn. Ramon Garcia, el cos· 
mopoli ta , és a Ceuta, . pàter_ de 
la Legió. 

Amb la nova llei d'educació 
les escoles de l'Església se sen-
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ten inquietes; n'hi ha per sen· 
tir·se'n. De momen t, aquest curs 
s'ha vist una cosa insòli ta: el 
batxillerat mix te. En efec te, ca
lia , deixan t·se de romanços, unir 
esforços, sumar títo ls i estalviar 
despeses. Una monja amb la seva 
toca (ni que sigui lleugeramen t 
retocada en la línia conci liar) do· 
nanl classe a xico ts, és tota una 
novetat. 

Una alt ra efemèrides mongiJ 
podrien ser els recessos conjunts 
que dirigeix ci delegat diocesà de 
religioses, Mn . Daniel Algueró. 
Dits contactes espirit uals s'e ixam· 
plara n, segons sembla, cap a dia· 
des d'estudi i refl exió. El delegat 
de vocacions sacerdotals, mossèn 
Francesc Bajona, prou es mou, 
ple de bona voluntat, però de vo
cacions no en surten . Se n'haurà 
perdut la mena? 

Mn. Josep Perarnau, el nostre 
prohom, l'home conciliar per 
exceHència, va tenir, abans de 
festes, a Puig·reig, una xerrada 
sobre l'ú ltún sínode amb cape· 
lIans del Llobregat. 

A l'arxiprestat de Navàs tUll
dona un rudimentari consell de 
pastoral que no té pas massa vi
talitat, però que existe ix de fa 
cinc o s is anys. Compta entre les 
seves tasques la d'organitzar unes 
jornades anuals "'estudi. Les 
pròximes, que té ja programades, 
començaran el segon diumenge 
de febrer i prosseguiran durant 
cinc diumenges consecutius. Te· 
mes: Esglés ia, ensenyança, fe, 
social i joventut. Vénen a ser una 
espècie de catequesi d'adults. Si 
e ls temes i e ls conferenciants 

113 



aconsegueixen de [er-se interes
san ts, està comprovat que la gent 
hi assisteix, gràcies a Déu . 

Quant a la part crematística: 
la comissió d'economia, movent
se dins l'àmbit reduït de les se
ves possibi litats, s'ha proposat 
d 'elevar a 7.000 pt s. e l mín im vi tal 
dels pobres cle rgues que tenen pis 
parat. S'interessa també pels qui 
tenen despeses especia ls ocasio
nades pel servei o segona o terp 

cera parròqui a. Va portant a terp 

me, així mateix, les gestions en
caminades cap a estab lir a Ber
ga una residència sacerdo tal en 
compliment del plebiscit majo
ritari que no s'ha vi s t encara 
prou ajudat oficialment. 

Del seminari o dels seminaris
tes, res de nau . El s majors, una 
vintena continuen estudiant a 
Sant Cugat, acompanyats per 
Mn. Anton i Guixé; els cinc que 
fan l'any de prova abans d'acce
dir a ls estudis superiors, són a 
Berga a cura de Mn . Florenci 
Basara. Enguany, ha cantat missa, 
un. «Laus Dea"! 

I ja, potser, res més. A les mi
nes de potassa de Balsareny hi 
ha, fa dies, una certa agitació so
cia l en connex ió amb Sallent, Sú
ria i Cardona . Els tes timonis de 
JellOvà, fanàtics com ells sols, 
porten a terme una frenètica 
campanya de bíblia i escatologia; 
pujant i baixant escales, són ca
paços de trucar f ins a les portes 
de les golfes per si hi viu a lgú_ 
Admirables en la constància. La 
gent no en sol fer cas; entre ti
rar-los la porta pels nassos o 
comprar-se una bíblia catòlica, 
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sol optar per la segona solució; 
o per ambdues a la vegada. El 
dia 18 de gener de 1972, nova reu
nió del consell del presbite ri: una 
esperança? una decepció ? «In 
media virtus". l, mentrestan t, 
molta grip i moltes defuncions_ 

Hi ha, a més, el treball sord. callat 
d'una colla de gent; treball, si voleu. 
no específicament sacerdotal, però, al 
meu entendre, meritíssim (qui sabria 
dir-me quin és, avui , el treball especi
ficament sacerdotal?) . 

Em re fereixo, concre tament, i 
que em perdoni n e ls interessats 
s i se senten ferits en la seva mo
dès tia, a Mn. Antoni Bach, Mn . Jo· 
sep Armengou, Dr. Francesc May
mó, Dr. Antoni L1orens ... 

El primer és com una rata pa
cientíssima que va regirant de 
mica en mica tots els arxius par
roqu ial s i mun ic ipa ls de la Se
garra i de l' Urgell, enriqui nt-se 
de petites troball es his tòriques; 
és capaç de dir-vos, per exemple, 
com es taven organitzats e ls nos
t res pagesos en tcm ps de Fer
ran V Jl è, i gali ndaines per l 'es til; 
de vegades publi ca a lgun opuscle 
i obté premis en concursos. 

El segon acaba de donar a llum 
un llibre sobre e l santuari de Que
ralt i no para d'anar investigant 
i inven tariant la his tòria dc Ber
ga, la seva ciutat, de la qual és 
cronista oficiós; ara mateix ha 
descobert que a l'escut berguedà 
no hi havia d'haver cinc barres, 
s inó quatre, les catalanes i prou. 

El tercer, targarí de soca-rel, 
po t exp lica r·vos amb un suport 



de docu mentació ex haustiu , la de
lic iosa hi s tò ri a de les Santes Es~ 
pincs de Tàrrega. 

El quart , deixeble de Mn . Joan 
Serra i Vil a ró, director del museu 
diocesà, avu i descobre ix que e l cè~ 
leb re pintor Riba lta ( 155 1-1628) 
era fill de Solsona, i demà un po
b lat ibèric a To rnabous tant o 
més import a n t que el d'U llastre t 
i si li pega , publi ca rà un llibre 
sobre la Mare de Déu de l Claus
t re q ue us de ixarà bocabadats. 

Volia d ir, a mb to t això , que 
aquest anòni m treball de la nos
tra raça sace rdotal (q ue podria 
ser ampliat a d'a ltres camps com 
és ara la liter atura, l'art, la cièn
c ia, e tc.), so] passa r desaperce~ 

bul, o no és, a lmenys, justamen t 
va lorat , en aques t racó de món 
i a rreu del pa ís en genera l, quan 
és una apor tac ió positiva a la 
cu ltura d'un poble (fe ta moltes 
vegades sense ca p mena de mit~ 

jans materia ls, a desgrat i to t de 

Carta d e Mallorca 

Estimats amics. 
Darre rament un bon grup de sacer· 

dots (l'últim dia fórem uns cinquanta) 
anem reunint-nos per arreglar cOles 
diocesanes I per reflexionar junts. 

la mate ixa jerarquia) i qui sap si 
un argument, a ta ll d'esc re ix, a 
favo r del bescantat celiba t. No? 

Em sembl a que no em deixo 
res a l tinte r, vull dir a l'h ispano 
oli vett i, res, a lmenys, que sigui 
importan t, donat que siguin im
portant s les notícies repo rtades_ 
J a veureu, en un bisba t pe tit com 
el nos tre tot ho és d 'i mportant, 
ens ofeguem amb poca a igua . No 
som ba rcelon ins, nosa ltres. Perdo
neu-me una crònica tan prolixa 
i malgirbada. Als rectors de pa
gès, ento tsola ts com vivi m , ens va 
bé dc tant en tant d'espl a i a r~nos 

una mica, ba ldament sigui a cos
ta de l ve í. Gràc ies. Ah , teniu ra6: 
la torre de Merola, ¡'antiquíss ima 
i primparada torre des de la qual 
us escr ivia i us escri c, no ha ca i ~ 

gul encara, pot ser no caurà mai . 
Déu ho vulgui . 

Navàs-Solsona, 31.X 11.7 1. 

Cli11l elu Forner (Navàs) 

El primer rno liu va ser a rre~ 

glar casos personals. I frui l de 
tot això varen ésser unes entre~ 

vistes amb ]a Je rarquia. 
De què es tracta? 
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Portantveus de diferents grups 
havien preparat una detallada re
lació dels fets. Sta. Catalina To
màs, Alcúdia i Centre de Comu
nicacions Socials. Tots aquests 
casos -i d'altres que se cita
ren- tenen un denominador co· 
mú, que fa d'exponent de la s i
tuació crítica, delicada i caòtica 
de la nostra església de Mallorca 
i que és causa de moltes frustra
cions de tot ordre. D'aquí que 
ens preocupa de cercar noves H
nies d'acció pastoral, la coordi
nació entre els sacerdots joves i 
el compromís nostre per solucio
nar aquests fets citats. 

Vam lamentar, en l'entrevista, 
que no s'acomplissin Ics prome
ses fetes, la manca de planifica
ció pastoral i les contradiccions 
que se'n deriven ; que el bé d'u
nes persones passi per davant del 
servei a la comunitat. I vam re
afirmar la nostra voluntat i el 
nostre convenciment d'actuar en 
una pastoral predominantment 
evangelitzadora, dc procedir a la 
creació d'equips sacerdotals i de 
promoure experiències pastorals 
que tinguin en compte el plura
lisme de les expressions de fe de 
les nostres comunita ts. 

El fruit d'aquesta vi si ta va ser 
nul. Per això, en una altra troba
da, el dia 21 de desembre, cin
quanta sacerdots vam signar i fer 
pública una carta coHectiva adre
çada als altres companys: 

Havent constatat dins la parrò· 
quia d'Alcúdia una situació no 
satisfactòria des del punl de vis
ta eclesial, i considerant-la com 
un seriós impediment per a la 
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transmissió del missatge crist ià, 
un vicari d'aquella parròquia, en 
Bartomeu Català, va creure con
venient revisa r personalmen t i 
com.unitàriament aquest proble
ma que tant l'afectava. Les pas
ses que va donar, a uivell de re
flexió en comú, foren consultar 
els seus com pO/lys de zona, els 
seus condeixebles de Seminari, 
un grup molt més ample de 
sacerdots. 

Di/IS aquest procés -en el qual 
en Bartomeu Català no actuava 
li títol personal- creïm que: 

a} de part d'aquest s grups es 
varen dmwr unes passes legals 
(exposició del fe t a la Comissió 
del clergat, als vicaris generals i 
al bisbe) i es varen emprar uns 
mètodes respectuosos (ent revis
tes personals amb la jerarquia, 
peticions raonades per escrit i 
degudament firmades, geslions 
directes dels delegats pel grup 
amb la jerarquia) . 

b} de pari del bisbe i dels vi
caris generals hi hagué una apro
vació de les passes i del mètodes 
emprats i 170 reconegueren, "como 
p o s I u ra evallgélica" (paraules 
textuals); i reconegueren també 
que la solució d'aquest cas esta
ria en el nomenament d'un equip 
sacerdotal totalment nou i pro
meteren solucionar-Ilo "o mas 
tardar a finales de junio". 

Havent passat ja pràcticament 
mig any sense Ilaver-se solucio
nat el cas, creïm que lla arribat 
l'/tora d'agafar una postura: ac
ceptar de perdre. Així concIoïm 
la nostra acció comuna referent 
a aquest fet. Volem, per altra 



part, que consti que el qui perd, 
segons Ilosallres, no és una sola 
persona, sinó Iol el grup compro-
mès din s aquesta acció. 

Aquest procés, que considerem 
acabat, lla conduït, per altra 
part, el grup, a plantejar-se la 
següent pregunta: quan per mè
todes acceptats call! a vàlids per 
tots -per I/osaltres i per la Je
rarquia- henz hagut de perdre, 
¿no serien la pressió i la violèn
cia l'únic mètode per a arreglar 
les coses dins la present situació 
de l'Església lI1allorqu¡'w? Nos
altres no la sabem respondre, 
perquè conjuntament hem deci
dit no adoptar ni l'una ni l'altra 
i hem acceptat el desig unanlm 
de l'arxipres tat de Lluc que en 

Bartomeu Ca talà vagi de rector 
a Mallcor de la Vall i faci equip 
de treball amb aquell arxiprestat_ 

Ja veieu que les coses no van 
massa fines. com desitjaríem 
tots. 

l per acabar d'adobar-ho, ja hi 
ha qui s 'ha ocupa t de denunciar
nos: i fins a Governació civil 
sembla que ha es tat comunicat 
tot això! 

Per part nostra lamentem que 
aquestes reunions hagin estat to
talment eclesiàs tiques_ 

Una altra cosa ens preocupa 
darrerament: e ls rumors ins is
tents del relleu episcopal. Ja veu
rem cap on ens duran l'Esperit 
i la vida ... 

Arx iprestat d'Urgell: prl/llera visita pastoral 

Deu mesos exactament després d'ha. 
vet pres possessió (1) de la diòcesi, 
el bisbe Joan féu --del 25 de novem
bre al 8 de desembre- la seva pri
mera vis ita pastoral. 

Abans havia fet la d'Andorra, però, 
ateses les seves espeCials caracterís
tiques, creiem que cal situar-la a part. 

La vis ita es planejà un parell 
de mesos abans_ Els 8 preveres 
afectats ens reunírem i començà
rem a parlar-ne. Per una sèrie de 

circumstàncies (temps disponible 
del Sr. Bisbe - hi havia entremig 
la Conferència Episcopal de Ma
drid- , nombre de parròquies a 
visitar - Il}-, nombre d'habi
tants a les poblacions, etc_) hau
ria d'ésser una visita llampec_ Es 
féu un ordre d'actes a realitzar, 
que fou comentat i aprovat pel 
Sr. Bisbe, i segons el seu mateix 
parer va ésser feta puntualment 
la visita. 
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El Bisbe passaria un matí o 
una ta rda a cada parròquia. Du
rant les quat re o cinc hores d 'es
tada, es començaria amb la rebu
da i la celebració eucarística, en 
el centre de la qual e ls infants o 
adolescents rebrien la Confirma
<:ió. Després d 'un temps ll iure 
per a vis ites particulars de grups 
e indi vidus, es fari a una trobada 
general amb totho m, de manera 
informal, en un dià leg d irecte, 
immediat i [ranc, entorn de qual
sevol lema que interessi i propo
si espontàniament el qui vu lgui ... 
Per a la rebuda, àpa ts, e tc ... dc
terminàrem també unes normes 
precises (senzillesa to ta l; la gen t 
l'esperaria a l'in terior del tem
ple; les autoritats e l saludarien 
- si els p lau de fe r-ho-, simple
ment en entrar; poss ibi li tat d'or
nar balcons i repic de campanes; 
cap declaració c ivil de jorn fes
!iu, e tc.). 

Per part dels preveres 1 els fidels hi 
havia una certa expectació respecte a 
la visita. Des del maig de 1963 no se 
n'havia feta cap més. Els Infants aptes 
per a la confirmació (de 8 a 14 anys) 
eren molts: fins a 150 en algunes par
ròquies. 

Això plan tejà el problema de 
la ca teq uesi prepara tòria. Es de
terminà que e l nombre d' infan ts 
no fos superior al centenar. .. El 
problema fou semb lant. Teníem, 
pràc ticament, una mesada tan 
sols per a fer les catequesis . 
Cadascú seguí, lliurement, el Qua· 
dern per a la Confir mació de 
R. l za rd, fe nt ac tivita ts diverses, 
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murals, e tc. (en una parròquia 
els infants de més de 12 anys fe
ren un quade rn d'exercicis per· 
sonats segons un s qüestionaris 
ciclosti la ts). 

Cada infant tenia e l seu propi 
padrí o padrina de Confirmació, 
segons fos nen o nena. Un padrí 
podia, també, presentar d iversos 
in fants. Amb els padrins i els pa
res es féu una reunió preparatò· 
ria, a la qual ass is tí gairebé la 
totalitat. Compren ien - digue· 
ren- amb molla sa tis facció, el 
sen tit de l seu apadrinament. Fou 
una experiència d'un fruit espi· 
ritual totalment positiu. 

En apropar-se e l dia i l'ho ra de 
la vis ita, algú mani fes tà una cer
ta estranyesa perquè recordava 
la mobilització general d'a lt res 
vegades, construint arcs, enca li · 
fant carrers ,... La fes ta extra· 
ordinària, l'esdeveniment soc ial 
perd ien vigor i pompa popu lar, 
evidentment. 

L'ass is tència a ls actes fou di· 
versa. Força nombrosa a la cele· 
braci6 eucarística - també dels 
que no acompanyaven pròpia· 
ment cap infant- i no table a la 
trobada general espon tània. On 
la vis ita s 'esca igué en diumenge 
l'assis tència fou quas i lo la l. 

La impressió dels fidels va és
ser molt bona: descobrien un in· 
tent de nova relació, d irecta, es
pontània, ll iure i confiada amb 
el bisbe. L'absència de tot proto
col es sentia positiva. 

Una revisió més aprofundida l'hem 
feta, posteriorment, els preveres I ens 



ha fet adonar d'una sèrie d'aspectes a 
tenir en compte, pastoralment. 

Es tem tots d 'acord que la vi· 
s ita del Bisbe és d'un enorme va· 
Io r espiritual pe r a les nostres 
comunitats. Per això ca l anun
cia r· la i preparar· la amb tot el 
poble i amb molt més temps del 
que havíem fet cnt rc nosa ltres. 
Des d'aquest punt de vista el nos· 
tre ha estat encara un muntatge 
tot clerical. 

La precipitac ió ha imped it que 
e l Bi' be tin gués, abans, un diàleg 
l'c posat i una informació detalla· 
da sobre l'es tat humà i espiritual 
de cada una de Ics comunit a ts 
vi sitades, que fes poss iblc , en Ics 
I robades, revisar i impul sar as· 
pec tes i realitzacions adcquades 
a la situac ió. En a lgunes parrò' 
quics es pogué donar a l Bisbe 
una notícia e lementa l en aquest 
sentit. 

Les presses varen dificultar 
també els encontres individuals i 
de grups reduïts, que poden ésser 
ben importants de cara a una re· 
lació int erpersonal directa i res
ponsabilitzadora. 

Aquest intent dc «comunica· 
ció» creiem que és el més ¡mpor-

lant a tenir en compte en to ta 
acció pas toral. Aques t sentit l'ha 
volgut subra tllar d'una manera 
concre ta ci Sr. Bisbe enviant a 
cadascuna de les fa mílies de les 
diverses parròquies una breu ca r· 
ta d'agraïment i d'encoratjament 
espiritual , que fou rebuda un s 
quinze dics després d'acabada la 
vis ita. 

L'a lt re aspecte, e l de la p rojec· 
ció «mi ss ionera », impul sado ra de 
les accions en marxa o encetades 
o convenients, cre iem també que 
de ca p manera no ha de quedar 
e n segon termc, o a l marge. 

Quant als aspectes juríd ico
burocrà tics de la vis it a - revisió 
de ll ibres parroquials, e tc .-, s'ha 
deixat en un punt discre t , ja que 
els realitzà en dies distints dels 
de la visita , l'arxipre L Aquest 
e ra també, pe r desig de ls matei· 
x.os preveres , l'ún ic acompanyan t 
del bisbe a cada parròquia. 

Ca l remarca r, també, com a 
1110lt positiva "ajuda entre e ls 
companys preveres a l'hora de 
fer, en les ve tlles de la visita, una 
celebració comunitària de la Pe
nitència a cada parròquia. 

Els preveres de l'arxiprestat 
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D' / 
a Cl d'allà 

La ciutat d'Estrasburg (França). punt 
neuràlgic en altre temps de lluites 1 
guerres entre pobles, avui capital d'Eu
ropa i Seu del seu parlament, ha a~ 
ll it de l 5 al 9 de juliol de 1971 el VI 
CoHoqui europeu de parròquies. 

Al cap de deu anys de la i/li
dació d'aquest moviment euro
peu, França, que n'havia estat la 
promotora, prenia ara la respon
sabilitat de l'acolliment i organit
zació de la sisena sessió. 

To t el procés històric de ls deu 
anys de vida del CoHoqui pot sin
tetit zar se en la frase següent : 
"de la parròquia renovada a la 
parròquia relativit zada i contes ta
da". 

La feixu ga realitat que pesa so
bre la institució parroquial és el 
de la seva marginalitat, desfasa
n'lent i ineficàcia per a respondre 
als problemes dels homes d'avui. 

¿ 'i/lIent, doncs, del CoHoqui 
d'Es tras burg ha es /al emprendre 
un esforç seriós per sortir d'a
questa ma rginalitat . Podem con
cretar-IlO en tres punts: 

1. El tema: Què necessita l'ho
me d'avui? quins són els obsta
cles per a l'eval1gelització? què 
podem fer-Ili? són qüestions q ue 
expressen tota la preocupació i 
angoixa pas toral ento rn a la fun
ció de la parròquia. Tot es aques
tes qüestions es van sintentitzar 
en la greu pregunta que consti
tuí l'enunciat d el tema general 
del Col-loqui: "Credibilitat de l'Es
glésia, avui? Funció eVa1tgelitza-
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dora i profètica de la parròquia". 
Per cada una de les I res jornades 
de la reunió es presentaren tres 
ponències que animessin el tre
ball dels "carrefours": 

al Allàlisi de l'home d'avui; 
els seus valors; les seves incer
teses i les seves esperances, pre
selltat pel grup llOlGlldès. 

b l On busca la resposta l'ho
me d'avui?; la busca i la troba 
en l'Església?; quilles són les 
causes de la seva decepció?, a 
càrrec d el llostre grup. 

el Què és eval1gelit za r? no 
des d'un punt de vis ta concep
tual, s inó existencial: evangelit za
ció i profetis1'ne en la parròquia; 
condicions ins titucionals i estruc
turals perquè la parròquia sigui 
evarlgelit zadora i profètica, pre
selltat pel grup frm1Cès. 

Deixant de balida el cOl1tingut 
de cada una de les ponè1'lCÈes que 
possiblement seran publicades a 
QUADERNS, cal reco l1 éixer que la 
preocupació i les tensions s'han 
accentuat en el Col-loqui. "El 
Col'loqui - deia el presidel1t
s'ha caracterit za t per utt cert ma
lestar." 

Bona part del temps de discus
sió ha girat entorn. de les comuni
ta ts de base, mirant-se-les, se
gons expressió d'Lm periodista, 
"amb Uit cert esguard d'enveja". 
Sembla com si s'intent és cercar en 
aquestes petites comunitat s un 
aire renovador capaç d'aclarir 
una mica el panorama enfosquit 



de les comunitats parroquials. 
"Es sense complexes que les co
munitats parroquials haurien de 
possibilitar, en compte de bloque
jar-la, la naixerzça d'aques tes co
numitats de base", mmlifestava 
el responsable de la ponéncia 
francesa_ 

2. La veu de l'ecumeni sme: 
Era la primera vegada que Wt 

pas/or pro/es/ant, el Professor 
Vaj/a, Direc /or del Centre d 'Es
tudis ecumènics d'Estrasburg, fcia 
sentir la seva veu, expressant·se 
amb molta sinceritat: "EI verita· 
ble escàndol es troba en la sepa
ració dels cris tians, d'esglésies 
que s'han construït les unes da· 
vant per davant de les altres en 
el s nost r es pobles i viles; ell les 
activitals de les comunitats sepa· 
rades que s'igrloren i fan alguna 
vegada la mateixa cosa; en els 
pastors i en els sacerdots, que 
tenen entre ells segurament molt 
bones relacions lli/malles, però 
que en allò que és essencial, l'e· 
vangelit l.ació, són incapaços de 
treballar junts . ¿No fóra possible, 
tol i recolleixent la diversitat, 
emprendre el recomençament de 
l'evangelit zació del mÓI1 so /a el 
cap únic, Jesucrist"? 

3. Un acord: Davant d'aquesta 
difícil situació, ¿cal dir que l'espe
rança va minvant? Crec que no. 
La llostra ponència "L'home d'a· 
vui troba resposta en l'Esglés ia?" 
fou tilllada de pessimista per al
guns participants. "No ens manca 
l'esperança - replicàrem-, s inó 
que la nostra s ituació sernbla la 
del malalt conscient de la seva 
malaltia, que la sent i que visita 
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el seu metge, buscant un remei, 
perquè vol continuar vivint". 

Diria que actualment aquesta 
és la situació del Col'loqui Euro
peu de Parròquies. De moment 
l'acord pres per wwnimitat de 
donar entrada a la participació 
dels laics e ll els Co¡'¡oquis pot 
ésser Ull dels primers remeis que 
ajudin la seva recuperació. 

E.s, doncs, amb aquest esperit 
que ja s'ha començat la prepa ra
ció del VI U Co¡'¡oqui, que en 
1973 (juliol) serà acolli/ pel s 
110s1 res germalls holandesos, l 

s'anuncia amb el següenl titol: 
"Per una comunitat cristiana ell 
cons/mcció" . - J. M . V. 

A finals d'any, els dies 28, 29 I 30 de 
desembre van tenir lloc a lleida les 
VI Jornades Catalanes de Teologia. 

El/ema escolli! - Problemà/i
ca actual dels sagramen ts- as
senyala prou la dimens ió pràcti· 
ca que volia tenir la r eflexió /eo
lògica, e,t aplicar·se U it dels pro
blem es que més negllit egerl aVili 
els qui es troben immersos en 
plella acció pas/oral. 

Per aconseguir·ho mil/or, havia 
es tat distribuïda amb anterioritat 
una enquesta. I les Jornades van 
començar al1lb una exposició de 
Mn. Joan L/opis, que en donava 
el resultat i n'exposava la proble· 
Inàtica teològica subjacent, cen· 
trada en aquests Ires plints: re· 
lació entre t e i sagrament, tens ió 
entre sagraments i evar.,geli tl.ació, 
el simbolisme sacramental. 

Aquesta problemàtica va ser 
iNuminada per les ponències 
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(Gaspar Mora: la carta als he· 
breus i la seva visió radicalme,tt 
existencial~' Oriol Tuñí: el sacra· 
mentalisme del quart evangeli, 
prevalència de la para Illa sobre 
els siglles; Pere Tella: fe i sagra
m ent en el moviment litúrgic con· 
temporani; Evangelista Vilanova: 
la problemàtica sacramental en 
LlIter, valor i límits per a nosal
tres; Ramon Pou: perspec tives ac· 
tl/als de la teologia dels sagra
ments). També van lIaver·l1i ca· 
municacions. 

Deixant de banda la coincidèn
cia en alguns plantejaments de 
fon s, el llenguatge i les preocupa
cions dels teòlegs van per uns ca· 
mins dife rellt s dels pastors. Així 
les Jornades representaven, per a 
aques ts, una cosa semblmtt a Wl 

aplec d'articles de teologia, no 
ta/,t un d eixatament teològic de 
les seves qüestions concretes i 
diàries. 

Val! venir després els treballs 
per grups i la posada en comlt 
"Qüestions de vida cristiana" 
n'oferirà el resum, juntam.ent 
amb les ponències. Es vau dir ca· 
ses irzteressants. Però, ¿la refie· 
xió dels leòlegs ha eslat IIn ajut 
per a la maduració de la 110S1 ra 
comunitat en tUta qüestió que 
l'afecta tallt de prop? 

El bisbe de Lleida va ser força 
present a les Jo rnades i va dir, el 
darrer dia, unes paraules encarat· 
jadores. Aquest fet assenyala tm 

camí: els bisbes són el respm'lsa
bles d'integrar la reflexió teolò
gica en l'endegament de la comu
nitat, evitant així que es volatilit· 
zi i esdevingui supèrflua; sobretot 
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quan es tracta d'aspectes, C01n 

aquest dels sagraments, que afec· 
ten la configuració social de l'Es
glésia i que demanen una rees· 
tructuració de la vida comunità· 
ria. 

Assenyalem eucara dos punts 
importat lts: la transformació de 
les "Jortlades catalanes {le Teolo
gia" en l' "Agrupació de teòlegs ca
talans" -així es resol el problema 
de la "inst itucionalització", tan 
debatu t- i el tema de treball es
collit per a l'any 1972: Cultura 
catalana i pensament cristià, que 
indica una obertura a tot el que 
s'està coent en el nost re àmbit 
cultural. Sabra" els teòlegs fer-s'hi 
realment presents? - J. T. 

El dia 28 de gener, festa de St. To
màs d'Aquino, va portar bones notícies 
per a la Facultat de Teologia. 

En efecte. professors i alumnes 
de St. Francesc i St. Pacià van 
reunir·se a St. Cugat per es tudiar 
el problema de la unitat de les 
dues seccions i de la seva orien· 
tació perquè sigui de debò la Fa
cultat de Teologia de Catalunya. 

EL Consell de Facultat havia 
treballat sobre aquest tema i el 
P. Pere Ribes va presenta r tm ex· 
tens informe: llistòria de la Fa· 
cuitat, passos fets en vistes a la 
integració de les seccions, dificu l
tats que cal anar resolent. 

Professors i alumnes es van re· 
unir després separadament per 
grups de treball. Els alumnes l1a· 
vien redactat ulles "qiiest ions bà· 
siques" que servíssill de fil de 
discussió. Es centraven entorn de 



quatre punts: Facultal i realitat 
catalana; Faculta t i servei a l'Es
glésia de Catalunya, amb la inte
gració de tot es l es seves forces; 
Facultat i C011reu d e la teologia 
a nivell univers itari; facultat i 
estudis eclesiàstics en vistes a la 
formació sacerdotal. 

uSi vols la pau, treballa per la jus
licia» ha estat, enguany, el lema de la 
ff Jornada de la paU l) que ha glossat e l 
St. Pare en el seu missatge. 

La Comis i6n nacional "Justícia 
i Pau" lla fet públic LlIl escrit de 
sis pàgines, que ha tingut força 
bOlla acollida als Iloslres bisbals. 
Tam1lateix la seva difusió s'ha 
visI moll dificultada i 110 I1a po
gut aparèixer en cap ò rgm1 im
près, ni diari , ni periòdic, dels 
que es publiquen a Espanya. Ni 
és segur que sigui recollit a les 
pllblicacions e o 111 "Documents 
d'Església". 

'''Vida Nueva" ens assaben tava 
de les di ficultats externes i de les 
tensions in ternes amb què es va 
trobar la Comissió. Fins i tot el 
seu bisbe-president, Dr. Gonzàlez 
Moralejo, va presentar la dimis
sió; però la va retirar al cap de 
flOC. 

A Barcelona, la Comissió dio
cesana va organit za r tma missa 
de pregària per la pau, la vet/la 
d'aHy nou, li les 12 de la nit a la 
parròquia dels Josepets. 

L'e" demà, a moltes es~lésie5 
d el bisbal de B arcelona i ~ algu
nes d'alt res bis bats va ser repar
til el document de què h em par
lat abans; es lracta d 'un full im-

près ell edicions catalana i cas
tellalla que s'lla acabat de segui
da. Però és l'única edic ió que n'l1a 
sortit. A m és de la introducció, 
cOllsta de quatre parts: les fa lses 
paus; la nost ra sit uació de pau 
i sellyals d'alerta; dÏ1lle1'ls ió teo
lògica de la justícia; el treball 
per la justícia. 

Hom ll'/¡a aprecia t e l llenguat
ge pltme,. i direct e, absent de 
cOllvel1cio l1 alismes i fondament 
cristià: " /-1 0111 atempta cOllt ra la 
pau si SÓIl introduïdes ell tre els 
Cizllacl(ms discrill1;,wciol1s injus
tes, per ,.aOllS polítiques, socials, 
ètn iques o lillgiiístiques. E l risc 
hi esdevé evident si el desellvo
lupa m ent econòmic, tOl i elevar 
el nivell absolllt, en lloc de dismi
l'll~ir les desigllal tats, les augmen
ta. El fet d'acudir sovint a res· 
triccions legals, a m esu res d'ex
cepció, a jurisdiccioHs especials. 
que nOll/és serien just ificables en 
condicions d'anormalitat, obliga 
a pensar que la nos tra pau està 
I1wlalta si exigelx ta ll tes sotUci
tuds i tan excepcionals". 

El dia 17 d'octubre se celebrà, a Ta
rragona, una trobada en el qual parti
ciparen una cinquantena de responsa
bles de ls diversos grups, moviments, 
associacions I comunitats cristianes 
que havien signat la carta del laicat al 
DI". Josep Pont i Gol. metropolità de 
Catalalunya [vg. QUADERNS, 12-13, p. 
320) . Pertanyien a tots els bisbats de 
la Tarraconense, excepte Solsona, I a 
Menorca. 

L'arquebisbe de Tarragona va 
assis tir una estona als treballs de 
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la reunió i va encoratjar els par
ticipants. També lli fou present, 
mossèn Josep M. Babot, vicari 
episcopal. 

Després d'una introducció i de 
l'estudi dels diversos temes de 
l'ordre del dia (llet ra d'un sector 
del laicat a la COllferèllcia epis
copal catalana; sentit i objectius 
de la trobada; perspectives d'una 
xarxa laical a nivell de la tarra
cOP'zense; manera de posar en 
pràctica les quatre propos tes de 
la Lletra; qüestions actuals i pro
blemes missioners locals), els di
versos grups de treball prengue
ren m IS acords. 

El text d'aquests acords desta
ca la necessitat d'establir lOla 

xarxa entre els participants a la 
trobada i altres grups laicals. 
S'allome"a X .G.L.E.C. (Xarxa de 
grups de laics de l'Església de 
Catalunya). L'aconsella la unitat 
cultural i sòcio-econòmica del 
pais i la necessitat d'una pasto
ral missionera de conjunt, que 
aporti tOla resposta comuna als 
problemes bilsics de l'evangelit
zació. 

La Xarxa pretén coordinar els 
diversos grups i associacions i 
encarar-se amb la participació 
dels laics en la pastoral de con
junt. Per això vol empènyer cap 
a la creació de COllsells de pas
toral a nivell diocesà i local i as
pira a crear un servei d'informa
ció que intercomuniqui les diver
ses experiències existents i tingui 
al corrent la Conferència episco
pal catalana i la Conferència de 
provincials i abats. 

Va ser aprovada la creació d'utI 
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Consell (integ rat per represen
tants dels diversos bisbats i de 
moviments de base interdiocesa
na), el qual nomenarà lIll Pel it 
comitè executiu. Una Comissió 
organitzadora provisional s e r à 
l'encarregada d'anar-ho realitzant . 
Una Secretaria tècnico-adminis
t ra/iva radicarà a Barcelona, als 
locals del S. A. L. (Secreta riat 
laical, Marià Cubi, 111, baixos, 
Barcelolla, 6, tel. 217.35.40). 

El diumenge, d ia 9 de gener, 
els responsables de la Xarxa es 
reunie"l a Barcelona. 

Després d'un canvi d'impres
s ions sobre el mom e n t ecle
sial, s'aprovaren de/fuit ivament 
els acords de la trobada de Tar
ragona, s'exposaren els contactes 
haguts i les adhesiol1s rebudes a 
la Xarxa i es precisà Ull pla d'ac
ció als bisbats de BarcelOlta, Gi
rOllO, Lleida, Tarragona i Torto
sa i també de cara als moviments 
de base interdiocesana i els nous 
grups cris tiaus de joventut. 

A més, es constituí el Con sell 
de manera definit iva, amb repre
sentan ts de totes les diòcesis de 
la tarraconense, llevat d'Urgell i 
Solsona, que encara no els han 
designats. S'elegí també el Comi
tè execut iu, el qual quedà encar
regat de preparar una llet ra d'ad
hesió a les proposiciolZs de l'As
semblea conjunta de bisbes i ca
pellans i d'encoratjament als bis
bes de la Conferència ca talana 
perquè siguin aplicades tot se
guit a Catalunya. 

Fins aquí la in fo rmació que ens 
ha arribat i un breu resum dels 
acords, d'ordre descriptiu. Ara 



ens escau de preguntar: ¿vindrà 
aquesta nova Xarxa a posar una 
mica de coherència al panorama 
més aviat desolador i dispers que 
ofereix el llostra laicat i la seva 
integració a la Pastoral de la nos
tra Església? Qui sap s i per r es
pondre aquesta pregunta, i la 
rnés inqllietant sobre la situació 
del laicat, els llostres bisbes te
nen una paraula torça decisiva. 

Els dies 13 I 14 del passat novembre 
tingué lloc a Montserrat una segona 
trobada de joves. S'aplegaren en nom
bre de nou-cents vint. 

L'anterior s'havia fet a la mun
tanya mateixa, al recinte de San
ta Cecília, amb part icipació d'uns 
sis-cents joves; la necessitat de 
repetir aquella primera experièn
cia havia estat una constatació 
wzamme. Essent-ne, igualment, 
el s monjos el s organitzadors, de
sitjaven proporcionar als partici
pants un aixopluc més adequat 
per a evitar el fred. La trobada, 
feta a Mont serrat mateix, tenia, 
a n'lés, l'avantatge de donar a la 
litúrgia i a la vida del santuar i 
un caràcter més jove ;, pel que 
fa als participants, evitar que es
devinguessin un grup tancat . In
se'lsib lement també hi jugà ací el 
cJixè Taizé, que per ara és inevi
table. 

La fil1alitat d 'aquesta segona 
trobada era de plantejar una pos
sible actuació durant l'any . Per 
això, va ser repartit un temari 
de reflexió que cons tava de cinc 
pums (la nostra realització p er
sonal, el nostre compromis, els 

nostres grl/ps, treball i societat, 
esplai i temps lliure). Els par ti
cipants examinaren els que els 
van interessar més i deixa re,t els 
altres per a ulteriors reunions a 
nivell comarcal. El fet més remar
cable fou l'elaboració d 'una xa r
xa de relacions; van ser constituïts 
representants de comarques i de 
grups. Es l/n fruit ql/e l'lO es va 
palpar gaire en l'ambiel1t general 
de la trobada però que és bàsic 
per a la continuïtat i l'eficàcia 
dels altres e/lcontres. Per bé qlle 
aquesta última trobada tingué 
les seves limitacions -en el pla 
dels temaris i sobretot e ll el de 
¡'organitzaci6-, cal considerar·la 
com lm pas positiu. l!s innegable 
que a casa nostra queda molt 
camí a fressar de cara a la pasto
ral dels joves i ilO és pas per cul
pa d'ells. ¿Què és el que ca l f er 
en aquest moments? Les Irobades 
de Montserrat només volen ser 
una de l es molt possibles r ealit
zacions, seHse pretensions de mo
nopolitzar-ne els mitjans. - B. D. 

Cada any es reuneix a Barcelona, a 
primers de gener, el consell de la re
vista . Phase_ del Centre de Pastoral 
Litúrgica. Un parell de dies dedicats a 
revisar la feina feta. projectar l'any 
que comença, Intercanviar opinions 
sobre els temes que semblen fonamen
tals. 

Van assistir-hi aquest any: DOH 
B orobio (Bilbao), C. Florisli1ll i 
P. Martínez (Madrid), P. Llabrés 
(Mallorca), J. Q,ïatibia (Vitoria), 
M. Ramos, s. j. (Grallada), J . Be
lIavista, P. Fa m és, J . Gomis, J_ 
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Llapis, J. Oriol, A. Taulé, P. Tena, 
J. UrdeLt i J. Vina rdell (Barcelo
na) . Hom va constatar que si bé 
el "boom" de la litúrgia ha pas
sat -feliçment!-, la difusió de 
la revista es manté estable. La 
recent desaparició de la revista 
de Silos «Liturgia., deLta a Pha
se com única revista de pastoral 
litúrgica d'Espanya (els seus subs
criptors estan repartit s en Ires 
grups proporcionals entre Cata
Itmya, resta d'Espanya i Llatino
amèrica). 

Ent re els temes que es van pre
parar per a 1972 destaqUe/!: les 
noves frOltteres de la litúrgia, la 
confirmació, la celebració li túr
gica cont experiència i expressió 
de la fe. joventut i litúrgia, im
plicacions socials de la celebra
ció ... Però també va semblar corl
veuien! que ultra els números 
monogràfics que Phase habitual
ment presenta, altres números de 
temàtica diversa possibilitessin 
,m tractament més àgil de qiies
tions conc re/es. Així, com més 
amplitud per a les seccions de 
Bibliografia, Informació, Comen
tari de textos, Punt s de v ista; 
ta1nbé es va decidir incloure en 
cada número un luforme sobre 
temes relacionats amb la litúrgia 
(art, ecumenisme, música, docu
m entació, teologia sacramental). 

Fa cosa de tres mesos que I.S.P .A. 
ha publicat un volum que conté les 
clnferències que van tenir lloc el mes 
de maig de l'any passat durant la set
mana dedicada al rol del sacerdot I la 
societat 2ctual. (vg. QUADERNS, 12-13, 
p. 337 - 339) . 

126 

La problemàtica del sacerdot 
hi apareix en la perspectiva so· 
cio/ògica, a l'interior cl'urw sacie· 
tat global concreta i d',ma Esglé
sia com a institució. No hi en· 
Iren en canvi altres angles de vi· 
sió com toren l'espiritual, el pas· 
toral, el psicològic, e/c. Es doncs 
u n a perspectiva determinada 
d'una realitat determinada. Si· 
fuar el llibre en aquest context 
no és treure-li importància, a/ 
contrari: una problemàt ica molt 
viva lli és abordada des d'una 
perspectiva gairebé ;'lèdita al nos
tre pais. Es tracta d'una aporta
ció que ajudarà a situar correc· 
toment el problema; no es tracta 
de resoldre'l ni de donar recep
tes per a guarir-lo. 

Però no es tracta de simples 
consideracions de sociologia teò
rica; sinó que es basa en bona 
parI en dades i estadístiques: les 
15.000 enquestes portades a ter
me per ISPA en diversos estudis 
que ha fet són una nostra d'una 
xifra ben concreta d'IzabitOl!ls de 
la societat espanyola. 

Per situar la problemàtica en 
una perspectiva més universal, 
hi ha la conferència de F. Hou
tarI, el cOlleglll sociòleg belga, 
que va despertar, en fer-la, un 
gran interès. Les alt res s'agrupen 
en tres capítols: percepció del rol 
del sacerdot per la societat espa
nyo/a; el rol del sacerdot vist per 
ell mateix; el sacerdot i l'autori
tat en l'Església. Són a càrrec de 
J. Cardús, R. DL/acastella, J. Es
truch, C. Martí, J. M. Rovira Be-
1I0so ( Barcelolla); M. Reixacl, 
(Vic); J. Jiméllez (Madrid) i Ruiz 
de Olabuénaga (Bilbao). 



També han començat enguany a 
i.S.P.A. e ls seminaris de formacl0 d'In. 
vestlgadors en sociologia de la religió. 

El projecte que ara es come ,~

ça a dur a la practica és frUlt 
d'LIIl acord amb l'Escola d'Alts es
tudis de la Universitat de la Sor
bO/ta. Són els professors d'aques
ta escola els qui dirigiran les te
s is dels alumnes que vu.lguin ob
tenir el Diploma en Sociologia i , 
pos terio rment, el Doctorat . 

A m és dels sell/ inaris, té lloc 
m ensualment, una setmana in ten
s iva de classes, a cà rrec també, 
de professors d e la Sorbona. Per 
això, aprofitant la seva estada en
tre Ilosaltres, donaran conferèn
cies en llocs públics de Barcelo
na: Henry Des roche, Emile Fou
lat , Jeall Séguy, FraHçois Isam
bert i F. Hou tart, aquest darrer 
cIe Lovaina. 

l a Mare de Dé u de Núria ha estat 
retornada al seu santuari pirinenc. 

Així l'JO comu nica una Ilota ta
cilitada a la prem sa el 28 de ge
Il er pel bisbe d'Urgell. 

La Mare de Déu de Núria va 
desaparèixer el 12 de jul iol de 
1967 en vigílies de la seva solem
ne coronació. Aquest act e es va 
realit zar, tamrzateix, per bé que 
en tlrla còpia de guix, en presèn
cia de jerarquies eclesiàstiques i 
civils i de nombroses torces d e 
vigilància. 

La Mare de Déu ha estat retor
nada directalllent al Bisbe, el 

qual s'lla encarregat d e fe r-la 
po rtar secretam ent, al seu san
tuari, on llom continua invocant
la amb el poeta: "Verge de la vall 
de Núr ia, voltada de soletat s". 

El dia 4 de gener era ente rrat al ce
mentiri de Banyoles en Josep Maria 
Capdevila. 

Allunyat durant tan ts a ll)'s de 
Catalunya, a casa va tornar f inal
m ent i a casa va morir. 

Filòso f, crític lit erari, I,"riodis
ta i cristià Josep Maria Capdevi
la restarà associat per sempre, en 
la llostra m em òria, a "La Paraula 
cristiana", de la qual va ser di
rector, i a "El Matí", que va diri
gir després d'lwver participat en 
la seva gestació. 

"Ha mort pobre de coses i ric 
d'esperit", va di r mossèn Teixi
dor. D'aquest esperit obert i op
timista que respirava "El Matí", 
que prepara va Ull cri stianisme 
culte, m issioner i renovat i que 
ara resta preset'll, en els qlle ve
nim al darrera, com u na etapa 
primaveral i jovenívola, segada 
en tlo r. 

¿No són significatius i esperan
çadors els termes en qu è en par
laven Mossèn Josep Perarnau a 
"Tele-exprés" i Mossèll Josep Ma
ria Rovira a "El Correo Cataltín"? 

A finals de l'any passat. Editorial Se
lecta publicava en hexàmetres catalans 
el gran poema grec . la Illada». la ver
sió era obra de mossèn Manuel Balasch 
de Cornellà. 
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L'obra ha estat saludada i co
m entada des de l'angle que li cor
respon pels crítics lit era ris. Però 
ens ha semblat que era bo deixa r
ne cons làucia a les planes de 
QUADERNS. 

Ve a saludar-nos, al dintell ma
teix d'aquesta edició en dos vo
lums una cita de l'obra mateixa: 
"Un és l'oracle suprem : que de
fen sem nostra pàtria" (X II, 343 ), 
i de seguida ens t rabent amb un 
sucós pròleg, on l'au tor ens con
fessa: "L'amor a Caiahmya, a la 
nostra cultura, a la nos /ra terra, 
l'amor a tota la geografia on drin
ga, com un do donat pel cel, la 
nost ra parla, m'ha fet pensar que 
jo podia atansar Hom er, tina se
gona vegada, al nost re poble. ( .. .) 
Traduir Homer en un català m e
diocre no compensa l'esforç qu e 
hom hi esm erci, crear un Homer 
en català és empresa que com 
pensa qualsevol fatiga." 

I el Pròleg acaba: "D e dic o 
aquesta Ilíada catalana a lo ts els 
sacerdots que en èpoques ben di
fícils p roclamaren obs tinadament 
i arriscadament la paraula de 
Déu en català, i en català ense
nyaren el catecisme als infant s . 
Llu r coz.laboració a la superv ivèn
cia de l'esperit del país no pot 
ésser negligida, com sembla és
ser-ho avui per alguns erudits i 
escriptors catalans, lliurats a una 
fòbia que desconeix intencionada
ment els valors hUt11anS i patriò
tics de la vida específicament 
sacerdotal". 
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Tarragon a 

El Secretariat diocesà de Catequesi 
ha organitzat a Reus dos cursets per 
a catequistes, puix que «la Catequesi 
és una acció fonamental i imprescin
dible de l 'Església» I que «tots estem 
convençuts que pertoca a la comunitat 
cristiana de fer-se'n responsable,.. 

Ull d'aquests cursets - el d'ini
dació- es va celebrar per segcr 
na vegada, la segona quinzena 
d'octubre. Cons ta de sis sessions 
que es repeteixen tarda i vespre 
per poder donar fac ilitat als in
teressats . Els temaris són els que 
hom acos tuma a eucloure en unes 
xerrades d'iniciació com aques
tes. 

L'alt re curset vol ser de "temes 
catequètics". De fet, però, el pro· 
grama no respon al que se sol 
e n t e n d r e I generalment, amb 
aquesta expressió. No per això 
perd in terès. Vegeu-ho: ini roduc
ció a l'Antic i al Nou Testam,ent , 
la fonnació de la consciència, el 
nucli central d e la fe, catequesi 
familiar, cap a una catequesi pe
dagògicament correcla, contorn 
sociològic de la Catequesi. 

Aquest temari s'escalona al 
llarg de tot l'any, de novembre a 
maig, a raó d'una I robada per 
mes, que es repeteix tarnbé tarda 
i vespre. 

Una circular que signa mossèn Joa
quim Clavé ens diu que el Secretariat 
d'Ecu ne mis me també es belluga entre 
nosaltres. 



"De bon c011lerz çament lla sem· 
blai oporlú d'illt egrar-Ili algulles 
persones que, s igui per la seva 
preparació, sigui per les seves ac· 
tivitats, s'han manifestat m és sen· 
sibilitzades en aquesl camp. Per 
ara; tant són: el germà Josep Ma· 
I1Il el Ruiz, del CaNegi la Salle d e 
R eus; el noi Cristí Savall, de Cam
brils-Port; i la noia Maria E/enze 
Pelejero, de Ta rragOl1Q. 

Tarragona ha participat en
gllany a les Jornades que el Se
cretariat espanyol lla organit za t 
a Madrid de l'I al 5 de gener 
i el te/l/a de les quals ha estai 
"Biblia i Ecumen isme". Però la 
circular ens informa que l'assis
tència de delegats d iocesans va 
ser bastant migrada i que força 
diòcesis de la pell de brau no te
nen encara delegació d'Ecume
nisme. 

UrgeLL 

Mossèn Pasqual Ingla ha publicat un 
interesant estudi sobre el Consell Pres
biteral d'UrgeH. 

Cons ta de JO fulls multicopiats 
i es distribueix en quatre parts: 
composició, participació en les 
eleccions, representativitat dels 
elegit s i edats. 

Espigolant en aquesl aplec de 
dades sabem q ue el 89 % de mem 
bres del presbiteri van part icipar 
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en la primera rOllda de les elec
c ions i 82 Ot en la segona: que a 
la Vall d'ArmI i a Urgell la parl i
c ipació va ser lle /00 %, així com 
la dels religiosos; que el 78,5 % 
va participar ell l'elecció dels sis 
cmldidats lliures i qlle la repre
sentat ivitat global dels 2/ mem
bres elegit s és de 67,1 %. 

Altres dades i111eressants: el 
Consell presbit eral és més jove 
que el presbit eri diocesà (mitja
na d'edat: 42,9 i 50,2, respectiva
metlt); les representacions més 
altes corres pOllen per eda ts a la 
franja de/s 30 als 49 al1ys ( 15 
lnembres, que representen el 
12,3 % dels 120), per /l/il1isteris 
als delegats diocesans (2 de 3) i 
als arxiprestos (5 de 16) i a les 
parròquies d e 1.001 a 2.000 I/Gbi
tanl s pel que fa a les demarca
cions (5 de 26 preveres), segui
des de les /l/ és grarls: de 3.001 a 
11 .000 (5 de 35). 

L'estudi conclou que "lti ha Iw
gU I tuta part icipació nombrosa en 
l'elecció lleIs membres llel Con
sell i en resulta una representa
tivitat que cous iderem bas tant 
assolida", 

Una valuosa anàlisI de la realitat ar~ 
nesa ha estat preparada I publicada per 
l'equip arxiprestal. 

L'estudi consta de vint-i-quatre 
densos foUs i abarca quatre ca
pítols principals: 

1. Apunt s his tòrics. Ruta del 
romànic aranès. Cape lles, ermi
tes i romeries. Fonts bibliogrà fi· 
ques. 
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2. Quadre estadístic de l 'arxi
prestat. Parròquies, Sacerdots. 
Religiosos. Escoles. 

3. Informe econòmic. Cases 
rectorals. Béns rúst ics. Béns im
mobles. I ngressos del culte. 

4. Informe pastora l. Població 
nat iva i resident. Població ttirísti
ca. Sit uació aClL/al de la pasloral 
aranesa. Passos inicials vers una 
pasloral comarcal. 

De la Iranscripció de l'¡ndex le
màlic es desprèn la profundilat 
seriosa de l'es tudi que ha portat 
a terme la clerecia aranesa en 
aquella terra, l'única de les terres 
catalanes de vertent atlàntica. 

No podem avançar-'1e cap re
sum, però desitgem reconèixer i 
lloar tm treball d'aquesta mena i, 
deixar cons tància d'una presèn
cia sacerdotal meritò ria i ama
gada, presència dura, i no lanl 
poètica com pugui sem blar desde 
la terra baixa_ 

AI bisbat d'Urgell les viles mitjanes 
són petites. Ara, penseu què són els 
pobles petits ... 

Doncs bé un boto de mostra d'un pe> 
ble petit de la Conca de Temp ens fa
rà veure «com se les hauen_ els cape
llans rurals·rurals. Es tracta- -ho ende
vineu?-· de Vila mit jana de Tremp. 

"Evangelitzo més que no sacra
menlalilzo. I això lé un doble efec
te en la gent: primer, alguns 
catacrecs, tensions o crítiques 
(sembla que se'ls Ireu el que per 
ells era el tot, però que en reali
tal és un món de fanalisme o de 
superstició); segon, els sagra
ments, sobretot la penitència i 
L'eucaristia, són més freqüentats 
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( i apreciats?), igualment com la 
Paraula de Déu. 

Mitjarls? Els ordinaris: les ma
teixes celebracions i la predica
ció. També una Inena (Le xerrada 
-diàleg la nit dels dilluns, entre 
Nadal i Pasqua-o I un full-suple
ment que adjunto al parroquial. 
Són ja Wla vintena les famílies 
que han adquirit el Catecisme ho
landès o bé la Bíblia." 

L'hivern és llarg, al poble; i les 
vesprades, llargues lambé, són 
pr o pí c i e s a la somnolència. 
L'èxit...? 

"Materialmente no el computo. 
El dic com ho vaig fenl : la cele
bració de la penitència és '10rmal
ment comunitària. generalment 
les vigílies de fes les sel/yalades; 
són ben poques les confessions 
individuals que administro i molta 
l'assistència a les comunitàries. 
Els baptismes són comunilaris i 
festius; és pOlser el sagramelll 
que més ha fel pensar i també 
el que més lla fel criticar la for
ma amb què el renovo; dues o 
tres xerrades amb eLs pares, a la 
rectoria ... quan se rà que desa pa
reixerà el compromís social?" 

Bé hent de parlar de "cu In qui
bus"; perquè, natu ralment ... 

"Pel que fa a l'econom ia, des de 
fa dos allys no cobro res a la 
gent. Els dic lan sols que 1/0 dipo
sitin lliurement a la búst ia de ca
ritat-cuite ... ; i a fi d'any els dono 
números clars. El resultat és 
excel1ent. 

Unes pinzellades breus sobre la pas
toral de Bellver de Cerdanya, parrò
quia I comarca. 



Fa ja bastallt de te lllps que s'/IQ 
introduït amb èxit en ['ocasió de 
la mort d'algun feligrès una "Ce
lebració de la Paraula" a casa del 
difullt. Consta de pregària, leclLl
ra, breu homilia, pregària dels fi
d els i comiat. E.s l'evolució e t1ri~ 

quida d' ,m antic CDS/lOn popular 
a muntanya; lli prenen parI fa
miliars, amics i veïns. 

Amb uns es tatut s mínims, però 
.¡ue assenyalen objectius vius i 
concrets, i amb molta iNus ió, am b 
el nou all y ha començat la seva 
vi d a una agrupac ió d 'ado les
oellls -"Joves Segle XX"-. I.:a 
Parròquia /Ii és present. Ells 
Itan anilnat les tes tes nadalenques 
d'enguany amb l'organització de 
'Vetllades, concer ts i altres actes 
culturals. 

La gestió econòmica de la par
ròquia ha estat posada. aquest 
any que comença, eH mans de se
glars; no sols pel que fa referè n
cia al din er del cull e i fàbrica 
del Iem ple, sinó també l'econo
mia total d el taller de torneria, 
on els clergues de la Batllia es
m ercen les seves llores de treball. 
Un intent eficaç d'integració dels 
seglars a la pastoral parroquial. 

.. La guerra!, sempre inacceptable, hu
manament absurda, cristianament con
demnable ... •. 

Entre les felicitacions més 
agradables, els cris lialls d 'Urgell 
hem rebut d el nost re Bisbe, a 
traves de la premsa, la seva breu 
i familiar salutació. A ella per
tanyen aquestes paraules. 

Mentres tant, feliçmen t supera
d es les darreres intervencions i 
en franca convalescència, passa 
unes setmanes de repòs a la Seu 
el nostre antic bislJe Dr. Iglésiaç 

Girona 

Un sacerdot gironí ha estat nomenat 
bisbe de Segorb-Castelló. 

Es tracta de Mossèn Josep Ma
ria Cases i Deordal, el qual subSli
tuirà el Dr. Josep Pont i Gol, an
tic bisbe i fin s ara Administra
dor apostòlic de Segorb Castelló 
per haver estat nomenat arque
bisbe de Tarragona. 

El nomenament ha estal rebut 
al bisbal de GirO/la amb franca 
alegria. No endebades feia ja 
m olt s anys que cap m embre del 
presbiteri gi ron í IlO accedia a l'e
p iscopat, ahnenys a Espanya . Per 
aL-cÒ és d'es perar que la seva CO n
sagració serà ur'! acte popula r i 
que bisbes de Calalunya i del 
Pais valencià s 'Ili I robaran ager
manats. 

Amb aquest nomenament seln
bla confirmar-se una lIle tJa de 
tradició de bisbes ca talans a Se
gorb, enl re ells el Dr. S erra i S u
carrat que va ser assassinat l'any 
1936. 
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Vic 

Ha eslal publicada l'Esladislica del 
bisbat de Vic de l'any 1972. 

Es lracta d'lII1 llibret de 72 pà
gines edita/ en castellà, del qual 
extraieln unes quantes llades. 

El bis ba/ es divideix erl 19 ar
xtpres/ats, que sumen 242 parrò
quies i 19 fil ials. El nombre d'ha
bitall/s -"fidels", diu l'estadís /i
ca- és de 307.000. Al seu servei 
hi ha 396 capellans diocesalls i 
4 capellans ext ralIiocesal1s. 

27 capellans diocesalls per/a
nyen a l'Obra de cooperació 
sacerdotal his pano-americana i 
SÓIl a l'Argentina; 4 són a Suïssa 
( Dbr a d'assis tència als em i
grants); 6 a R'tallda (missió 
diocesQ/1Q); 1 a Alemanya (mis
sió rtlmQ/w); 48 a altres bisbals: 
Barcelolla (34), Madrid (1), Pam
plona ( I ), Roma (1), França 
(2), Alemanya (2), Bèlgica (1), 

Es/als Units (1), Veneçuela (1); 
4 són capellans militars. Els ab
sents sumen doncs 73 i represen
ten el 18 %. 

fl i lla, a més 123 cases religio
ses establertes al bisbal, 23 mas
clllilles i 100 femenines. El nom
b re de religiosos i religioses no 
ens és, però, indicat. 

El Butlletí oficial d'octubre-novembre 
publica una carta que el bisbe adreça 
«als sacerdots. religiosos, religioses I 
professors seglars que ensenyen la 
religió als coHegis de la diòcesl-, 
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Es tracta d'un extens document 
de 19 pàgines, que par/eix d'a
quest convenciment: "el noi en
cara va a l'escola, i allí, ara com 
ara, enca ra hi ha el missatge 
crist ià, si es vol. Prescindint de 
tota cosa discutible, el cert és 
que val la pena d'aprofitar to/a 
situació on es pugui fer el bé. 
I la classe de religió és lma s i
tuació d'aquestes". 

La car/a es divideix en qualre 
parts: lleis de l'el1 senyament re
ligiós a les escoles; un senzill cop 
d'ull; cOllsells; el punt culmillant 
de la qüestió. 

No/em-ne aquest breu paràgraf 
que diu el pwll de visia en què 
vol situar el Bisbe el seu docu
ment: "Entenc que el professor 
de religió exerceix a l'escola, a la 
seva manera peculiar -escolar
científica-, el ministeri de la Pa
raula, com, d'altra banda, s'exer
ceix a l'JlOmilia, a la catequesi 
d'infanls o d'adults, a les Celebra
cions de la Paraula o a les Cele
bracions penitencials. El ministe
ri de la Paraula s'exerceix de 
molles In.aneres ... " 

Menorca 

Uns vint Iaies de Ferreries I Ciuta
della van adreçar una carta _a l'assem
blea de Bisbe, preveres I religiosos de 
Menorca». Deien, entre altres coses: 



"El que ens mou a dirigir-nos a 
tots vosaltres ... és la nost ra con
dició de cris tians, membres d'una 
Esgl ésia de la qual ens sentim 
respO/'/sa bles ... Per açò volem que 
tot el que ací liS deïm I lO rebeu 
amb esperit de coNaboració en 
aquesta tasca de const ruir cons
tantment l'Esgl ésia. 

En prill/er lloc <I S Ilem de d ir 
que ens causa tm poc de males
ta r la sensació de dixa ts de 
compte, en veure que tlO és con
s iderada la nostra corres ponsabi
lirat en el poble de Dé<l . 

Voleu parlar d e les r elacions 
entre les comunitats cristianes de 
la nostra diòcesi . ¿Com n'hau fet 
parlicipar a aquestes comunitats? 
Solament ho heu manifesta t a 
pla d 'informació. 

Voleu parlar dels problem es 
q<le t é el clergat li M enorca. No 
heu d'oblidar mai q ll e, dins l'Es
glésia, lots hem d'es tar al servei 
dels alt res i, d'w 1Q manera molt 
clara, s'ha manifestat que el mi
nis teri sacerdotal és de servei al 
poble de Déll. ¿ l'arlareu del vos
tre minis teri i problemàtica sen
se que hi pugui dir la par t inte
ressada que S0l11 els laics? .. 

Us hem de dir que ens sembla 
que no heu considerat la nostra 
majoria d'edat dins l'Esgl és ia ... 
Quan arriben fets com el present 
ens dóna la sensació q<le l es pas
ses donades eH aquest sentit s6n 
poques. 

Aquesta assemblea ha posat de ma. 
nlfest l 'existència de tensions; però 
igualment els esforços positius que 
es fan per anar·les superant. 

Creim que l'única distinció dins 
l 'Esglés ia ha de ser la dels d ife
rents ministeris que en cap mo
ment han de separar dels alfres 
Inem bres, sinó que ens Ita de po
sa r en una igualtat pel servei de 
la comunitat." 

Així, per exemple, la iHtegraci6 
dels r eligiosos r esulta d ifícil, en 
una illa com la nostra. E.s clar 
que la pastoral de conju nt dista 
molt de ser el que caldria per 
faci li tar-Ilo. l'erò és cla r , igual
ment, que els religiosos no estan 
prou endinsats en la realitat me
norquina i els seus valors cultu
rals. 

Els salesia lls estall fel1t passos 
moll '1OIables; n'és una mostra la 
participació nombrosa a l'assem
b lea. EI1 canvi , dels germans de 
La Salle només 11'lIi acudí Wl , me
norquÍ per més senyes. 

El projecte de cOl1clusions de 
la primera ponència - unitat i 
pluralisrne- va produir tortes 
tensions. Però la setmana ele la 
unitat va experimentar una apli
cació ben concreta: celebraci6 
conjunta de les cinc parròquies 
catòliques de Cilltadella i els sa
{esiQ1ls: un dia a cada església, 
però cadascú va organitzar-la al 
seu aire. 

Mentrestant, a mig gener, el 
Semil1ari de Ciutadella era la seu 
del "Consejo Naciol1al" de la 
J. O. C., celebrat 110 se l1se dificu l
tats i v igilàncies. Tot i que el 
Sr . Bisbe va ter-s'hi planerament 
present. 

A mig f ebrer començarà la vi
sita pastoral a Ciutadella. Serà 
molt semblant a la de Maó. Ja 
en parlareln al número vinent. 
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Tortosa 

El diumenge 25 d'octubre de 1970 
va portar-se 8 terme a tot el bisbat un 
recompte dels assistents a missa. 

El resultat, pe r zones o comar· 
ques dibuixa un quadre, que co
piem del Butlletí oficial de no· 
vembre. 

"'~ habltanll obligall (88 %) 

To rtosa 26.989 23.7:51 

Morella 8.981 (7.904 

Santa Bàrbara 1:5 .427 13.576 

S .. M ateu 12.867 11 .323 

Terr. Al ta 14 .908 13 .120 

Vinuroç 43.1 I2 37.939 

Ribera d ' Ebre 24.397 21.470 

Ampost a 23 .566 20.739 

Roquetes 13.765 12.144 

Mores-Tivissa 32.523 28.621 

TOTALS; 216.535 190.587 

També transcrivim aquest ca-
mentari global: 

"Comunitat ca tòlica. Es cansi· 
deren practicants regulars els q,d 
assisteixen a la l'nissa dominicaL; 
fervorosos són els qui lli combre· 
guen. 

Es nota un increment de prac· 
ticants irregulars a totes les zo· 
nes, pel que ta a l'assiscència als 
actes religiosos, per bé que es 
tracti d'un compromís social m és, 
en particular pel que fa a casa· 
ments i enterraments. Les festes 
majors constitueixen una devoció 
su i generis i un costum popular. 
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La majoria d 'habitants de les 
nostres comarques són més aviat 
conformistes, els quals molesta
ria un exigència crist iana més 
profunda. Però gairebé tot s reben 
els darrers sagramellfs i desitgen 
mor ir bé. 

El nombre de marginats és re· 
duït. Entre les confessions no ca
tòliques de més proselitisme ll i 
lla els testimonis de Jchovà, i, en 
algunes zones, els evangelistes." 

IUJútentJ comlmlon, 

6.580 (27,70 %) 2.« " (31,1 " %) 

3.180 (40,2] %) 789 (24,81 Si) 

] .686 (27,17 'ili ) 1.251 (]3,93 %) 

3.035 (26,62 %) 825 (21,18 %) 

3.968 (30,24 % ) 97. (24,69 %) 

10.059 (2'," 'lO) 3. 12] (] I ,-%) 

3. 125 (14,55 % ) 820 (26,24 %) 

3.167 ( 15,21 %) 18' (24,78 %) 

2.768 (22,8' 'JO) 1.02.7 (37,10 'JO) 

6.277 (21,93 S'L) 1.845 (29,41 %o) 

" S.84S (26,,, 'lO) 13.88S (30,28 'lO) 

El Butllet í de novembre publica un 
•• Resum d'algunes Unies importants 
de "acció pastoral •. 

"Est imats sacerdo ts: En diver· 
ses ocasions m'llaveu demanat 
que cOllcretés les línies de 1'acció 
pastoral o que insistís en les ja 
donades, però que 11 0 SÓI1 dutes 
a la pràctica". 

Per això el Sr. Bisbe les resu· 
meix en onze apartats, integrats 
per cites de circuLars pas/orals 
d'ell ma/eix i de conclusions de 
diferents sessions d'estudi i re· 
flexió que d'alguna manera s'ha 
tet també seves. 



Aquests apartats són: estudi 
de la r ealitat, conversió personal, 
oració personal, estudi, trenca~ 

ment de rutines, distribució lleI 
temps i de les activitat s, coHabo
ració de laics, importància de les 
comunitats eclesials, relaciolls hu
manes justes, coord inació eH la 
pastoral i actuació personal. 

• Momento actual del Movimiento de 
Cursillos de Crlstiandad» és una nota 
que apareix al Butlletí oficial del mes 
d 'octubre. 

La sigllen el bisbe i els dos vi
caris generals. 

Per ella ens assabentem que, 
passats els temps d'eufòria, ac
tualment els cursillos travessen 
lanzbé la "crisi persisten t que 
afecta tots els moviments d'apos
tolat", Però, el1 aquest cas, s'ar
riba fins a "una mena de des
orientació" i es dubta si "en l'ac
tual estructuració pastoral dioce
sana l /e conjunt els cursillos fe
nen cap activitat concreta a ter". 

Per això el COl1sell de Govem 
del Bisbat manifesta clarament 
la seva voluntat que els cursillos 
perseverin, com a moviment d'Es
glcsia que s'ha de projectar arreu 
i Ita de "facilitar bons elements 
militants on convingui". Per a la 
qual cosa cal "una desinteressada 
renovació i adaptació del Movi
m ent de cursillos a les exigències 
pastorals del moment present 
d'acord amb els imperatius i les 
normes del mateix moviment". 

En la trobada que tingué lloc els 
dies 14-15 da Juliol entra els bisbes de 

la tarraconense I uns pocs preveres de 
cada bisbat, amb ocasió de "Assem
hlea conjunla (.9_ QUADERNS, 14-15, 
p. 458·460) va sorgir la Idea d'anar cap 
a la creació d'una mena de . Consell 
presbiteral " a nivell de l'Església tar
raconense. 

Es va queda r que hom consul
taria els respectius Consells pres
biterals. DOllcs bé, el del nostre 
bisbal és contrari li la creació 
d'Lm òrgan d'aquesta m ena . 

Pel que hem pogut saber, els 
1110tius que condueixen a aquestà 
posició SÓn d 'ordres distintes, 
segons lOl els cerqui a la dreta 
o a l'esqllerra. del ventall que di
buixen, avui, les posicions cleri
cals. Els primers són contraris a 
aquest òrgan per principi: ja en 
tenen prou movent-se a nivell dio
cesà i a nivell nacional; argüei
xen, dOllcs: sigui que el bisbat 
de Tortosa té uns problemes 
11101t distints de Barcelona, que 
fàcilment polaritza les coses, en 
trobades coNectives, s igui que el 
pes castellonenc 110 es troba bé 
en aquest àmbit superior català, 
s igui que els tortosins són tor10-
sins i només tortosins, sigui, ai 
las, que un òrgGl1 coNectiu d'a
questa mena fàcilment es politit
za. Els de l'altre extrem del ven
taU són contraris, també per pnn
c'P', a la creació d'òrgans i més 
òrgans. Per a què servirà aquest? 
es demal1 en. Un altre organisme 
per engruixir la llis ta; però, men
t restant, els bisbes anira/t fen t la 
seva com fins ara. 

¿Una vegada m és, els eJCtrems 
es toquen? La conclusió és potser 
p;ecipitada i, sobretot, massa fà
CIL. Potser caldria acostar-se als 
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arguments esgrimits i mirar d'in· 
validar-los realme,l/. Els uns plan
tegen la necessitat de revisar els 
límits del nostre bisbat per res
tituir·los a la seva veritat natu· 
ral; els altres la conveniència d'u
na Església on la correspollsabi
litat i els òrgans que l'expressen 
no siguin paraules boniques sinó 
realitats que vinguin a encarar
se amb les qüestions veritables. 

I mentrestant, ¿quina culpa hi 
tenen els capel/ans que es troben 
entre els dos focs en aquel/es co
marques, tortosines de bisbat 
però fondament catalanes? 

Mallorca 

Amb el nom de Centre d'estudis teo
lògics de Mallorca ha estat agregat a 
la Facultat de Teologia de Barcelona 
el C.E.S.E. (Centre d'Estudis Superiors 
Eclesiàstics) . 
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Per aconseguir-ho ¡IQ calgu t 
l'acceptació del Canceller i del 
Claustre de professors de la fa
cultat i l'aprovació de Roma. El 
C.E.S.E. podrà donar el grau de 
Batxiller en Teologia. 

El C.E.S .E. va començar a fun
cionar, pròpiament, el curs 1970-
71 -"curs de naixement i rodat· 
ge"- com el qualificava el seu 
Rector, Pau Oliver. El curs 69-70 
va ser de gestació: contactes, pla
nejaments, redacció dels es tatuts. 
L'11 de juny el Cell/re era erigit 
pel Sr. Bisbe de Mallorca i els 
provincials teatí i francescà. 

D'aquesta manera s'aconseguia 
de vertebrar una dispersi6 insos· 
tenible: l'exist~ncia, a Mallorca, 
de 4 seminaris m.ajors, entre el 
diocesà i els religiosos. Posterior· 
ment el CE.S.E. ¡IQ tingut alum
nes de Menorca, dels missioners 
dels sagrats cors, dels paiils i dels 
fili pons. A més, aquest curs hi ha 
matriculats: 11 capellans, 6 reli
gioses i 4 seglars. 
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