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IVtl 912) 17 

primera plana 

L'Església davant la 

nova Llei d'educacaó 

La nova Llei d'Educació està cridada a afectar pro
fundament la presència de l'Església en el món escolar. 
Podríem dir a grans trets que representa un pas decisiu 
del procés de secularització en què ha entra t també 
aquest sector, el qual es sostreu a la influència de 
l'Església. 

Aquest s'hi feia present, fins ara, de manera massiw 

va, per l'ensenyament de la religió cristiana, assignaw 

tUfa oficial i obligatòria des de l'escola primària fins a 
la Universitat, i per nombrosos coBegis i escoles, en la 
seva majoria d'ordes reUgiosos masculins i femenins; 
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darrerament, gràcies a les filial s d'Ins titut , la presència 
del s ordes religiosos arribava al mateix ensenyament 
oncial. L'aplicació de la nova Llei fa trontollar aquesta 
possessió pacífica. 

S'hi afegeixen, encara, causes d'ordre intern: la dis
minució d'efectius per manca de vocacions en els reli
giosos i el malestar creixent de molts d'clls, cada vega
da més convençuts que no s'han consagrat a Déu per 
ser enviats, després, a ensenyar matemàtiques o llatí; 
o, en tot cas, que si Ja seva vocac ió d'homes o dones 
els porta cap a aquests camps, han de fer-ho de mane
ra profess ional, i no pas en virtut de la consagració 
religiosa i de ¡'obediència; en altres paraules: s'adonen 
que ni la seva vocació humana ni la seva vocació cris
tiana i religiosa han estat suficien tment aclarides. 

Altres factors enterboleixen el panorama: els coBe
gis dc l'Església formen la part majoritària de l 'ens.,. 
nyarnent privat, és a dir, lliure, no oficial; i lots sabem 
el que un àmbit de llibertat, pcr pctit que sigui, sig
nifica en una situació política com la nostra. L'aplica
ció de la nova Llei represcnta, des d 'aquest punt de 
vis ta, un augment de la maÚ., mise de l'Estat en el món, 
ja prou controlat, de l'ensenyament, on, darrerament, 
s'ha produït a Catalunya un conflicte significatiu en ser 
urgit el jurament de fidelitat a les «Leyes fu ndamen
tales» i als «Principios del Movimiento» per part dels 
professors de religió i directors espirituals dels centres 
oficials de segon ensenyamen t# com a funcionaris ci· 
vils de l'Estat. Per dir-ho tot, «oficia¡' no és sinònim 
de «socialitzat», ni representa sempre un marxamo de 
garantia, qualitat i llibertat, i l'aplicació de la nova 
Llei, que ha estat acusada d'unilateral, precipitada i 
irrespectuosa dels drets adquirits i els serveis prestats, 
desperta arreu suspicàcia i oposició. 

Ens trobem, doncs, davant un afer molt complex, on 
conflueixen i s'entrecreuen una pila de fils. I el qual hau
ria de ser afrontat per l'Església, serenament i lúcida-
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ment, amb perspectiva de futur, decidida a ser un signe 
de llibertat al servei de tots els ciutadans. 

S'imposa doncs un discerniment de camps . 
Les ambigüitats d'una legislació que converteix l'edu

cació de la fe en assignatura oficial i obligatòria, integra
da com una peça més en l'engranatge escolar, ha estat 
repetidament denunciada. No s'ha dit tant, en canvi, que 
la l're ència de l'Església en el món escolar s'ha vist 
pràcticament reduïda (fora dels seus col'legis) a aques
ta classe de religió indiscriminada, cosa molt diversa 
d'una pastoral missionera escolar. L'ocasió sembla bo
na per a repensar, ara, tot el que afecta a la transmis
sió i l'educació de la fe de les noves generacions -evan
gelització i catequesi-, que l'Església ha d'emprendre 
com una part substancial de la seva tasca, no transfe
rible a la legislació escolar. Aquest acbriment és in
defugible i inajornable. 

Però la nova Llei posa també al descobert els pro
blemes típicamen t escolars, entre ells, el de la lliber
tat, la igualtat i la participació. Un camp important 
s'obre a l'Església; però ple d'ambigüitats. Fins ara la 
defensa que n'ha fet ha pogut semblar interessada: de
fensa dels propis coBegis -la pròpia teu lada amena
çada- acudint a grans paraules (llibertat , igualtat, 
drets dels pares) que no fan prou dring de sinceri tat. 
L'Església hauria de reivindicar de debò, aquests drets, 
per a lot s els ciutadans, per a talcs les escoles priva
des i per a tols e ls camps de la convivència: econòmic, 
sindical, polític, informatiu ... Més encara, aquesta rei
vindicació no podrà fer-sc sense renunciar de bon grat 
a una certa situació de privilegi i de força per fondre's 
a l'interior d'unes regles del joc iguals per a tothom. 

Finalment, hi ha el greu problema de la identitat 
humana i cristiana dels religiosos d'ensenyament. L'en
senyament, com a tal, és un camp secular, no eclesial; 
i els religiosos i religioses que hi tenen vocació l'hau
fien de realitzar a l'i nterior d'unes estructures seculars 
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i no ecles iàstiques, inscrits de debò, com a mestres, en 
tot el món escolar, on podrien aportar el seu testimo
niatge de cristians. Però, ¿no podem pensar que molts 
d 'ells tenen més vocació de catequistes que no pas de 
mestres? Bo serà, doncs, d 'ajudar-los a operar una re
conversió de la seva tasca; a l 'i nterior, és clar, d'unes 
es tructures catequètiques que, globalment parlant, no 
tenim, però que s'estan buscant a la base. 

Ja veiem doncs que la tasca dels bisbes, que presi
deixen la nostra comuni tat cristiana, és particularment 
complexa. l que el perill fóra que es reduïssin a de
fensar l'ensenyament escolar de la religió als col'legis de 
l'Església . Hauríem errat el tret. 

EstructUl-es caduques i fals pluralisme 

No ens costa gaire de comprendre que l'Església 
s'ha d'adaptar als nous temps i que aques ta adaptació 
ha de concretar·se en noves cstructul"eS o institucions. 
Això és evident per a la majoria, principalment d'ençà 
del conci li Vaticà II, i ningú no s'ha estranyat de la 
publicació d 'un decret per tal d'ordenar la creació d'un 
Consell Presbiteral o d'altres decrets sobre la institu
ció de nous ri tus per als sagraments ... 

En canvi, son1 durs de clepsa per a entendre que, 
quan en una diòcesi o en una parròquia són establerts 
un ordenanlcnt o una estructura nous, cal enterrar, 
malgrat la recança o una certa nostàlgia, els antics, 
que, naturalment, queden desfasats i caducs després 
de la nova implantació_ 
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Veiem molt clar que quan comença a vigir, per exem
ple, un nou ritu de baptisme. trigui més o menys a 
implantar-se, però que, un cop això s'hagi donat, el 
ritual antic ha d'ésser arraconat en un armari i no s 'ha 
d'utilitzar més. Però, en canvi, quan es tracta d'estruc
tures, costa nlés de veure com i quan les noves han de 
substituir les velles . Aquestes, per un instint de super
vivència, per un pluralisme mal entès o per inèrcia, 
tende ixen a perdurar indefinidament i a crear un des
doblament o dualisme que, a la llarga, provoquen con
fusió i malestar. 

El clima de males tar provocat per aquest dualisme 
confus ionari es respira un mica pertot arreu, al llarg 
i ample de la nostra geografia. 

Fixem-nos en el terreny pràctic: Són r orça els bis
balS on Ja línia administrativa o burocràtica predomina 
per damunt els nous organ ismes que volen fer prevaler 
la línia pastoral. Hi ha diòcesis on les Vicaries Generals 
coexis te ixen amb les Vicaries Episcopals. I no cal dir 
que a totes hi ha un dualisme entre el Capítol i els 
Consells Presbiteral i Pastoral. És fàcil de veure també 
n OllS organis mes de pastoral de conjunt ignorats -o 
poc se n'hi (alta- pels organismes administratius o 
d'economia i sense cap coordinació lògica que hauria 
d'haver-hi de to tes les estructures a la realitat pasto
ral. .. Aquesta contradicció o malestar es noten més 
quan ocorre c i canvi o la mort del Bisbe d'una diòcesi. 
Aleshores, el Consell Presbiteral queda en suspens i el 
Capítol, en canvi , pren les regnes de la diòcesi. 

És en aquests casos que o bé cal una actuació d'e
mergència i directa de la Nunciatura -com va passar 
fa poc a Girona-, o bé la Vicaria Capitular pot recaure 
molt bé sobre un membre de les es tructures caduques 
que no s intonitzi gaire amb el corrent renovador de la 
diòcesi i de l'Església en general. 

Fins i tot a Tarragona, on s'ha ins taurat un nou or
denament diocesà amb ganes de «jugar net» i d'evitar 
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aquest desdoblament -per això s'han suprimit les fi
gures jurídiques de Vicari General i de Secretari de 
Cambra i Govern- podria crear-s'hi un fort malestar 
en el cas que el prelat actual fos traslladat. En aquest 
cas prendria relleu el Capítol amb tots els seus drets 
seculars. 

El sa pluralisme consisteix a fer que les diferents 
maneres de pensar siguin representades en els organis
mes de govern i d'acció pastoral, sempre que hi hagi 
un mínim d'esperit de diàleg i, per damunt de tot, ga
nes de «jugar net». :es, en canvi, un pluralisme fals i 
més aviat perniciós permetre aquest dualisme d 'estruc
tures, és a dir, voler mantenir, amb la voluntat bona 
i dèbil d'acontentar tothom, les estructures desfasades 
al costat de les de nova trinca. És aleshores quan es 
crea un focus permanent de friccions i recels mutus i 
no s'acaba mai d'obtenir una autèntica coordinació 
entre tots els organismes al servei de l'Evangeli i la 
pastoral de conjunt. 

No s'ha de fer cap salt al buit, ni s'han de canviar 
les coses per simple esnobisme, ni s'ha d'amoinar ex
cessivament els qui no estan gaire per brocs, ni per 
canvis i jeuen bé en un secular i còmode im.mobilismc. 
Només s'han de fer els canvis més necessaris, els més 
radkals i que entranyin una reforma autèntica. Si de 
debò ens deb;em portar al grat de l'Esperit i volem 
ésser fidels al Concili i a la dinàmica de la història, 
s'obriran pas no simplement Doves nomenclatures, sinó 
estructures noves al servei de l'Evangeli. I si l'expe
riència d'uns anys els arriba a donar carta de natura
lesa, ens quedarem amb les noves i jubilarem les an· 
tigues ja que, com diu l'EvangeH, «no podem tirar vi 
novell en bots vells. (Mt 9.17). 
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La «maniobra» 

Les «man iobres de gran estil » no poden passar des
apercebudes a la «Primera plana » de la nostra rev ista. 

Ja tothom endevina quines són les maniobres a les 
quals volem a1ludir. El significat de l'Assemblea conjun
ta -setembre de 197 1- cal cercar-lo evidentment en 
una empresa renovadora decidida pel sector de bisbes 
i de preveres del nos tre país, més declaradament pro
conci liar. L'àmbit de la renovació era prou ample: zo
nes interiors a la mate ixa convivència eclesial, i mane
res de relació i de presència de l'Església dins de la 
societa t i dins de les realitats seculars i temporals d'a
questa mateixa societat. 

El fenomen, avalat per la majoria de bisbes del país, 
tenia un valor molt més destacat encara entre nosal
tres perquè esdevenia signe manifest de voler desem
pallegar-se de certs lligams i compromisos que havien 
hipotecat el dinamisme encetat durant el Concili. Efec
t.ivament, a les primeres embranzides d'aplicació con
ciliar va seguir ben aviat -en el momen t de revisar 
el rostre de l'Església en relació amb el poder políti c 
i ¡'es truc tura sòcio-política- una reacció de contrare
[arma. Ben segur que la història donarà aquesta inter
pretació a un famós document -afortunadament obli
dat- que va publicar -amb el pretext de matèria ur
gent- la Comissió permanent de l'episcopat el dia 29 
de juny de 1966. Amb llenguatge manllevat a l Concili, 
però amb conceptes clarament anti o pre-conciliars, 
quedava declarada com a «vàlida. la relació Església
món, oficialitzada en el nostre país ... 

Per tot això, no té res d'estrany que, de la mateixa 
manera que al Concili va seguir la reacció, dissimu
lada o no, d'un esperit anti-conciliar, a l'Assemblea 
conjunta hi seguís també una reacció d 'anti-assemblea. 
En definitiva, són les típiques manifes tacions de con-
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trareforma. I, tanmateix, si hom analitza de prop les 
coses, s 'adona que les motivacions profundes d'aques
tes estrebades con trareformadores no són de signe re
ligiós, sinó de signe polític o en tot cas, de signe polí
tico-religiós. 

Ja sabem una mica el procés de la «maniobra de 
gran estil., encaminada a enterrar l'Assemblea conjun~ 

ta. El text engendrat, o, si més no, infantat a la secre
taria de la Congregació del clergat, va rep resen tar el 
moment culminant de la «maniobra ». 

Pel que fa al desenllaç d'aquesta operació, cal ava
luar l'actitud adoptada pel darrer ple de l'episcopat 
espanyol, marcadament a favor de l'Assemblea conjun
ta. Així ho indiquen tant el resultat de les eleccions dels 
quadres dirigents de la Conferència com també les 
afirmacions explicites que registren els comunicats i, 
per tant, les actes. 

La posició d'arbitratge del Vaticà -Papa i Secreta
ria d'Estat- no cal dir que manifesta una certa ambi
güitat, tot i que la valoració substancialment positiva 
de l'Assemblea sembla innegable. ¿Els condicionaments 
diplomàtics, encara? 

1:.5 just d'advertir que les posicions vaticanes sovint 
es produeixen no en un sol acte, sinó dins d'una acció, 
de vegades dramà tica, de diversos actes. En el cas de 
l'Assemblea conjunta, aquesta acció té els actes se
güents : telegrama del Papa, apuntalant l'Assemblea 
conjunta, en el moment de la seva celebració; designa
ció de monsenyor Echarren, un dels artífexs de l'esde
veniment, com a membre del darrer Sínode de bisbes; 
ratificació de la confiança de Pau VI sobre el cardenal 
president de la Conferència episcopal; i intervenció del 
nunci el dia 10 de març en el ple de la Conferència, 
afirmant les línies de llibertat i d'independència de 
l'Església respecte de l'Estat, indicades a l'Assemblea 
conjunta 

Amb tot, és de desitjar que el llenguatge sigui més 
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clar, i que les posicions resultin menys ambigües. L'au
toritat vaticana hi sortiria guanyant ... I les posicions 
objectivament inconciliables es trobarien en condicions 
més aptes per a una solució. 

I , sobretot, és d'cspcrar que, ara, malgrat les volun
tats obstinades a continuar les «maniobres », l 'Assem~ 

blea conjunta vagi agafant, a nivell general i a ni vell 
diocesà, els signes de la seva eficàcia . 
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qüestions 

R ealitats d'avui opcions pastorals 

Aquestes ratlles voldrien ésser una Ï1ztroducció a les dues sec
cimls de «Qüest ions» i «Tema». Un dir als leclors quin és el seu 
contingut i sobretot el seu significat. 

Sota la primera rúbrica, es publiquen Ires documents ben des
iguals a prúner cop d'ull, documents que 110 reflecteixen pas la 
totalitat del panorama pastoral de l'Església aqui i avui -no tot 
es pot dir en el nombre limitat de planes d'un sol número de r.
vista-o Els tres documents volen donar raó de la trajectòria d'uns 
moviments d'Església, de la nos /ra Església, insistint, l'un més que 
l'altre, en el demà esperançat o en l'avui que cap adjectiu no ar
riba a qualificar: podríem. dir que són teixit s arrencats del cos 
viu de l'Església; la vida hi batega, la que li ve d'ahir, un ahir 
més o menys llwlyà, i la que li promet el demà. L'Escoltisllle de 
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«Minyons Escoltes» , els «Equips de La Mare de Déu », la JAC, arre
lats a casa Iloslra ens diuen qui són, què fan i què pensen. fer, 
i ho diuen sense encongimen ts, tim ideses i falsos t riomfalismes: 
com a adults que són, ho fan conscienciosament , locan l de peus 
a terra, acceplant les limitacions del moment his tòric que vivim, 
sense prometre's cap m iracle, però sí caminant en fe. 

A la rúbrica «Tema», publiquem la ponèl'¡cia presentada per 
mossèn Vidal Aunós al CoNoqui EI/ropeu de Parròquies (St ras
bourg, juliol 1971) . S s un estudi aCl/rat i m l/minador de l'act itud 
dels homes d'avui respecte de l'Església a partir del que el/s hi 
cerql/en i del que l'Església els pot oferir. I això tet amb tota 
l'honradesa i movent-se en el nivell pràctic en què es juga l'acció 
pastoral. 

Realitats d'avui 

A través d'aquest seguit d'articles -em refereixo ara als tres 
primers- veiem aparè ixer la fesomia de l'Església post-conciliar, no 
pas com una nova «marca d'Església», sinó com una maduració 
len ta j segura de fidelitats i de tension s d'uns moviments que no 
són pas d'avui , els plantejaments dels quals han correspost al que, 
dia a dia, en aquests anys, ha viscut aquí l 'Església oberta cal 
vent del món». 

L'Escoltisme, en les seves diferents etapes, ha aportat a la nos
tra Església una fesomia més jove de la fe, una visió optimista de 
J'esdeven idor, una relació nova entre caps i «consiliaris», l'expe
riència de vida eclesial viscuda en grups petits plens de dinamis
me i ini ciativa i, en el moment actual, també una interpeHaci6 
coratjosa de la fe i del testimoni dels homes d'església, tasca pu
rificadora, que ens fa comprendre que ]a fe ha de recrear-se en 
cada un dels creients, fora de tota fixació i seguretat. 

Al costat d'això, teniu els «Equips de la Mare de Déu., que 
respiren una serenor adulta, potser un xic benestant, però que 
representa un enriquiment del Poble de Déu gens uniforme, sinó 
ric de tota riquesa de l'Esperit. Riqueses de les quals vivim, i 
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que han estat l'aportació generosa de tots en l 'obediència a l'Es
perit per camins no fressats i en temps difícils, que només els 
radicalismes dels darrers arribats podrien menystenir. Que potser 
no fou en EMD que es dibuixava també -sortosa convergència
una nova Església en la qual no n'hi havia prou de ser personal
ment bon cristià, s inó que calia viure en una comunitat, comuní· 
tat que acabava amb la separació sexual de l'apostolat i que pouava 
la seva vigoria de l'experiència de vida dels seus components? 
No han marcat un camí cap a les comunitats de base d'avui, 
assenyalant nous modes d'inserció en l'Església altre que el par
roquial? o han obert un camí vers una litúrgia alliberada dels 
espais sagrats, redescobrint el sen tit de l'Església domèstica? I el 
fet de repensar la fe a partir de l'experiència viscuda en grup ha 
constriblÜt també a fer que l'Església aparegui com el lloc de 
l'exigència de Déu, on viure la foll ia de la Creu. 

El tercer document que publiquem respon a una altra cosa. 
:es fàcil de dir que no r epresenta el moviment, però això no arran
ja res. El seu significat, ens sembla, que és un altre: tot ell traeix 
les presses i les generositats de l'adolescència, davant d'una so
cietat .injustament estructurada. ; les opcions radicals i la fe 
utòpica; la set de comunió amb els homes i la fretura de salvar
los realment. El seu to acusador per l'Església, des de dins, ens 
fa comprendre que la JAC no ha mort: que no hi manquen joves 
a l'Església quan aquesta accepta d'escoltar-los i de posar-se al 
seu costat -ni a davant ni a darrera- perquè ells també puguin 
respondre a les exigències d'un món millor, en nom del Crist. 
I això és bo i ajuda tota l'Església a aparèixer com el que en 
realitat és, [ora de tot monopoli de cap grup. 

Opc ions pastora ls de l'Església d 'avui 

Tot això ens mena a una darrera reflexió sobre les opcions 
pastorals de l'Església en aquest moment. Aquestes opcions es 
dibuixen ja com a camins: ja hi anem anant. Ara bé, si no arri
ben a ser assumides a nivell d'intenció i consciència, no passaran 
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de ser un element més, pertorbador i desorientador, que no ens 
permetrà de superar aquesta «crisi. de què tant parla tothom. 
Assumir les noves tendències. que no són gens capricioses; inte
grar els signes dels temps, és un acte assenyat, l'únic que pot 
posar l'Església sobre els nous r ails; maleir els temps perquè 
són dolent s és un exorcisme desprestigiat; que altres tcmps no 
eren millors, i l'Església s'hi va acomodar. 

Aquí no fem més que parlar de cinc opcions, les que ens sem
bla que queden reflectides en les opcions que han anat fent els 
movimen ts. 

l. De la unanimitat al pluralisme. Si ens uneix la referència 
de fc. les si tuacions cn les quals estan immersos persones i grups 
són diferents i canvian ts: no són els mateixos ni els llenguatges 
ni els valors, no ho són ni les inquietuds ni les necessitats. Ser 
crist ià no és escapar de l'«aquí i avui » sinó anunciar el Senyor 
en el cor d 'aquesta situació. A nivell, doncs, de comportaments 
serà endebades de cercar una imatge uniforme de cristià. La lle
tra de Pau VI «Octogesima adveniens. deu representar el reco
neixement més profund i conscient d'aquest nou fenomen social. 
Assumir la diversitat, reconèixer l'a ltre com a diferent, no avan· 
çar la divisió simplista de bons i dolents, comença a ser una 
opció pastoral dels cristians. Opció dolorosa des del moment que 
representa tenir jo un xic menys de raó, acceptar la fi d'una imat· 
ge sociològicament molt clara del cristià~ i no caure en la temp
tació de la dispersió. 

2. De la mort de la classe clerical i el naixement d'uns nous 
serveis a l'interior de ¡'Església. La ima tge del «capellà. detentor 
de l'ortodòxia i del poder, situat a part, «professionalitzat. ha 
deixat pas a un nou tipus de «servent. de la comunitat, tes timoni 
de l'Eucaristia, correspon sable amb els altres cristians, a l qual no 
sempre pertoca dir la «darrera paraula». El «Ieadership. en la 
comunitat deixa de venir per nomenament jeràrquic, i només ar
riba a imposar-se per Ics aptituds provades. En els moviments, 
el «rol» del Consiliari ha canviat: l'escolti sme no ha estat mai 
l'afer del clergue, sinó del cap; a la JAC, el document que publi
quem és més agosarat i refusa texluament «l'educador prol essio
nal», per exigir la presència de «l'adult, sigu i capellà o no, que 
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hi aporti no sols idees i reflexions doctrinals, sinó el propi com
promís personal clarament orientat a l'acció per l'alliberament 
de l'home i iHuminat vitalment per la fe ». 

3. De la parròquia a la comunitat. Fins fa alguns anys el 
mode privilegiat i pràcticament únic de pertinença a una església 
concreta era la parròquia. Avui, tant el fenomen urbà com el 
fenomen especificatiu i associatiu que caracteritza la societat mo
derna posen en dubte la validesa generalitzada de la insti tució 
parroqujal. «Comuni tats cristianes. , «comunitats de base» ens fan 
descobrir que la fe cristiana no pot ser viscuda en tota la seva 
plenitud sinó és en «comunitat»; comunitat en ci sentit sociolò<
gic de la paraula -grup reduït en el qual els membres puguin 
ser coneguts i reconegu ts, lliga ts per una convergència afectiva 
j una plataforma d'acció real i concreta-o Això no comporta una 
substitució de la modalitat parroquial per una altra «més a la 
moda ». E l que perd la parròquia és haver de fer-ho tot i servir 
per a tot, no el de ser el lloc de l'assemblea cristiana i de la 
troballa fraterna dels grups que confessen Jesucrist. En canvi, els 
«petits grups» vigilaran de no convertir-se en «gheltos» i de no 
perdre la dimensió eclesial de Poble de Déu: potser voldria dir 
de servir l'Evangeli i no de servir-se de l'Evangeli. Una cosa és 
certa: la vida cristiana ja no es viurà en un sol lloc, la parròquia. 
sinó en la proliferació dels grups que en tot lloc cerquen de ser 
fidels a l'Evangeli. 

4. De la fe posseïda a la fe cercada. A través de tots els do
cuments podem constatar com la fe ha deixat de ser un bloc de 
creences, o de veritats que es juga a tot o res. La fe s'ha de situar 
en l'interior del projecte humà de cada persona. Cada vegada (re
llegiu el document sobre la crisi de fe, en l'Escoltisme) és més 
difícil de reduir-la a un afer del Magisteri de l'Església. La fe ha 
deixat de ser exterior, mítica, fixada en un llenguatge, per a Ï.nte
rioritzar-se fent-sc una veu que crida a aquest home a la vida, 
paraula que allibera de l'esclavatge que l'home pateix realment 
i radicalment. Aques ta paraula de Déu a tot home i a tot l'home, 
ha de ressonar i fer-se entendre en cada si tuació i amb el ll en
guatge que la faci salvadora. Tothom veu que aquest «missatge. 
no pot ser dit idènticament a un vell que a un adolescent, a 1'0-

150 



brer, i al ric que a l'aturat. . Si la fe que ens uneix és una de 
sola, aquesta ha de trobar el seu impacte diferent en cada un 
dels moments en què la persona deixa de ser la mateixa: cada 
situació humana ha de trobar el seu llenguatge de fe, i cap situa
ció humana no ha de quedar marginada davant de l'Evangeli. 

5. Dels interessos d'Església als de servei als homes. Malaurada
ment, avui, molts cristi ans tenen la impressió que han estat «uti
litzats» per l'Església. Almenys deu ser honrat d'acceptar que els 
moviments «confessionals» han estat pensats: els d'educació cris
tiana, com un mitjà de «preservació» davant dels perills del món; 
els d'apostolat com un instrument per a defensar l'Església. Aques
ta s i tuació és refusada en la mentalitat moderna: el que importa 
és treballar per ,d'alliberament de l'home». l encara que nosaltres 
creiem que <d'alliberament de l'home passa per Jesucrist», també 
pensem que «sense tenir fe es pot treballar també por l'allibera
ment de l'home»; la qual cosa no vol pas dir la mort dels «movi
ments d'Església»: aquests seguiran essent el mode de presència 
de l'Església en el món a partir de la fe. El que certament no 
serà possible d'aquí endavant és de construir un món a part per 
als cristians, de mantenir-los aïllats, en darrer terme el que ens 
mana l'Evangeli és de «donar-la, la vida», de ser l'Església el gra 
de blat enterrat en el solc. L'Església narcisista, satisfeta d'ella 
mateixa, preocupada per créixer en nombre i per aparèixer com 
uoa potència d'aquest món, no té cap funció a fer ni al servei 
de l'Església ni al servei dels homes. 

Com a Església que som ens pertoca d'avançar-nos, de pren
dre el risc i d'edificar-la altrament perquè és un altre el mÓn en 
què ha de ser plantada. 

Si això ho féssim amb estranyes enyorances, o pors, o només 
ho acceptéssim perquè no ens queda cap més remei, hauríem dei
xat de creure en l'Esperit del Senyor i no anunciaríem el Crist, 
llum del món, a tota creació. 

A tu, toca ara, lector, de discernir el buf de l'Esperit en aques
tes experiències viscudes per alguns moviments, a casa nostra. 

Genís Sam per (Barcelona) 
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La JAC I la seva validesa avUI 

«L'home ha de ser artífex del seu propi destí, responsable da
vant la his tòria, creador de la seva pròpia cultura i civilització; 
i aLxò esdevé més urgent encara en el procés de canvi sòcio-po1ític 
que vivim. 

Això vol dir que el poble ha de tenir una participació real i 
directa en l'acció revolucionària contra les estructures i actituds 
opressores i per a una societat justa per a tothom_ Aquesta parti
d pació es manifestarà en la presa de consciència crítica i en l'ac
tivitat creadora que urgeixen l'existència de conductes de partici
pació en les decisions_ Només així es podrà evitar la ficció d 'una 
democràcia formal encobridora d'una situació d'injustícia». (<<Do
cu ments d 'Església>, núm_ 113, col. 1296_) 

Aquestes paraules clares i valentes de l'episcopat peruà troben 
avui un ressò molt ample en la consciència de tots aquells qui 
volem fer del nostre compromís l'expressió més viva de la nos
tra fe_ 

La JAC avui, a casa nostra i pertot arreu, orienta els seus esfor
ços perquè no hi manqui, en aquest corrent revolucionari enca
minat a l'alliberament d'homes i pobles, l'aportació conscient i 
dinàmica del nostre món rural. 

JAC i opció de canvi 

Tot moviment educador -la JAC ho vol ser- ha de tenir ben 
definit qui educa i en funció de què; necessita tenir una concep
ció de l'home i de la societat; necessita conèixer l'home concret, 
el que passeja pel carrer, o entra a la fàbrica cada matí, o agafa 
el tractor o passa la tarda del diumenge al psicodèlic; necessita 
saber els condicionaments complexos d 'aquest home, allò que l'a
juda a realitzar-se o allò que li és un impediment; conèixer els 
condicionaments o estructures que el forcen a ser d'una manera 
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determinada , a tenir unes aspiracions concretes o sentir unes ne~ 
cessilats imposades. Cal conèixer tot això per a rer un treball 
educa tiu de cara a unes persones que són cridades a ser «respon
sables davant la història, creadores de la seva pròpia cultura i 
civilització». 

Avui no n'hi ha prou de dir que l'home actual és passiu, insa
tisfet , individualista, insegur; que està massificat, que és víctima 
de la societat de consum ... s i no ens preguntem tot seguit per què 
és així, qui e l fa aixi? qui hi està interessat que sigui així? ¿quins 
són els cond icionaments que cI forcen a ser d'aquesta manera i a 
viure segons W1 S comportaments dictats i fomentats des de fora? 

No n'hi ha prou de dir avui que la cultura del món rural és 
deficient, que manquen capdavanters lúcids, que en les comarques 
rurals s'hi opera un canvi ràpid i profund, que no es presta l'a
tenció deguda des de les esferes del govern, que s'experimenta 
un progrés i una transformació de l'estil de vida tradicional.. . si 
no ens preguntem tot seguit sobre l'orientació que pren tot aquest 
canvi, els interessos que s'hi juguen. les persones que els deter
minen i a costa de qui es fa tot aquest procés i aquest desenvo
lupament tan pregonat. 

No n'hi ha prou avui de dir que hem d'actuar, que fa falta 
acció, que ens hem de comprometre. que hem de canviar les es
tructures ... s i no precisem tot seguit cap on ha d'anar orientada 
la nos tra acció, si no tenim ben clar quina és l'estructura fona
mental que cal canviar i que és determinant de totes les altres. 

La respos ta a tots aquests interrogants és el que ha portat a 
la JAC a prendre la seva opció ben definida. Analitzada seriosa
ment la nostra realitat global, en la qual està immergit també el 
món rural, hem arribat a la ferma convicció que si de debò pre
tenem o volem treballar per un autèntic alliberament de l'home 
rural i, en el fons, de tots els homes, aquest alliberament no és 
possible dins l'actual sistema sòcio-econòmic, i que només pró
mocionarem veritablement l'home en la mesura que li fem pren
dre consciència d'això i aquesta conscienciació el porti a assumir 
la seva part de responsabilitat en la recerca i construcció d'un 
ordre nou de coses. 

Estructurada la nostra societat de dalt a baLx segons les pautes 
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deshumanitzadores del sistema capit alista , podrem només aspirar 
a una real promoció de tot l'home i de tot s els homes en la me
sura que lluitem per eliminar aquesta causa determinant que priva 
l'home de ser veritablement humà. Aquesta és la nostra opció 
com a persones i com a moviment. 

Opció de canvi. Opció de canvi qualitatiu. En funció de l'home, 
de tot l'home i de tots els homes. Aspiració efectiva i dinàmica 
vers una societat on no estigui legalitzada l'explotació de l'home 
per l'home, d'una classe per una altra classe. Aspirar a menys, és 
quedar-se a mig camí, és resignarse a quedar igual. 

JAC i món rural 

L'ambient i les persones amb les quals treballem són del món 
rural. Món rural que no és pas sinònim de món agrícola, sinó un 
món on el marc de la convivència permet encara un coneixement 
i un tracte amb quasi la totalitat de la població. 

Aquest món rural, aquest món de pobles o viles, tot i ser re
duït, no és pas un tot homogeni. Ens hem de treure del cap la 
concepció falsament unitària del poble o de la comarca rural. 
Aquesta unitat tan fortament defensada per molts pot ser una 
trampa parada pel mateix sistema. Ni la mentalitat, ni l'estil de 
vida, ni les oportunitats, ni, sobretot, el s interessos de les perso
nes coincideixen, quan aquestes persones que poden viure al ma
teix poble, pertanyen a classes socia ls diferents. 

Podem distingir món rural i món urbà, món dels joves i món 
dels adults, món obrer i món camperol, però no podem oblidar 
que hi ha una raó més profunda d 'afinitat o distanciament que 
l'edat, la professió o el marc geogràfic on es viu i és la pertinença 
a una classe social que ve determinada pel lloc que s'ocupa dins 
el procés de producció, o sigui dins l'estructura econòmica de la 
societat. :e.s aquesta situació la que marca fonamentalment la ma
nera de ser de les persones, la seva manera de pensar, les seves 
limitacions o aspiracions. les seves possibilitats i els seus interes
sos més reals. 
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Si el treball educador de la JAC està en funció d'unes persones 
que han d 'accelerar el canvi que faciliti i promogui un home més 
conscient i més ll iure, ha de saber quines persones hi poden estar 
realment .i objectivament interessades i a quines altres, per la 
situació objectiva en què es troben, els serà pràcticament impos
sible d'assumir aquesta linia de compromís. Per aquesta raó el 
moviment vol treballar primàriament amb el prole tariat rural, 
amb Ja classe oprimida que viu en el món lural, sigu i una part, 
sigui la totalitat del poble o comarca. En aquest moment podem 
dir que pel moviment, pel damunt del marc geogràfic. hi ha una 
opció de classe. 

Posa r-se decididament al costa t dels febles, dels explotats, ja 
siguin petits agricultors, ja siguin assalariats de la indústria, sen
tir-se, davant de qualsevol fet, solidaris amb els que en altres sec
tors també ho estan, comportarà dins del poble, a la curta o a 
la llarga, destapar les tensions objectives que havien estat ama
gades per una fa lsa convivència social. E.s possible, llavors, que 
hi hagi la impressió que una acció determinada divideixi el poble 
i sigui jutjada, per aquest sol fet, negativament. En realitat el que 
e fa no és trencar la wlitat, sinó posar en relleu la realilat ob
jectiva, és treure la carela d'una unitat inexistent. 

«Aques ta opció -com molt bé diu l'episcopat peruà- no ex
clou cap home de Ja nostra caritat, ans al contrari, optar en pro 
del s qui avui experimenten les formes més violentes de l'opressió, 
és, per a nosaltres, una manera eficaç d'estimar també aquells qui, 
potser inconscientment, estan oprimits per la seva mateixa situa
ció d'opressors •. (<<Documents d'Església . , núm. 113, col. 1295.) 

I no podem negar que avui en el nostre món rural existeLx un 
gran proletariat. Volem trebaUar amb ell. Això tal vegada ens dis
tancia d'aquelles persones que també treballen dins ci món rural 
prescindint d'aquests criteris que per nosaltres són fonamentals . 
Lògicament això ha de tenir una repercussió a l'hora de plante
jar-se els problemes i voJer-hi donar una resposta. 

No neguem, tanmateix, que el medi rural configura també una 
cer ta tipologia de persones. L'acció i les formes de treball hauran 
d'adaptar-se forçosament a aquesta fesomia pròpia que dóna el 
poble. 
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Serà aquesta doble fidelitat el que haurà de caracteritzar el 
treball educador de la JAC. 

JAC, moviment educador del compromis 

La JAC es defineix com un moviment educador. No és ni vol 
ser un grup polític. Amb tot, el seu treball, com qualsevol altre 
que vulgui ser educatiu, comporta una dimensió política i l'edu
cació del compromís ha de trobar en el camp sòcio·polític la seva 
incidència més lògica. 

Entenem per compromís l'adhesió a un grup capaç d'influir, 
per l'acció, en ambients, institucions i estructures condicionadores 
d'un poble o d'un país determinat, per tal d'aconseguir que aques· 
tes es tructures facin possible l'alliberament de tot l'home i de 
tots els homes que, d'aquesta manera, viuran una vida conscient, 
més lliure i, en definitiva, més humana. 

Una persona compromesa significa una persona vinculada en 
unes altres que actuen per transformar aquells condicionaments 
que marquen negativament la vida coHectiva dels homes. Aquesta 
participació personal ha de ser, al mateix temps, una font de lli· 
bertat i d'humanització per aquells mateixos que hi estan posats. 

La JAC vol ajudar a entrar progressivament en aquest dina· 
misme. Això avui no s'aprèn ni a l'escola, ni en la famíl ia, ni da
vant la TV, ni en les nostres catequesis. Més aviat el conjunt 
de les institucions que teixeixen la vida social de les persones, 
tendeixen a justificar i mantenir l'«statu quo». Cal obrir els ulls, 
cal destapar les orelles, cal fer servir el cap per a captar la càr
rega deshumani tzadora del sis tema; per a desvetllar la pròpia 
consciència i la d'aquells que més directament en pateixen les 
conseqüències; cal crear en tots l'aspiració a un ordre nou; cal 
desfer el fatalisme que ens empeny a acceptar resignadament 
l'explotació; cal estar convençuts de la necessitat i de la possibi
litat del canvi. 

Tot això no es pot fer només en el pla especulatiu. L'acció és 
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un dels elements més essencials per a una autèntica consciencia
ció. No creiem que es pugui educar vers una línia de canvi sense 
participar en accions que hi s iguin orientades. No creiem que es 
pugui educa r el compromís sense participar en accions collecti
ves, programades o no pel moviment, que tinguin per objectiu no 
sols Ics persones s inó també Jas estructures que les condicionen. 

Pau VI, en la seva carta «Octogessinla adveniens» advertia: 
«No n'hi ha prou de recordar principi s, afirmar intencions, sub· 
ratllar injust ícies que damen i proferir denúncies profètiques: 
aquestes paraules només tindran un pes real si són acompanya
des per cadascú d'una presa de consciència més viva de la pròpia 
responsabilitat i d'una acció efectiva. (48). I més endavant deia: 
«~s aquÍ també que Ics organitzacions cristianes, sota les seves 
formes diverses, tenen igualment una responsabilitat d'acció col
lectiva . Sense prendre el lloc a les institucions de la societat 
civil, han d'expressar, a la seva manera i sobrepassant la seva 
particu laritat, les exigències concretes de la seva fe cristiana en 
una transformació justa i, per consegüent, necessària de la so
cietat» (50). 

Aquest camí és arriscat? Bé prou que ho sabem! No sols aqul 
a casa nostra , sinó a tot arreu. Això no ens pot fer desistir si 
volem que les coses canviïn i no ens acontentem de tapar forats. 
El que s í que ens obliga és a donar la deguda importància al pro
cés educatiu que ajudi a inserir-se progressivament en aquest 
corrent dinàmic del compromís. 

Sabem d'cntrada que la societat desqualifica ràpidament tots 
aquell s esforços i aquelles persones que vulguin posar en crisi la 
seva estructura fonamental. e.s lògic, per tant, que tard o d'hora 
vinguin els enfrontaments i les patacades com arriben a tots 
aquells qui lluiten i es comprometen. Voldríem llavors, i sense 
esperar aquest moment, voldríem avui, no pas consells de pru· 
dència s inó itineraris i experiències personals de compromís ma· 
dur i radical. Quan els consells, que acostumen a ser molt pru· 
dents, ens vénen de persones que es miren Ja lluita des de la 
barrera, instintivament ens en malfiem. Ens interessen els adver
timents d'aquells qui, tenint els genolls pela ts, continuen al peu 
del canó amb esperança. 
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Volem advertir, no obstant, que el fet d'haver pres una opció 
radical com objectiu a llarg tennini que orienta els passos inter· 
mitjos, no pressuposa pas que totes i cada una de les accions 
hagin de ser radicals . Voler un canvi total no comporta una car
regada sistemàtica de tot el que existeix. Es tracta sempre de 
trobar una acció que interpreti d'alguna manera les aspiracions 
de les classes populars, que respongui a les seves autènt iques 
necessitats i sigui sempre un pas, petit o gran, vers el seu alli· 
berament. 

Això exigeix a nivell personal, una progressiva unitat de vida 
en el m ilitant, que el salvarà del perill de l'activisme i farà que 
tota la seva vida estigui en funció del mateix objectiu. L'acció 
ja no serà només quelcom del s temps lliures, sinó una actitud, 
una dimensió vi tal que es traduirà en una manera de viure, de 
treballar, d'estimar, d'expressar la fe; és a dir en una manera ha· 
bitual d'estar davant la societat, davant els homes, davant Déu. 

Per aconseguir tot això fa falta tot un treball de reflexió, d'au· 
tocrítica, d'aprofundiment ideològic; la dedicació d'unes persones, 
la coordinació de les experiències. Creiem, però, que ha de des· 
aparèixer del moviment la figura de l'educador «professional» 
que acostuma a ser el consiliari. El que necessita el movjment 
són persones adultes, siguin capellans o no, que hi aportin no 
sols idees j reflexions doctrinals, sinó el propi compromís perso
nal clarament orientat a l'acció per l'alliberament de l'home i lliu· 
minat vitalment per la fe. 

La JAC i l'educació de la fe 

No és fàcil precisar amb poc espai el que s 'amaga darrera 
d'aquest enunciat. Diem de moment que no creiem que existeixin 
accions «confessionals»; ni creienl que sigui del tot correcte par
lar d 'un moviment «confessional». E l subjecte real de la fe no
més poden ser les persones. En aquest sentit nosaltres voldríem 
i pretenem que la JAC sigui formada per persones obertes al 
m ón de la fe. 
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D'entrada pensem que sense tenir fe es pot també treballar per 
l'alliberament dels homes, però creiem que Jesucrist ha donat a 
aquesta acció alliberadora un dinamisme, un sentit i una trans
cendència que només es pot viure i comprendre des de l'àmbit 
de la fe. 

En el treball amb els joves, aquesta fe no es pot donar mai 
per suposada, ni. en el nostre cas, Ja podem exigir com a coo
dició per a estar dins del moviment. Creiem que la fe, que és 
adhesió a Jesucrist, és a la vegada un do gratu'it de Déu i una 
opció lliure de l'home. No tractem amb dades científiques i lògi
ques i això ens obliga a tenir un gran respecte del procés de cada 
persona, que sovint és una manera de respectar també l'acció de 
Déu. Creiem que el treball educador de la fe, ha d'anar encami
nat a facilitar aquelles condicions que permetin de suscitar-la 
primer, d'expressar-la després i finalment de celebrar-la comuni
tàriament. 

Per a tot això, fa falta un llenguatge, un estil de vida, unes 
actituds bàsiques, uns grups humans amb una certa comunió in
terior. Tot això predisposa a la fe, tot això servirà per a expres
sar-la i compartir-la, tot això serà vehicle d'una fe personal i co
munitària. 

L'obstacle més gran, sovint, no ve del contingut de la fe, sinó 
dels motllos i categories amb què ha estat viscuda i transmesa. 

Tols coneixem militants que s'han allunya t de l'Església i han 
arribat a negar la fe a mesura que han entrat en el món del 
compromís i de la lluita. Ens atreviríem a donar dues raons, entre 
altres, per explicar aquest fet massa freqüent entre nosaltres: 

Pri merament perquè s'han vist desqualificats tàcitament o ex
pressament per la gran Església visible que, si més no aparent
ment, viu en contradicció amb la raó profunda que els ha portat, 
a ells, a l compromís. 

Segonament, perquè els clixès amb els quals ells mateixos han 
rebut i expressat la seva fe, no iHuminen avui ni donen sentit 
a la seva lluita, sinó que sovint apareixen més aviat com un fre 
o una alienació. 

I és que una manera nova de mirar el món i de viure-hi com
porta necessàriament una nova manera de comprendre i de viure 
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Ja fe. Si Ja nostra fe ha d'arribar a formar part del nostre mateix 
ésser, ha d'esdevenir per a nosaltres una manera de ser persones. 
en la mesura que hom, per exemple, se sent revolucionari, la seva 
fe ha de poder respondre a aquesta nova manera de ser. Voldrà 
dir que la fe s'expressarà amb un llenguatge revolucionari, pren
drà formes radicalment diferents d'abans, buscarà una comuni
tat de gent compromesa per a compartir i celebrar la fe, cons
cient que ni el llenguatge, ni les formes, ni la fesomia de la co
munitat són el contingut de la fe, però convençut que només a 
través de tot això es pot viure i expressar. 

Dins del moviment nosaltres intentem descobrir i viure, jun
tament amb altres, el compromís. En la mateixa mesura ens preo 
ocupa de trobar paraHelament aquesta nova manera de compren
dre i de viure la fe. Reconeixem que el camí és poc fressat i 
caminar-lo porta conflictes : conflictes primerament amb nosaltres 
mateixos en veure'ns despullats d'allò que havia format part de 
la nostra religiositat d'abans; conflicte després amb aquells altres 
cristians que ens acusen de descurar aquest punt pel fet d'expres
sar la nostra crítica a l'interior de l'església o aparèixer una mica 
distanciats de la comunitat parroquial. Hom se sent incapaç d'ex
plicar el seu propi procés que, lluny de ser un rebuig de la fe, és 
una recerca sincera i sovint dolorosa de com pot ressonar avui, 
en la nova situació que hom viu, la Bona Nova del Crist. 

I estem convençuts que pel creient, el seu compromís serà 
també expressió del que ell és: home de fe; vindrà a ser expressió 
viva de la fe, expressió que, en el llarg de tota una vida, es con
verteix irressis tiblement en un signe clarament evangelitzador. 
Signe del qual per desgràcia, avui, l'església està molt mancada. 

La JAC, plataforma pastoral? 

Creiem que ha pogut quedar clar amb el que hem dit fins ara, 
que la JAC està més en funció de la societat que en funció de 
l'Església. Per això ens fa un cert recel incloure el treball educa-

160 



dar del moviment dins les categories que suggereix l'expressió: 
plataforma pastoral. Instintivament la gent de la JAC no s'hi 
sentiria expressada amb aquest llenguatge tan intereclesial. Sense 
excloure' l, voldria suggerir no tant una manera de fer església, 
com una manera d'estar en el món. 

Quan abans es deia que la JAC cra un moviment educador i 
evangelitzador, s'entenia sovint en e l sentit «d 'educar per evange
litzar». Avui diriem que la JAC continua essent un moviment edu
cador en vistes a aconseguir una inse rció lliure i conscient de ls 
joves dins el procés de canv i radical de la socie tat, fent d'aquest 
dinam isme que alhora els humanitza i promociona, una express ió 
viva de la seva fe en Jesucrist. 

Tenim consciència que, treballant en aquest sentit, fem un 
gran servei a l'Església. A mesura que caigui aquest mÓn vell 
injus tament es tructurat, caurà també la vella església que li ha 
fet costat. A mesura que treballem per construir un mÓn nou que 
faci possible també un home nou, comencem a posar les bases 
de l'església del demà, que tot i continuant pecadora, ha d'apa
rèixer més purificada i més jove que la d'avui. 

Ens dol que els responsables de la pastoral rural no hagin 
estat prou sensibles als s ignes renovadors i missioners que han 
caracteritzat el treball pastoral dels ambients obrers. Fer avui un 
culte ben digne i una catequesi ben preparada i quedar ja satis
fets, és el perill més seriós del moment actual de les parròquies 
més obertes. Nosaltres, amb el nostre treball més que amb les 
simples paraules, voldr íem ajudar a obrir els ulls davant aquesta 
realitat nova que va naixent en el món rural de Barcelona: no el 
món de la indústria, ni el mÓn del confort, ni el mÓn de la tèc
nica, sinÓ el món dels pobres, el mÓn dels immigrats, el món dels 
explotats, el món de la lluita : tot un mÓn que viu al marge de 
l'Església. Voldríem dir amb el nostre testimoni més que amb 
les nostres paraules que l'Església no pot esperar que vinguin, 
ni es pot contentar d'anar-hi, sinó que cal ser-hi! Si volem que 
comparteixin la nostra mateixa fe, hem de compartir prèviament 
la seva mateixa sort, les seves mateixes aspiracions, la seva ma
teixa lluita. 

Aquí estem, o millor dit, aquí voldríem estar. Per aquí anem 
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fent camí amb interrogants i dubtes perquè no tales les coses 
són evidents. En escriure aquestes ratlles hem encapçalat l 'arti
cl e , no com ens l'havien demanat: «La JAC i la seva validesa en 
en futu r» sinó la JAC i la seva validesa d'avui. Sí, per avui, el 
nostre treball , el considerem vàlid, necessari i urgent. Demà? Qui 
ho sap! E.s suplència? ¿E.s missió pròpia d'un moviment vinculat 
amb l'Església? Es po t contestar diversament, però nosaltres 
diem: Tant de bo que fóssim molts a fer- lo! 

Josep M. Balcells 
amb la colia bo ració de l 'equ ip 
Assumpta, Sisco, Teresa i Jordi 

(Vilafranca del Pened~s) 

L 'esco l tisme: evolucions perspectIVes 

'nicis, creixement i característiques 

1. El primer camp d'estiu escolta va ser a Brownsea, Bla an· 
glesa, l 'any 1907. L'iniciador, el responsable i e l cap es deia Robert 
Baden-Powell (1 857-1941), General de les Reials Forces Angleses 
de Cavalleria. De la vella escola victoriana, era de gran lucidesa, 
inteHigen t i bo. Agut, decidit, observador. Fill d'un rector anglicà. 
Generós, de clares conviccions cristianes, tenia un sentit del ser· 
vei al proïsme entès segons l'Evangeli. Va fer treballs d'espionat
ge a l 'Alemanya del Kaiser i a la Rússia del Tsar. A l 'lndia i a 
l'Africa e l seu Regiment no tenia malalts ni baixes. En Ja guerra 
dels Bòers (1899-1 902) va ser l'habil íssim defensor durant m esos 
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i mesos d'una ci utat indefensab le . Això e l va constituir l'heroi de 
la guerra. Un llibre seu, Aide to scouting, (1889) va prendre pro
porcions de BesI Seller, els adolescents se l'empassaven malgrat 
anar di¡-jgit als soldats en missió d'escolta. 

2. ¡nicis. El 1908 Baden-Powell va publicar Scotlt ing for Boys. 
Era el fruit de l'experiència del camp de Brownsea i de les seves 
observacions sobre els adolescents de mig món, sobretot de la ca
pacitat d'iniciativa i de la fide li tat que havien demostrat els de 
Mafcking, durant el setge esmentat. 

Les proporcions que va prendre de segu ida l'Escoltisme deien 
prou que s'havia trobat camí a la necessitat de lliure iniciativa que 
senten els adolescents, i a la capaci tat de generositat de què són 
capaços, amb la utilització de la imaginació per a superar-se. La 
vida en pelit s grups responia a la sociabilitat que fa trobar noves 
possi bilitats, el r ecolzament i l'esperó per a quantitat d'empreses. 

3. Creixement. A petició expressa de Jordi V, Baden-Powell 
va deixar l'Exèrc it de l Regne Unit, del qual era Tinent General, 
per dedicar-se exclusivament a l'Escoltisme. Per tot l'Imperi an
glès va ser com una maina a favor del lleure dels adolescents. 
Després de la Guerra Mundial (1914-1918) va passar, pràcticamen t, 
a interessar tot e l món. A la URSS es varen constituir el Pioners 
rojos amb mètode semb lant. Posteriorment els països feix istes fe
ren el mate ix mentres duraven els règims d'aques ta observança. 

4_ Característiques . Fins a arribar al Jamboree (reunió mas
siva cie Boy-scoulS) del Jubileu (Anglaterra, 1957) les Associacions 
membres de la Boy Scouts l nternational Conference mantenien: el 
voluntariat, manifestat per una lliu re Promesa, en la que s'enun
ciaven les tres pistes bàsiques de l'Escoltisme, és a dir, Déu, e l 
País i l'es til comú expressat en la Llei Escolta (mena de còdex 
d'honor, p le de senti t dels alt res, esforç personal, hones tedat, bon 
humor), i, a més del voluntariat , e l sentit de progressió concebut 
al llarg de les naturals etapes de vida del noi i constituït per pro
ves en què apareixia, bàsicament, l'exercici manual , l'esperit el'e
mulació, la convivència es treta amb el propi grup, la vida a ple 
aire, el joc, l'aventura, etc. 
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5. Fe i EscoltislIle. Per a lord Baden-Powell, atès que tota 
la Llei Escolta i els lemes de les b ranques (slogans adequats a 
cada edat ) eren de neta inspiració evangèlica, el seu Escoltisme 
era una propedèutica cristiana. Així ho va man ifes tar als respon
sables de l'Església Anglicana i al cardenal Burns de l'Església 
Romana. Ell mateix ho explica de manera molt desenfadada i amb 
un estil directe molt agradable al final d'un dels seus llibres (Les
SOllS from l/¡e varsity ot life, 1934) i ho comen ta així mateix en 
Aids to Scolltmasterslzip, 1920. La ràpida extensió del mètode en 
cultures no cristianes va fer que la Conferència mundial no insis
tís per res en aquesta direcció. 

Dc tota manera Baden-Powell va demostrar sempre la gran 
afecció que sentia vers la utilització del seu mètode per a aj udar 
a descobrir i viure la fe cristiana. Així ho explica Forestier en 
Esco/cisme, Ruta de L/ibertat (traducció catalana, Barcelona, 1965), 
quan comenta el discurs del Fundador en el Jamboree del seu co
miat com a Cap Escolta Mundial en actiu (Vogelensang, Holanda, 
1934 ). 

Minyons de Muntanya 

6. L'Escoltisme fou introduït a Catalunya com autòcton l'any 
1927, pcr obra de Josep M. Batis ta i Roca. Rebé el nom de Minyons 
de Muntanya. Batista (Barcelona, 1895) havia estudiat Dret i Lle
tres aquí ma teix. Després Etnologia a Londres i Oxford. L'any 
1930 es va integrar a l'Escoltisme mossèn Antoni Batlle i Mestre 
(Sitges, I 888-Barcelona, 1955), pedagog, coliaborador d'Alexandre 
Galí i Artur Martorell , Secretari del Seminari-Laboratori de Peda
gogia de la Mancomunitat de Catalunya del 1918 al 1921, Profes
sor a l'Escola del Mar i al Blanquerna. 

7. Esperit . A les característiques generals esmen tades en el 
número 4, podríem deduir l'esperit que les acompanyava copiant 
una es trofa de l'himne: a: Volem que sigujn catalans - de soca arrel 

164 



el pla i la serra - volem que sigui català, avant minyons, l'esde
venir de nostra terra, avant minyons, avant.» I el de l'Agrupament 
de mossèn Batlle -el Mare de Déu de Montserrat- hi afegia amb 
música bethoveniana, el cant als joves de Maragall. (Poesies, pà
gina 260. Barcelona, 1947). La Federació de Joves Cristians de Co
talunya, també integrava en els seus grups unita ts de Minyons. 

8. Camí dificil. La participació d'alguns grups de grans de 
l'Escoltisme (els Guies) en els fets del 6 d'oc tubre del 1934 a Bar
celona, va provocar una enèrgica protesta de mossèn Batlle. Es 
va aconsellar, com so lia [el' sempre, amb ci doctor Llujs Carreras. 
Aquest era el Secretari de l'Episcopat espanyol en l'època que el 
presidia el cardenal Vidal i Ba rraquer. Els preocupava molt el que 
suposaven un error polític greu perquè trencava l'equilibri inte
rior. Paradoxa lment, la llibertat de l'Església d'Espanya anava vin
culada al recolzament de la República per Catalunya. Provocar la 
reacció, era un risc innecessari. Va ser fatal. 

9. La Guerra de Tres Anys (1936-1939 J. Va esclatar dos dies 
abans que mossèn Batlle i els seus minyons plantess in una creu 
dalt de la Pica d'Estats (3.143 m .), el cim més alt de Catalwlya. 
Simultànialnent, unes patrulles de control anarquistes assaltaven 
ci seu local del carrer de la Diputació, a Barcelona. Més endavant 
la Conselleria de Cultura de la Generalitat li va arregla r els papers 
perquè sortís cap a Suïssa. Allà, amb els germans Cirera, va conèi
xer un altre escoltisme, va tractar els Scouts de France, finalment, 
perduda lota esperança de retornar a Catalunya via Port Bou, va 
intentar l'cntrada per Hendaya. 

10. Unificació (1937 J. Durant l'any 1937, com a resposta a una 
acció possible de la Generalita t, Batista i Roca, i Pinyol, responsa
bles dels dos grups que feien Escoltisme català (és a dir, els Mi
nyons de Muntanya i els Boy Scouts de Catalunya , fundats el 1934, 
escindits dels Exploradores de Espa>;a, i neutres religiosament), 
varen arribar a un acord d 'unificació de les dues associacions i 
formaren la Insti tució que ju.xlaposava els dos noms units per un 
guió. El cap va ser·ne Josep M. Batista i Roca. 
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11. Els anys 40. L'agonia del 36 va acabar amb la tragèdia 
del 39. Aparentment de tot l'anterior no se'n cantava gall ni galli
na. Tampoc de l'Escoltisme. El poeta del moment, el que no era 
a l'exili, era Màrius Torres. (Lleida, 1910-Puigdolena, 1942). Ell 
de ia: «La galerna i el ll am p, el torb i la tempesta, - sobre l'ample 
terrer l'han combatut a ras. (Màrius TORRES, Poesies, núm. 33, 
Barcelona, Ossa Menor, 1950). L'anàlisi implacable de les causes 
de la derrota feta a Mèxic pel grup de Joan Salcs, Raimond Galí 
i d'altres, els va fer creure en la necessitat del retorn . 

Al «ran de la mar tenia - una casa, un lent somni ., de l'Espriu 
(Obra Poètica, pàg. 88, Ba rcelona, Albertí, 1963), amb el «capti u 
del cànt ic - el meu esforç inúti l, - qui pot guiar·me a l'alba?, 
venia a ser respost pels últims versos de l'esmentat sonet de Mà
rius: «Però l'alè de Déu novament hi circula! - i, granant en si
lenci les espigues del mal , - ella trau rà forment del jull i la 
cugula.» 

12. «El Mossèn». Mossèn Batlle era home tan dolç com per
tinaç. Suspecte i tot a les autoritats artif icials del moment, mal
grat tenir un germà assassinat a la reraguarda republicana, es va 
disposar a seguir la tasca que havia emprès abans de la tragèdia. 

Més endavant, cap el 1943, els antics que havien romàs a Ca
talunya, entre els que hi havia aquells que s'havien fet més grans 
sense haver arribat a l'edat de combatents, e ls que havien lluitat 
e n un i altre bàndol i els més grans i amb majors responsab ili
ta ts de retorn de camps de concentració i de presons, i alguns 
que, amb comptagotes retornaven de l'exili , van començar a be
llugar-se. 

Des de pols di ferents es refeia el teLxi !. Era dificilíssim de fer 
res. Era, però, entusiasmador. 

L'idil-li Església-Estat concedia una major beHigerància a mos
sèn Batlle amb tot i e ls assalts al local i les cremes de te ndes. 
Dc l'any 50 al 55 es va sensibilitzar per l'Escoltisme un nombre 
de preveres joves i seminaristes grans, dels menys mLxtificats pel 
triomfalisme i les gratituds de l'època. 

13. Les di ficllltats i/'lt ernes... A la mort de mossèn Batlle (no-
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vembre del 1955), l'enterrament del qual va ser una fili grana d'or
dre, cants i pregària, seguida per una multitud impressionant si
lenciosa i una mica estamordida pe rquè l'autoritat s'ho podia pren
dre per un desafiament, la situació interna de l'Escolti sme va 
presentar dificulta ts . Al s esquemes de la unificació del 1937, que 
vinculava dues concepcions diverses del mètode per mitjà d'un 
real equilibri de persones, s'hi havia afegit la genialitat absoluta
ment personal de mossèn Batlle, acollida, en part, per l'anomenat 
clan Màrius Torres, del que cra responsable Raimond Gall. 

14. ". i extemes." E l ràpid creixement de l'Escoltisme per 
obra dels que podien [er-ho -la tendència confessional de mossèn 
Batllc- i la necessi tat de ten ir un paraigua, evident per multes 
diverses j un assalt amb tola regla a un Campament de branca 
Minyons a l coll de les Basses (Montnegre), en e l que el mateix 
Mossèn havia estat greument insultat i obligat a resar i predicar 
en llengua no normal per e ll i pe ls assistents, va portar a que el 
doctor Modrego, bisbe de Barcelona, fos instat, pat è ticament per 
mossèn Batlle a que creés un ins trument jurídic per a l'Escol
tisme de l'Esglés ia. El Bisbe va quedar impressiona t. La pe tició 
va ser feta en una visita d'e ll a mossèn Batlle prostrat per la 
malaltia que el va fer morir, sense poder parlar, per escrit amb 
les mans agarrotades. al davant de la mare que tenia 92 anys, 
trasbal sa t. 

Aques ta vegada e l doctor Modrego va complir la seva paraula. 
Dues hores de rellotge abans de la mort del Mossèn, va rebre la 
notificació del seu nomenament de Consiliari diocesà d'Escoltis
mc. Només va poder fer un ges t d'assentiment. 

15 . ".port en al realism e. Jordi Bonet era l'ambaixador de 
mossèn Ba tlle prop del senyor Bisbe. Jordi Bonet comptava amb 
el seu llinatge i amb l'è lite dels seguidors del Mossèn. 

L'any 1956 el ressò de les dificultats de la Insti tució entre les 
tres tendències abans esmentades, va produir frecs interns en el 
Màrius Torres. Aquest es va pràcticament desfer. El resultat va 
ser la necessitat de trobar un nou pacte d'acció entre les forces 
en presència. A Montserrat, pel maig del 1958, es va trobar una 
nova constitució més d'acord amb les circumstàncies. 
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Minyons Escoltes: característiques 

16. D'aquí va néixer Minyons Escoltes. D'entrada es va pro
clamar moviment d'Església. 

Si ho haguéssim de reflectir des de l'altre angle, podríem fer
ho amb e l «Déu nos do ser catalans - gent de bella anomenada ...• 
o bé . Déu nos do la gosadia - de la sang independe nt ... • (Josep 
Carner, Obres C011lpletes, pàg. 121-123). 

L'eix Escoltisme rodava al voltant del que es feia en l'Europa 
del moment, sobretot els Scouts de France i els de les ducs Fe
deracions d 'Escoltisme belga, tant el való com el flamenc. L'es
forç tècnic dels primers Mercats de Calaf. demos traven fins on 
s'anava arribant. 

17. Característiques: respecte de l'Església.. . Vis t des de l'ex
terior i amb l'òptica peculiar de l'amic Soler Tura (Las ideologías 
en la Espmïa de IlOy. Coloquio. Madrid, 1972, pàg. 197), el nostre 
Escoltisme vindria a ser una rèplica catòlica i catalanista al Fren
le de JuvenIL/des. Ben segur que era una altra cosa i hi havia molt 
més. (Entre parèntesi, notem que es parla del període immediata
ment anterior a la cultura del sis-cents i de la lele). E.s fàcil, i 
potser lògic, que en una part dels caps en contacte directe amb 
els nois, hi hagués més de reacció contra que no d'afirmació. L'eu
femisme cívic dominava el perillós polític. Hi havia, però, una 
línia d'Església, si voleu pre-conciliar, plena d'afanys crítics, que 
susci tava moltes vocacions. Dos exemples: Ics litúrgies a ple aire, 
de cara al poble, lectures en llengua indígena, i amb molta parti
ci pació. L'altre: en iniciar-se el Concili Vaticà II , la Branca Ròvers 
(de clisse t anys a vint-i-un ) va organitzar amb els temes conciliars, 
un W.E. a Sant Cugat, on es va discutir tot per mitj à de diferents 
grups. Va ser molt alliçonador. 

18. . .. de la societat ... Dels grups redUits i plens dels fi lls de 
les vcUes famílies, es va passant als suburbis. Comença la dismi
nució d 'efectius dels grups benestants (ha començat l'enriquiment 
amb el corresponent trasbals sociològic) i progressa la líni a d'o
bertura sòcia-política . 

"Es ci moment de la publicació d'una traducció d'Eluard, Li-
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berté (CllOix de poè/l1es. Gallimard, París, 1951), i de l'E legia IX 
de Bierville, Glòria de Salamina vermella en el mar a l 'aurora (Car
Ies Riba, Ossa Menor, Barcelona, 195 1). En les cites de les con
verses serioses dels clans de Ròvers, segueix citant-se Peguy i Saint 
Exupery, al costa t de Maragall i Cardó i de l'Evangeli de Mont
serrat. 

Mentrestant, e ls consiliaris, que feia anys que havien enterrat 
Garrigou Lagrange i Maritain , abandonaven, també, Michonneau, 
per seguir enca ra Conga r, Chenu, Lubac i escapçar Rahner i la 
revista Esprit. 

19. . .. del mètode. Des del punt de vista del mètode, l'etapa 
é, molt rica. El L10batisme (de vuit a onze anys), esprem el 
Llibre de la Jungla (de Kypling, edició catalana a la Col. Selecta), 
amb els temes clàssics de Família Feliç., Jungla, Llei , Màximes de 
Baio, i els aditamcnls i invencions de cada responsable. 

L'es tudi de les necessitats dels adolescents va portant lenta
ment a la diversificació de la branca Minyons pròpiament dita 
(dels onze als setze-d isset ), en altres dues, Ràl1gers i Pioners, que 
agafen els pre-adolescents i els adolescents. 

La branca dels grans, els Ròvers (el nom anterior de Guies es 
va canviar cap aquests anys), que sempre havia esta t una palestra 
d'enduriment, ara o bé s'afluixa o bé es radicalitza en formes més 
o menys extremis tes . 

Els camps escola comu ns i els de cada branca, són molt no
drits. El Castellvell de Llinars, sobre Can Bordoi, inaugurat pel 
doctor Jubany com a bisbe Auxiliar de Barcelona, fa un bell ser
vei. Segueixen e ls con tacles amb }'Escoll isme europeu. 

La preocupació per ajudar Espanya porta a fortificar l'oficina 
d'Informació de l'Escoltisme catòlic i Jordi Bonet que deixa el 
Comissariat General de Minyons Escoltes a Josep M. Martorell, 
passa a presidir el Movimiel1to Scout Cat6lico, cap on ha derivat 
l'Oficina esmentada. 

20. A la base. Les Unitats solen ser molt nodrides. En molts 
casos arriben a l mà..'X im tolerat per la previsió de les branques. 
Els Estols de Llobatons amb vint-i-quatre vailets, són normals_ 
A vegades passen d'aquest nombre i les coses no els van. Les Sec-
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cians de Minyons tenen la tren tena i escaig. Les cerimònies solen 
ser molt acurades amb tendència al formalisme. Els camps d'estiu 
van pujant Pirineu enllà i alguns arriben a les terrcs del Rosselló. 

Els clans de Ròvers, sense norma pel que fa a la quant itat de 
xicots, arriben a desdoblar·se o a constitujr-se com a semi-inde
pendents, en els Agrupaments més carregats d 'Unitats diverses. 
(Un Agrupament reuneix, en un lloc, les tres menes d'etapes del 
mètode). 

La sanitat i ordre dels campaments d'estiu i Setmana Santa 
(cn molts també els de Nadal) van acompanyats d'unes litúrgies 
eucarís tiques que s'intenta que siguin ben expressives. 

E l Moviment inspira confiança. No s'han vençut, però, Ics opo
sicions de sempre nj els recels sempiterns . El doctor Modrego en 
persona, ha de telefonar, almenys dues vegades, de manera molt 
enèrgica, per tal d'evitar la suspensió d'actes de branca i fins una 
reunió internacional de la Conferència Catòlica. 

21. l/t ternaciollaI. La dimensió internacional de Minyons es
coltes es manté. La Conferència Catòlica es reuneix a Barcelona. 
Després, Jordi Bonet és elegit membre del Comitè de la mateixa 
Conferència. (La popularitat d'aquest es posa de manifest en una 
reunió del Comitè amb el Papa Joan, quan aquest va preguntar 
després de saludar-los: «que no ha arribat en Jordi Bonet?). 

En la nova situació 

22. La contemporaneïtat sembla que comenci l'any 68. L'eco
nomia transfonna la vida de les famílies . El nois passen a viure 
cap a la part alta de Barcelona. L'abundància de cotxes desfà la 
regularitat dels fins de setmana amb els Minyons. La tele enganxa 
les hores de reunió, sobretot pels llobatons. 

Les posicions ideològiques en són afectades. El que a la Ruta 
era, a vegades una mena de reacció nacional afeixistada, ara es 
matisa en visions més sòcio-polítiques que no culturals. Acaba en 
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ulla presa de di stanciament, marxistitzada, en front de pares, po
ders i institució eclesiàstica 

L'endèmica situació universitària complica les coses. De l'equi· 
lib r i i seny dels que constituïen el que se'n digué ci Sindicat De
mocràtic, s'ha anat derivant cap a formes proteiques més o menys 
esquerris tes que han afectat problemàtiques i opcions de caps uni
versitaris de l' Esco ltisme. Això va incidir sobre els eLxos bàsics 
de Minyons Escoltes. Es va sen tir de manera aguda, la necessitat 
de renovar les formacions de caps, amb una insistència especial 
a Ics orientacions profundes del que constitueix 1es característi· 
ques del Moviment. 

S'hi suma la desorientació general en els camps de la pedago
gia. Aquí el provincianisme arriba a extrems aguts segons la moda. 
t::s típic el descobriment de Freinet, pedagog que havia vingut a 
Barcelona cap als anys trenta, i que ara semblava el parc de tot 
reeiximent en pedagogia. 

23 . Solc. Per tal de donar una resposta adien t a les noves 
necessita ts aparegudes que recolzés i rellevés les tasques de la 
branca Ròvers, es va innovar e l Solc. Va resultar un fracàs. Va 
morir de resultes de convertir un mitjà que li era essencial, en 
ulla finalitat. L'autogestió e l va fer desaparèixer. 

Cal fer una anàlisi seriosa d'aquest error. Ens podria portar a 
trobar el paradigma del que cal fer o del que cal evitar en l'Es
col tisme actual. 

24. Fe, entrebanc. La vida de fe no està de moda. L'ensenya
ment de la fe a les escoles no sembla convenient. Se sent la ne· 
cessi lat de justificar ideològicament la pràctica habitual cristiana. 
Als que han abandonat tota mena de lligam amb l'Església, també 
e ls cal la justificació corresponent. 

La situació, resu lta de gran fluïdesa ideològica . Que si la lli
bertat religiosa, que si Karl Marx amb l'Engels inseparable, o bé 
els maoisme com a salvació, o l'orientació de les pulsions de la 
líbido i de tànalos per un realisme freudià que respongui serio
sament a l'afany eròtic, o encara les respostes sintè tiques a l'estil 
de Fromm, potser més enllà per un anarquisme marxista marcusià, 
o millor encara en seguiment de Willhem Reich ... 
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25. Per què. En un ambient imperial victorià -farisaic- i en 
un món britanitzat, l'èxit de l'Escoltisme de Baden·Powell va ser 
el de l'alliberam ent per mitj à de l'aventura, com els millors per· 
sonatges del temps, el de la iniciat iva, i de la responsabilitat, en 
un entrenament a esdeven ir humà segons uns cànons . .. victorians 
pràcticament comuns. En l'equilibri relatiu de la post-guerra i de 
la guerra freda subsegüent era un altre, també comú. 

Ara és molt més complicat. Les menes d'humans, les tribus 
ideològiques actuals, no tenen massa coincidències ni accepten ex· 
cessius punts de contacte o de diàleg. 

¿Com oferir, ara, uns objectius comuns, uns centres d'interès 
vàlids, que serveixin per alliberar? 

Cal reinventar l'Escoltisme 

26. Tanmateix els slògans del món actual no tenen certa
ment res a veure amb la frescor d 'esperit, la generosi tat, el 
servei als altres, la recerca de la verital. .. A l'agressivitat natural 
dels adolescents i joves, no es r espon amb l'esperit d'aventura i el 
joc, sinó amb l'afany de benestar i les quinieles, i l'espiritualitat 
profunda, no se l'ajuda amb la potència de contemplació sinó amb 
l'estovament eròtic, i al desig de fidelitat i l'aguait sobre Ull mateix 
s'hi respon amb les infidelitats successives i la recerca dc justi
ficacions més O menys irades i més O menys alliberadores. 

L'Escoltisme, fins ara, s'ha anat defensant com ha pogut, dei
xan t llastre - i n'haurà de deixar molt més. En els llocs de res
ponsabilitat pedagògica directa, no hi ha d'haver gent massa gran, 
i els que els rellevin han de descobrir allò que li és genuí i que 
comporta la veritable alliberació dels adolescents. El risc de la 
«mixticitat» i de la promiscuïtat cal bandejar-lo rigorosament; no 
serveix perquè no allibera. Dir-ne coeducació és un engany que 
indueix a error i po t desprestigiar aquesta necessitat educativa. 

A l'Escoltisme li cal un ideari concret al servei de l'esperit hu
mà al que ell fa de caminador. S'ha de recolzar els caps més joves, 
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[cnt com [a el foguer amb l'esca perquè salli l'espurna, perquè el 
puguin descobrir i viure intensament. Deixar-los al seu albir o 
a la seva mandra no porla enlloc. 

27 . La fUllció crítica. D'una manera o d'una altra sempre s'ha 
exercit la funció crítica a l'Escoltisme. Ara cal ajudar-lo perquè 
sàpiga garbellar la presència seductora de les _grans idees. re
demptores amb ci sedàs del progrés personal necessari per a dur
Ies a terme. Sense convers ió no hi ha esdevenidor veritable, ni 
utopia que es faci realitzable, ni un l'endemà feliç marxista ni un 
cel cristià. 

La realitat transcendent que anomenem amb el nom de Déu, el 
fet Crist i la història a què dóna sentit i de què és ferment allibe
rador per la funció crítica i engatjada de l'Evangeli, viscut per 
algu ns cristians, han de trobar en l'Escoltisme un mitjà adequat 
per a fer-ne pedagogia a favor dels adolescents i joves. La petita 
his tòria de Minyons Escoltes, ens parlaria dels intents, dels resul
tats positius i dels fracassos no pas poc importants que hem anat 
recollint. Les diversitats de l'època tan eclesiàstiques com políti
ques hi han pesa t. 

Quan l'Escolti sme podia anar al davant de manera tranquiHa 
- i era cosa fàcil per diverses raons- els fruits recollits eren d 'llil 

bon percentatge. La transició conciliar, la primavera de Praga, els 
esdeveniments del 68 a París, varen fer saltar moltes capes de 
guix i, en d'altres s'hi van fer esquerdes. Ara es va traient la pols 
i les runes; ca l, aviat, pensar en el reforç dels fonaments per a 
edificar les noves plantes habitables pels nous adolescents i que 
responguin al sen tit de les línies mestres de l'edifici. 

28. La responsabilitat de Minyons Escoltes és important. Re
cau en les tasques difícils de treballar la infrastructura humana 
del país de demà. El nostre poble, que és coriaci i rebel a les suc
cessives invasions i ocupacions militars, és, malauradament, poc 
comunitari, in teressat i gas iu, capaç de vendre's al que li toqui 
el botet del benes tar i dels negocis productius. A més a més, la 
trista, bruta i dissortada pàtria és prou sensual com per ser do
mesticada indirectament si a la comoditat dels diners s'hi afegeix 
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la oposició duríssima a tota possibilitat d'afirmació coHectiva, les 
acusacions contra els dirigents lustòrics - la burgesia liberal- i 
per acabar d'omplir el carro, la presència massiva a Ics ciu tats més 
poblades, de masses de proletaris no autòctons, sense cap possi
bilitat de conscienciar-los en cap tasca comuna . El que anys enre
ra només hauria pogut fer l'Església i que no va poder fer per man
ca de visió, per inconsciència, per manca d'esperit crític, per 
comoditat o per possibi lisme de cigró i XUSCO , ara ja no és possi
ble . . . s i no assumim de manera realista i sense contemplacions 
les úniques possibilitats que ens resten davant les generacions as
sedegades de Déu que són les actuals . 

Les línies de compromís de Minyons Escoltes convergeixen amb 
les dues necessitats d'aquest poble i topen amb els mateixos im
pediments. Treure's acusacions de sobre - les que puguin venir 
dels que no volen sentir les incomoditats de ser d'aquest país, i 
les que provinguin dels que no estan en la insti tució eclesial- pot 
anar molt bé. Si això suposés una ruptura de les línies bàsiques, 
seria un parany en el que no hi ha perill , per ara, de caure. 

29. Enfilall de cua. Bé, cal posar terme a l'espontaneïtat 
controlada d'aquestes consideracions sobre Minyons Escoltes. 

Hauríem de demanar què és el que pot fer l'Església -no l'e
piscopat que Déu n'Iu do el que hi ha fet de bé!- per l'Escol
tisme. Potser seria millor d'i nterrogar-se sobre què ha de fer pels 
joves i ado]escen ts del país. 

Apuntem i/ltents de resposta que podrien portar-se a l'infinit. 

a) Treure'ls-hi la importància art ificial, la vanitat, on els con
dueLx la idolatria de què els fa objecte la societat. 

b ) Donar-los audiència i r esponsabilitats al seu abast. Del que 
no seria capaç un d 'ells tot sol, ho és el grup. Els cal veure el 
resultat del que fan. S'ha de fer cas de les seves crítiques .• Fer 
cas» no vol dir «segujr». 

e) Precedir Jesucrist. Fer de testimonis seus. Els adolescents 
no poden pas capir moltes coses d'aparença poc generosa. Ni te
nen la iron ia dels adult s inteHigcnts, ni la paciència impacient 
dels militants, ni l'esperança amagada dels vells que no veuran 
cap progrés substancial en ci que els pugui restar de vida. 
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d) Criticar de cara als possibles errors dels responsables, però 
recolzar-los en la seva tasca. 

e) Talla.' ci cordó umbi li cal de la història. Es tracta de viure 
avui l'esdeveniment 3.l1ibcrador. Això no és obra de la sang ni 
de la carn, s inó de l'Esperit. Una petició de respecte pels petits 
del Regne, pels anci ans de la Casa, i per les seves devocions bar· 
roques, pels seus terro rs amb banyes i cua, i pels seus deliqui s 
equívocs amb àngels afemella ts i sants de carquinyol i. Però cal 
exigir la llibertat dels [ilis de Déu i l'acció crítica de l'Evangeli 
sobre totes les formes humanes de vida (les socials, les polítiques, 
Ics clericals), com a condició prèvia i també consegüent a tota 
acció de tran smissió. comprensió i vivència de la fe. 

O hem de [er bots nous pel vi novell o val més que ens n'anem 
a engruix ir les files dels Grans Sacerdots, dels fariseus i dels es
cri bes. Ben segur, però, que l'Esperit volarà per altres bandes. 

És el prob lema de la fe en l'Escoltisme d 'avui. I no només en 
l'Escolt isme! 

Ricard Pedrals (Ba rcelona) 

Els Equips de la Mare de D éu 

a Catalunya 

Propòsits 

Pel seu origen, els Equips de Matrimonis anomenats de la 
Mare de Déu (EMD), són una obra francesa, introduïda aCata· 
lunya en el deceni 1950·1960. Era una època en la qual una de 
les font s més importants de l'espiritualitat i dels moviments d'Es-
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glésia a casa nostra era tot allò que hom duia a terme dins el 
país veí. No creiem, que ningú ho pogués negar. Però creiem al 
mateix temps que aques t moviment francès va sintonitzar tot 
seguit amb una sèrie d'inquietuds que ja existien entre nosaltres, 
i que simplement aixi quedaven canalitzades. En efecte, l 'empre
sa tenia, de moment, alguns aspectes de novetat fascinadora: el 
foment de l'esperit comunitari (que tant havia d'exaltar, poc des· 
prés, el Concili Vaticà II ), una activitat duta en matrimoni (quan, 
fin s aleshores, totes les obres apostòliques separaven homes i 
dones), l'establiment d'una espiritualita t conjugal (enfront ¡'indi
vidualisme tancat que imperava en aquestes matèries), etc. Es 
fàcil de comprendre que aquestes novetats prenguessin en molts 
matrimonis que, amb generositat i amb desigs de millora, no vo
lien caure en un immobilisme perillós. 

Aquests equips es reunien per pregar, per estudiar i comentar 
algun tema d'espiritualitat, de doctrina o de vida cristiana, per 
ajudar·se els uns als altres a ésser cristians més autèn tics. Ara 
bé, això no solament era bonic, sinó que s'adreçava a satisfer una 
necessitat que a casa nostra era més sentida que no expressada. 
Per aquesta raó sorgiren equips de matrimonis pertot arreu: 
«Equipes Notre·Dame» de París i alt res moviments (com els de 
Pius XII, els de la Sagrada Família, de Virtèlia, dels L1uïsos de 
Gràcia, e tc. ). A França sortia «L'Anncau d'Or», revista d'espiri
tualitat conj uga l (animada i dirigida per l'abbé H. Carfarel, fun· 
dador dels EN D), on per primera vegada eren tractats temes de 
fe i de vida cristiana que afectaven el matrimoni; aquesta fou, 
sens dubte, la font d'orientació per a tots els esmentats movi· 
ments. 

Altrament, els començos no foren pas fàcils. Els grups de ma· 
trimonis implicaven algunes maneres de fer que colpien per la 
novetat: tenien les reunions, no a l'església o a un centre parro
quia!, sinó a Ics cases dels membres; els moviments no estaven 
previs tos en les llistes d'empreses apostòliques i hom no hauria 
sabut com classi ficar-los. Durant molt de temps la jerarquia s'h i 
mostrà circumspecta. D'altra banda, com que els cristians es dis· 
tingien aleshores per una submissió remarcable a la jerarquia. 
els nous grups de matrimonis, si se sentien atrets per una em· 
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presa esp iritual que els anava bé i que els obria perspectives im
menses, al mateix temps veien que calia obrar amb cautela i pru
dència. Afortunadament, la tensió s'anà resolent d'una manera 
favorable. Aviat hi hagué contactes més formals amb l'organit
zació dels Equips de París, i aix.í quedava més lliure el camí d'una 
obra d'Església que havia de donar els seus fruits a casa nostra. 

Tres e tapes 

En l'evolució del moviment dels EMD a Catalunya, podem 
assenya lar tres etapes: e ls in icis, la creixença i la situació actual. 
Els inicis foren, per les raons adduïdes, laboriosos; al mateix 
temps, e ls primers equips eren constituïts, sortosament, per gent 
entus iasta i inquieta, característiques que, per un costat, e ls 
permeteren de superar, amb comprensió i amb caritat no exemp
tes de fermesa, les dificultats que venien de fora, i, per l'al
tre, posaven la direcció del Moviment a Barcelona en mans 
de cristians dels que ara anomenem engatj ats; això determinà. del 
primer moment ençà, tota la marxa ulterior del Moviment, per 
tal com la torxa ha estat transmesa sempre, com és natural, entre 
llars que, en el fons, tencn una mateixa manera d'entendre el 
cris tianisme. Aquesta primera etapa, difícil i determinant alhora, 
durà del 1955 fins al començ del Concili, més o menys. De fet, 
l'any 1960 hi havia equips, ultra Bar celona, a Badalona, a Mataró, 
a Terrassa i a Girona. 

La segona etapa (aproximadament de 1962 a 1968) fou de 
creixença ràpida. D'antuv i, es posà un xic de moda de fer-se dels 
equips de matrimonis; en segon lloc, aL'Xò semblava una mena de 
contrasenya, si més no forma l, de fidelitat al Concili ; per fi, molts 
veien la necessitat d'enrolar-se en algun lloc, i, no havent-hi gai
rebé res més en el terreny d'obres d'Església que els poguessin 
acollir, no tenien més remei que anar a parar als equjps de ma
trimonis. Això va eixamplar, certament, la base del Moviment, 
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però al mateix temps l'omplia de membres poc conscients i poc 
decidits a comprometre's a l'aventura del crist ià engatjat. Ho bem 
vist ben clar en els dan·ers temps: molts dels «equipers. d'aques
tes fornades, que potser ho eren per una certa frivolitat, en ado
nar-se que el joc els podia ésser perillós, s'han fet enrera o han 
creat problemes greus de pervivència a llurs equips, que de ve
gades no els han superats. 

La darrera etapa, l'actual, es caracteritza per una creixença 
lenta. En aquests moments, hi ha poc més d'una dotzena d'equips 
en «pi lotatge», ço és, en curs d'aprenenta lge i d'assimi lació. Amb 

lot, com a resultat de totes tres etapes (i malgrat les inevitables 
baixes dels qui ho han deixat córrer), el Moviment consta, avui, 
d'uns dos-cents equips (la qua l cosa vol dir un miler de matri
monis), uns cinquanta sacerdots hi intervenen en qualitat de con
siliaris (seculars o religiosos). Hi ha equips a la ciutat de Bar
celona, que, com sempre, forneix el cens més alt; a les ciutats 
que l'envolten (en un semicercle que va de Badalona a Sant Boi), 
a Mataró, al Vallès, al Baix Llobregat, al Penedès; n'hi ha a la 

diòcesi de Girona (a la capital i a d 'altres poblacions), n'hi ha a 
Tarragona i a Reus; ara hom en comença l'experiència a Tortosa, 
i no manquen projectes de portar el Moviment a d 'altres diòcesis 
del país. A Tarragona i a Girona, la jerarquia s'interessa pel Mo
viment, j l'encoratja. També ho podem dir, ara, de Barcelona. No 
cal dir quc això ens omple d'esperança, i permetrà de fer més 
eficaç l'obra, no fàcil, de sensibilitzar la massa. 

No podem oblidar algunes tensions dins el Moviment, que, 
malgrat tot, el refermen. Una és per raó de la seva difusió, sobre
tot entre les classes mitjanes (més aviat modestes) de la nostra 
societat, i Ja convicció que caldria estendre els equips més avall 
dins l'escala social. Una segona tensió és la de la llengua: hi ha 
«equipers. que no accepten sinó el català com a mitjà de comu
nicació social. mentre que d 'altres el rebutgen. Si, a nivell d 'equip, 
la cosa no té importancia, és en actes generals on sovint sorgeixen 
problemes. Hom hi enregistra també la sabuda tensió de .les 
dues EsgJésies», que de vegades es manifesta amb cruesa, en actes 
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de conjun t del Moviment i àd huc al si d'un mateix equip. Una 
altra tensió, en fi, és la de la «doble inspiració. del Moviment, 
que, si té un Equip Responsable a París (i de París rep orienta
cions i consignes, circulars i altres publicacions ), no deixa de tenir 
una direcció més immediata a Barcelona, que treballa amb un 
major coneixement de la realitat de casa nostra. De més a més, 
els dirigen ts francesos del Moviment pertanyen més aviat a una 
línia tradicional, mentre que a Catalunya el Moviment és dut per 
gent oberta. 

Organització 

Els EMD són un moviment internacional, molt difós per Euro
pa i les dues Amèriques . Això implica unes es tructures i una 
organització. Fruit de l'experiència dels intents dels primers anys 
i de la mentalitat d'abans de! Concili (<< l'esperit s'havia de salvar 
per l'estructura .), la reglamentació dels Equips era modèlica, aj us
tada i completa. Cada equip es compon, per terme mitjà, d'uns 
cinc matrimonis (que anomenem «llars») i un consiliari. Cada 
curs, tots ells elegeixen la «llar responsable d'equip. , que tindrà 
cura de la seva bona marxa. Un conj unt de quinze a vint equips 
constitueix un Sector (dirigit per una llar responsable de sector, 
amb lot un equip d'alguns matrimonis i un consiliari ). La con
nexió entre els equips de base i el Sector es fa a través dels «en
llaços». La unitat adminis trativa superior és la Regió (que consta 
de cinc o deu sectors) i que és portada per la Llar Regional; 
aquesta ja connecta amb París, directamen t o a través dels «Super. 
Regionals» . Els sec tors promouen jornades, conferències, etc. , per 
sensibilitzar els «equipcrs». Hi ha, de tant en tant, Jornades Re
gionals, per a to ts els «equipers » d 'una regió. Hi ha les Jornades 
de Responsables d'Equip, que se celebraven tradicionalment a Pa
rís, i que, d 'uns anys ençà, SÓn organitzades per països i àdhuc 
per regions, de manera que. si han perdut en «ecumenisme», han 
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guanyat en eficàcia, per tal com poden adaptar la temàtica a les 
situacions concretes. Esmentem també les Jornades de Quadres. 
que durant anys han estat organitzades pertot arreu segons un 
patró únic, i que eren destinades a promoure responsables de 
tots els nivells. De 1969 ençà, com direm tot seguit, a Catalunya 
tenim un tipus diferent de Jornades, que han sorgit per iniciativa 
local. La direcció cent ral del Movimen t de París publica una Lle
tra Mensual, que és Iraduïda simultàniament a diverses llengües 
(i que ací apareix en català i en castellà), organitza exercicis 
espirituals per matrimonis, etc. 

Deixant de banda d'altres reunions lliures (anomenades .d'a
mistat»), els equips tenen cada mes una .reunió de treball . , du
rant la qual els «equipers» sopen al voltant de la mateixa taula. 
La reunió és duta conjuntament pels responsables d'equip i la 
«llar acollidora ». Tothom hi «posa en comú» un fet de vida, una 
opinió, etc., i cadascú hi diu la seva. Tothom pren part a l'oració. 
Tothom canvia impressions sobre e l «tema d'estudi » (el capítol 
d'un llibre, un text d'interès, sovint facilitat o recomanat pel Se
cretariat, etc.). Tothom dóna compte del compliment de les obli
gacions durant el mes transcorregut (<<parlicipació»). 

Aquesta mena de reunió és la que era suggerida pels pilotatges 
fins el 1969 ó 1970. Hom s'adona tot seguit que és una reunió 
molt estructurada, molt hieràtica. Ara bé, a l més sovint, els equips 
hi han anat introduint modificacions, en el sentit d'una major 
fluïdesa, d'acord amb el tarannà de cada grup; s'hi senten més 
bé, i ci treball que fan, dins i fora de l'equip, és més eficaç. 

La mateixa remarca podem fer respecte a les «obligacions». 
Toles elles han fet, sens dubte, un gran bé a molta gent, i no 
podríem menysprear-les. Però no és difícil de comprendre que la 
sotragada del Concili, a la curta o a la llarga, n 'havia de minar 
l'observança i la mateixa concepció. Si més no, entre nosaltres: 
en efecte, no trigàrem gaire temps a sentir la tensió entre la lletra 
i l'esperit, amb la corresponent recerca de l'essència del nostre 
Moviment, essència que potser restava bon xic velada, amb tota 
la bona fe, per la mateixa estructura, jurídica i formalista, de les 
obligacions. 
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Problemàtica actual 

Per les raons dites, els EMD han sofert -sofreixen, encara- mo· 
dificacions importants. Aquest procés és una manifestació més de 
la voluntat de traduir a la pràctica la renovació proposada pel Con
cili . En efecte, el Conci li fou seguit amb molt d'interès per bon 
nombre d'«equipers». 1!s arriscat dc fer afirmacions, sobretot en 
un moviment com el nostre, en el qual cada equip mena una vida 
molt independenl. Però és cert que, a partir d'aquell moment, anà 
sorgint entre nosaltres llna voluntat d'aprofundir en la vida cris
tiana, i l'equip podia ésser, a judici de tots, el primer mitjà a 
l'abast per a conseguir-ho. La dissociació entre fe i vida potser fou 
la preocupació primera i més unànimement sentida. Molts «equi
pers» s'adonaren de la deformació que, com a cristians, ens ha 
produït l'educació rebuda i veieren la necessitat de canvis. Des
prés seguÍ l'interès pel comp romís, sense entendre molt bé, de 
moment, què era. Aquestes preocupacions anaren fent-se vis ibles, 
ara aquí, ara allà, en els diversos Sectors. Ja hem dit que els di
rigents del Moviment -almenys en gran part- havien es tat sem
pre molt sensibles a aquestes inquietuds. Diríem que això era una 
mena de retorn als inicis. Aquella primera etapa, d'entusiasme, 
responia a les mateixes inquietuds, però expressades en paraules 
i en maneres de fer d'abans del Concili . També diversos consilia
ris que en e ls primers temps havien estat uns entusiastes i uns 
animadors dins e ls EMD, ara hi retrobaren tot l'interès i veieren 
les possibilitats d'una pastoral a fons en aquesta massa de matri
monis, més aviat burgesos, que havia estat el fruit quantitatiu de 
l'etapa de la creixença. 

No pensem pas que hàgim assolit una fita; amb tot, el moment 
actual ens sembla important simplement perquè, després d'uns 
anys d'intentar, amb molt d'afany, de donar al Moviment una 
fesomia pròpia, hem aconseguit de fer-nos un plantejament cru
cial: escatir quins són, avui, els veritables objectius dels EMD. 
Posat aquest tema, n'ha sorgit, com a conseqüència natural, la 
crítica dels mètodes. La consciència d 'aquesta evolució cristaHitzà 
a poc a poc. I fou aj udada per l 'empenta i la impaciència d'alguns 
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equips que pressionaven els dirigents. I així, tots plegats seguiren 
e l procés de renovar a mesura que les exigències ho reclamaven 
i les possibilitats ho permetien, tenint en compte la gran massa 
d'equips. Ara, podríem dir que estem, encara, en aquesta fase. 
Però hem fet molt de camí. Sobretot, ja no hi les vaciHacions de 
quan ens adonàrem que havíem de canviar coses, sense saber molt 
bé quines coses, ni com calia fer-ho . 

De vegades hi ha encerts d'intuïció que cns fan afrontar una 
situació i ens brinden, e lls mateixos, o ens descobrei.xen lot un 
seguit de possibilitats. Així succeí amb unes jornades organitzades 
ni final d'estiu del 1969, per a tots els membres d'equips de Sec
tors. Ja es veu, doncs, que hom pretenia de reunir-hi tots e ls ma
trimonis amb càrrecs de responsabilitat, i així mateix els consi
liaris. L'assistència quasi unànime per part dels matrimonis con
vocats volia djr les bones disposicions i l'interès que tots hi te

nien. En aquestes jornades reflexíonàrem pri ncipalment sobre els 
objectius dels EMD i hi veiérem noves possibilitats de mètodes. 

Objectius 

Durant totes aquestes jornades (d'un dijous a diumenge), que, 
des que ens adonàrem que havien constituït una fila en la història 
dels EMD, anomenem «Jornades de Snnt Cugat. (és on tingueren 
lloc), anàrem donant voltes sobre què pretén el Moviment avui, 
a casa nostra, quin paper té com a moviment d'Església i quin 
paper hi ha de tenir; en què ha d'ajudar els matrimonis que el 
farmen l i com ho ha de fer. 

La primera cosa que veiérem clara és que els EMD es formen 
en funció de la fe; per tant , e ls matrimonis que s'hi enrolen saben 
que t reball aran sobre aquest fonament. tenint però consciència 
que, per part de molts -de fora i de dins dels Equips- és un 
fonament que està en crisi, com ho estan d'altres punts fonamen
tals per a la vida d'un cristià. Aleshores, el fet dels EMD dins 
el Poble de Déu que vol viure de la fe dóna una fesomia pròpia, 
vol dir subratllar certs aspectes de la vida cristiana, descobrir un 

182 



missatge, la qual cosa té molta més profunditat que no compro
metre's a seguir un mètode. En Ja mesura que una llar s igui fide l 
a aques t mi ssatge. viurà la fe en la comunitat dels Equips i res
plendirà a fora, en la totalitat de la seva vida en ci món. Aquest 
missatge o cari sma ca racterístic dels EMD, e l podem resumir en 
quatre punt s: 

t. Intentar de viure el sentit comunitari del cristianis me. 
2. Aprofund ir el sentit cristià del matrimoni. 
3. Descobrir i intensificar la relació personal amb Déu per

sonal. 

4. Arribar a la cri stianització de la vida total del cristià laic. 
Després d 'aquestes jornades, hem continuat treballant sobre la 

fe. Hem cons iderat fonamental d'enfortir-nos en la fe, i , com a 
conseqüència, de veure quines exigències això té per a nosaltres, 
en c i pla personal, en el matrimonial o com a llar, i en la projec
ció socia L. Tot aquest conjunt ens ha portat a revitalitzar l'equip; 
en erecte, cons iderem que l'eq uip és la força que potencia la 
nostra acció en aquesta tri p ic d imensió que he m esmentat. En 

3QUCSt moment es no ta una veritable revifalla de Ja v ida de pre· 
gària. Moltes llars, s i més no, comprenen que tenen necessitat de 
pregar. Això ens sembla important, com a primer pas. D'altra ban
da, ens consta que molts consiliaris ajuden en aquest senti t. 

Si ens quedéssim aquí, torn aríem a tenir el perill de fer dels 
EMD un refugi espiritualista. No cre iem pas que hi caiguem. perquè 
la preocupació més universalment sentida avui és la del compro
mís. Aleshores, constitueix una tasca dels dirigents de] Moviment 
de fomentar la vida de pregària, per tal que aquest tracte personal 
amb Déu personal sigui l'arrel i el motor de tota acció o compro
mís. Ara tots plegats tenim idees més clares sobre e l compromís. 
Dis tingim entre unes accions dins de l'Església (catequesi , ajut 
parroquial, assi stències diverses) i la contribució a ]a construcció 
del món sigui mitjançant accions concretes (intervenció en escoles, 
cooperatives, barriades i altres empreses de caràcter social i eco
nòmic), sigui obeint el profund compromís de vida que queda 
emmarcat per Ja realitat política, suport de les altres accions; no 
ens podem sos treure a aquesta realitat política; al contrari, ens 
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hi hem de «sentir», a fi d'actuar-hi segons la nostra consciència 
de cristians. 

Es cert que això, ben clar , ho tenen una minoria d'equips. Però 
les consignes que donen els dirigents van encaminades a intentar 
de difondre aquestes idees i a provocar les actituds que com
porten. 

Per tant, els objectius dels EMD són, avui, fonamentalment, 
els mateixos de sempre; solament que les necessitats del món ac· 
tual, per un costat, i la idiosincràsia de la major part dels «equi
pers», per l 'altre, fan que concretem els objectius en els tres punts 
següents: vida de pregària, aprofundiment del matrimon i i com
promis en el món. 

Mètodes 

Abans hem posat en relleu la independència de cada equip , en 
el sentit que cada un d'ells es crea una fesomia pròpia, una ma
nera de fer. Dins aquesta ll ibertat, no hem de pensar, però, que 
hom passi directament de l'esperit o missatge dels EMD, tal com 
l'hem descrit, a l'espontaneïtat de cada equip o de cada llar. No. 
Hi ha també, dins els Equips, unes maneres de rer caracterís ti
ques, que ja han esdevingut peculiars, i que constitueixen un mè· 
tode. Les podríem fixar en tres punts, que. de vegades, entre no
saltres, diem que són tres pilars fonamental s : 

1. El «posar en comú ». 
2. La pregària. 
3. E l diàleg matrimonial. 
Amb això, veiem que la mateixa reunió d'equip resulta ésser 

ja una part molt important del mètode. El «posar en comú. es 
realitza durant la reunió. Ara hem primfilat més, en aquest aspec
te: per a evitar que resulti superficial i poc operant, fem el «posar 
en comú" amb l'esperit de la «revisió de vida». Evidentment, no 
podem portar el mètode de la revisió de vida a les nostres reu
nions. Això no obstant, aquests darrers anys, hi ha la preocupació 
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que el major nombre possible d'equips - tots els que s'hi van 
tnleressant- coneguin la tècnica d'una revisió de vida i ¡'hagin 
posada en pràctica. 1:!.s a parlir cI'aquesta experiència que diem 
que el «posar en comlh s'ha de fer amb esperit de revisió de vida. 
Molls «equipers» s'hi han interessat. I hi ha uns matrimonis, po
dríem dir UllS «experts» a fer re vis ió de vida, que, sempre que 
hi ha un equip que ho desitja, s'hi ajunten un dia per a fer-ne una. 
I\ixò dóna bons resullats; és una manera d'introduir la visió evan
gèlica a la vida de cada dia i reduir la dissociació entre fe i vida. 

La pregària, ja hem vist que és una part important d'una reunió 
d'equip. Pretenem que, exercitant-nos a pregar junts en la petita 
comunitat, la pregària esdevingui per a nosaltres un hàbit diari, 
tant en el pla personal com en el pla matrimonial, i de la llar, 
quan els fil ls es fan grans per a poder-ho compartir. 

Del diàleg matrimonial. a la reunió d'equip se'n perceben ser 
lament els resultats (correspon a l'obligació anomenada corren t
ment «la sen tada», és a dir l'estona que mensualment dediquen els 
esposos a debatre punts d 'i nterès en presència de Déu). Amb tot, 
cre iem que és important de fomentar·lo; en deriva una riquesa 
gran d'energies que es palpen d 'una manera immediata a la llar, 
amb el contacte amb els fi ll s. l que ha d'ésser -i és ja en alguns 
casos , però no d'una manera tan general- una força en la pro-
jecció social de la parella en el món. 

Avui, les anomenades «Jornades de Treball» constitueixen un 
bon instrumen t per a la renovació de què estem parlant. En e l 
transcurs cie les mateixes JOl'l1ades de Sant Cugat, algú proposà 
de repetir·les per als «equipers » de base (recordem que aquestes 
hav ien es tat convocades per als responsab les del Moviment). La 
idea semblà bona i, en efecte, van quedar estructurades unes jor
nades, en e ls fons iguals a aquell es, tenin t en compte solament 
a qui anaven d irigides, a partir d'aleshores . I enca ra ara, en el 
curs 1971-1972, modificacles i adaptades cada any a les circums
tàncies del moment, es van repetint. Creiem s incerament que en
cara són vàlides; els assis tents s'hi enforteixen en la fe (aquest 
cont inua essent-ne el tema fonamental) i en surten preguntant-se : 
«què hem de fer?. 

Un altre mitjà que tenim a l'abast és una petita publicació, 
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molt modesta, que titulem . Suplement de la Lletra Mensual •. La 
Lletra Mensual de París, de fet, no resulta molt interessant, cosa 
natural, ja que va dirigida a «cquipers» d'arreu del món; això sol 
ja explica que quedi un xic diluïda. Aquesta petita publicació nos
lra té l'interès de la cosa viva: per un costat, es fa ressò de la 
vida del Moviment a la Regió, i, per l 'altre, va tocant cls temes 
que, en un moment determinat, atreuen l'a tenció dels «cquipers». 
Així, parla de Ics petites comunitats, de la pregària, de diversos 
aspectes del matrimoni, d'alguns engatjaments concrets en la nos
tra societat, etc. Ens sembla que és un bon instrument per a donar 
la idea de moviment, cosa, altrament, bastant difícil amb una 
organi tzació com és la nostra dels EMD. 

Dificultats i èxits 

Tot el que anem d.ient, com és natural, és veritat per a una 
minoria. Això no obstant, pensem que, tot partint d'aquesta mi
noria, a la qual, com hem dit, pertanyen els dirigents del Movi
men t, hi ha un procés de sensibilització en la massa dels diversos 
equips. O sigui, creiem que el balanç, sense ésser espectacular ni 
de bon tros, és, amb tot, decididament positiu. 

Hi ha, també, moltes dificultats, de diversos ordres. D'una ma
nera e quemàtica, les podríem reduir a dos grans grups. L'una, 
provocada per la situació política actual: les discrepàncies de ti
pus polític es portcn de vegades a termes irreconciliables. ~s trist 
de confessar-ho, però sovin t la intolerància ideològica ha estat 
més forta que la comprensió de l'altre; i els equips han esbotzat 
per aquest motiu. L'alLra, és provocada per un plantejament de 
vida: aquesta dificultat ha sorgit sobretot en els darrers temps, 
quan alguns o:equjpers» han descobert, amb una certa profunditat, 
fins on ens porta la fe. Aleshores hi ha hagut, entre els membres 
d'un equip, els que creuen que es pot contemporitzar i els que 
creuen que la fidelitat a les exigències de la fe ens demana llilS 

plantejaments bàsics : certes renúncies o certa austeritat en l'ordre 
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material, i certes actituds davant els problemes socials i econòmics 
que ens planteja el país. 

Aquest fet, que per un costat entristeix - per tot allò que re
presenta de ruptura i d'intolerància- per un altre costat és sa
ludable, en la mesura que vol dir una afirmació de posicions, una 
major maduresa, per part d'alguns. I si considerem que el s cris
tians de debò seran, cada vegada més, una petita minoria , això 
potser no és} doncs, una causa massa gran de lamentacions. Amb 
tot, el s responsables del Moviment tenen consciència de la grave
tat del ret. l en la mesura que e ls és possible, in tenten d'equili
brar l'empenta de ls més exigen ts amb les necess it ats de sensibi
lització més primària que reclama la gran massa . 

Una altra dificultat important , la cons iderem rru it de l'època 
arreu del món : la secada de la fe. Sovint, en un i altre equip, hi 
ha matrimonis o indi vidus que diuen que han perdut la fe . En 
aques ts moments, l'((ajuda mútua )) es posa en marxa d'una ma
nera mo lt evident. Amb tot, constatem que aquest fet es produeix 
moltes vegades en persones que valen. Per tant, per més que diem 
que l'equip reacciona positivament, l'impacte hi queda. I entrem 
ja en aquell punt de mi steri impenetrable, en e l qual es mouen 
Iotes les coses humanes. 

Després de tota aquesta descripció i reflexió sobre els EMD a 
casa nostra, ens sembla que hem de dir que creiem que el Movi
ment realitza un esforç molt positiu entre els matrimonis de la 
nostra burgesia. I enca ra que és difícil de mesurar-ne e]s fruits, 
tenim esperança en la llavor sembrada. 

Antoni Badia i Maria Cardús (Barcelona) 
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tema 

L'llOme d'avui, tl'Oba resposta en r Església? 

Col.loqui Europeu de l'arròquirs. Sessió ,Ie Slrasburg 

Int roducció 

1. En fer-nos la pregunta sobre on cerca l'home la resposta 
a les seves incertituds i esperances exposades en la ponència an
terior, creiem necessari, en una breu introducció, de situar-nos 
altra vegada en les realitats concretes en què ens movem. tant 
en allò que fa referència a l'home, com sobretot, en allò que fa 
referència a la mateixa Església, per tal d'aconseguir un plante
jament vàlid en vista de possibles pistes de treball o solucions. 

2. Es cert que l'home d'avui presen ta una sèrie de valors co
muns, a través dels quals cerca de realitzar-se, conduït per una 
certa esperança dins les grans incògnites. interrogants o incerli-

188 



luds que la mateixa vida comporta; però aquests valors s'encar· 
nen en un mosaic tan variat de realitats, de graus i de conscièn· 
cia d'ells mateixos, que és difícil d'arribar a trobar una línia d'ac
tuació comuna o vàlida. 

a) Ens trobem fàci lment en uns nivells de valors culturals 
als qua ls corresponen uns objectius determinats. La recerca d'ab-
jectius de l'home ens ajuda a posa r de manifest quin és el grau 
de conscienciació dels valors totals. 

b) Molt s homes d'avui encara no tenen ateses unes necessi
tats primàries que corresponen a uns valors primaris, de subs
sis tència: són e ls que fan referència a l'aspecte material, que coo
diciona una presa de consciència seriosa quant als altres valors: 
al iments, treball, estatge, seguretat social. 

c) Creicm que cal tenir-ho ben present i estudiar-ho de prop 
per Lai de tenir-ho en compte tant en els diferents països com en 
els grups humans d'emigrants que hi ha a tot arreu . 

d) Suposat aquest aspecte material que correspon a uns va
lors bàsics, cal considerar els diferents nivells de valors culturals 
en què és involucrada la professionalitat de l'home: cultura bà
sica primària, professional i cultura superior. 

e) Cal cons tatar que aquesta cultura, malgrat que hi hagi 
Ulla tendència a. generalitzar-la, no és compartida ni de bon tros 
per to thom segons la capacitat de cadasclI. 

f) Cal tenir en compte totes aquestes realitats humanes que 
corresponen a la vegada a diferen ts procedències geogràfiques 
que determ inen costums i civili tzacions. 

3. Cons tatem també que pers isteixen e ls valors transcenden
tals de l'home, malgrat les necessitats primàries i que sovint 
aques ts mateixos valors constitueixen e ls mòbils d'una promoció 
en to ts els ordres. 

4. Quan parlem de l'Església volem situar-la en el terreny 
concret, no sols de lloc, sinó en el moment actual de tensions i 
de moviments. 

a) Cal teni r en compte la línia històrica de cada Església 
local quan t a la política i als problemes socials de cada país i 
regió. 

189 



b) Són poques les Esglésies locals que hagin adquirit, a ni· 
vell jeràrquic, una llibertat i independència plenes respecte als 
poders constituïts; encara existeixen molts compromisos i lligams. 
Creiem que hi ha una gamma extensa d'interdependències. 

c) En conseqüència, en la realitat, l'Església s'encarna en si· 
tuacions socials molt variades i dóna unes imatges molt diferen· 
ciades d'clla mateixa. 

d) Quant a les parròquies, considerem vàlida, cn general, 
aquest imatge, resultat d'uns estudis fets a Barcelona: 

parròquies tradicionals (en e l sen tit pejoratiu de la paraula), 
amb una feligresia envellida i caduca, sense futur; i amb un cIer· 
gat que esmerça la poca energia que té en el culte i el despatx 
parroquial. 

parròquies renovades, generalment al centre de Ics ciutats, amb 
gran vitalitat i moviment, on una sèrie de signes convergents re· 
velen l'ambient que s'hi respira: el to de la celebració i de la 
predicació, ci nombre d'homes que van a combregar, la presència 
del jovent i la mena d'activitats que s'hi promouen. 

parròquia d'avançada (generalment en seclors perifèrics), on 

la litúrgia no té gairebé en compte les normes dels organismes 
romans, el culte queda reduït dràsticament i els sacerdots treba· 
llen en empreses laborals. 

Què cerca l'home d 'avui en l'Esglés ia 

Quan l'home d'avui, empès per la necessitat, la curiositat o 
l'interès s'atansa a l'Església o de fet s'hi troba en el seu trajecte 
humà, ¿qu ines respostes, quins valors o quines realitats espera 
trobar·hi? 

D'allò que hem dit en la introducció se'n dedueix que la res· 
posta a aquesta qüestió no pot ésser única. Segons el nivell i grau 
de culturització, segons els valors a què aspira, segons l'enti tat 
i la urgència de les necessitats que pateix, segons la consciència 
de la pròpia autonomia humana i segons la imatge concreta de 
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l'Esglés ia local o la imatge que se n'hagi [armat a partir d'expe
riències anteriors, l'home pot cercar i de fet cerca en l 'Església, 
valors o rea litats no solament diferents sinó fins i tot oposats. 

Podríem catalogar les recerques en dues grans línies, que ano
menarem recerques desviades i recerques correctes o legítimes, 
atenen t no obstant que les coses a Ja realitat no es presen ten amb 
la mateixa claredat i puresa com quan es tracta de les distincions 
reies a mb la perspectiva d'un estudi analític. 

Recerques desviades 

Poden venir dc ducs direccions diferents: 

I. Dc les persones o grups socials que viuen en un cert estadi 
d'alienació. Solen buscar-hi: 

a) La satis facció de certes necessitats religioses vinculades a 
una concepció sacra I del món i de l'home; necessitat de sacralit
zar els momeills importants de la vida humana: el naixement, el 
ma trimoni, la mort. .. o de l'activita t humana -pública o priva
da- : l'estrena d 'un pis, la inauguració d 'una empresa, d'una obra 
pública, o d 'un objecte d'ús ... o del temps: festes, an iversaris ... 
o de dominar i conjurar contingències adverses de la naturalesa o 
dc la història: les pestes, les sequeres, les guerres. 

b) La satisfacció de la sensibilitat religiosa : Desig d'evasió 
de la duresa i monotoni a de l'existència quotidiana a través d'un 
cult e esplèndid i es tè tic. Curiositat de conèixer el «més enllà •. An
hel difús de possessió de la divinitat. Seguretat de la «salvació 
de l'ànima » a través d'un sistema de ritus, fórmules, lleis morals 
i pràctiques re ligioses mo lt precís i determinat, al servei únic ¡ 
excl usiu del qual hi hauria un cos social especialitzat: el clergat, 
amb totes les carac terís tiques del sacerdoci de les religions: dig· 
nitat, segregació, poders ... 

c) Una ins titució reconeguda socialment, amb força moral per 
a promoure, defensar O imposar els valors de la «civilització occi· 
dental » -família, ordre social, moralitat pública- a través d'un 
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conjunt d'institucions al seu servei : escoles, centres cu lturals, re
creatius, socials ... 

d) Una ins titució amb recursos suficien ts -mitjans econò
mics, influències, privilegis, relació amb els poders constituïts
per a resoldre els problemes materials i socials, més o menys pri
maris i urgents, individuals o de grup. 

2. De les persones o grups -es tracta generalment de grups 
minorÍtaris- que per origen ambiental, familiar o cducacional, 
o per evolució i opció personal, participen de les característiques 
de l'home secu laritzat. Solen cercar-hi: 

a) Protecció per als seus interessos o activitats polítiques, 
sobretot quan la institució ec1esiàstica frueix de det erminats pri
vilegis dins un sistema que no accepta el lliure joc de la democrà
cia i de la llibertat: ajudes econòmiques, locals per a reunir-se .. . 

b) Possibilitat d'usar i canalitzar energies latents per tal d'ob
tenir reivindicacions de tipus social o polític. 

e) Un poder mora l -potencialment polític- que s'ha de te
nir en compte: poder moral pacificador, per a uns; força revolu
cionària, per a altres. 

d) Justificació de les pròpies opcions polítiques, amb el re
curs a certs documents: encícliques, declaracions .. . 

e) Un model de societat ideal que es deduiria directament de 
l'E vange I i. 

f) Un reducte incontaminat de purs i de selectes. 
g) La poss ibilitat d'expressar la fe amb unes formes profa

nes, amb la supressió de ritus i mites religiosos, en comunitats 
caracteri tzades per uns vincles afectius forts o per uns programes 
concrets d'acció temporal. 

Recerques correctes 

Tal vegada un dels fenòmens més característics de la vida de 
l'Església actual pot ésser l'aspiració de molts cristians a agrupar
se per viure la fe j e l cristianisme en comunitats petites o ele-
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mentals, amb pluralitat de formes i que englobin gran varietat de 
realitats i intencions concretes, però que expressin certes intuï
c ions comunes: desig d'autenticitat, de creativitat, de personarit
zació, de llibertat, de compromís i la idea que només a través 
d'aquesta realització podrà trobar l'Església aquests valors que 
consideren essencials i que només per aquest camí podrà recu
perar l'Església una fesomia, una estructuració interna i un tipus 
de presència en ci món, que la faci més fidel a la seva realitat i 
a la seva miss ió, més tran sparent als valors del Regne de Déu i, en 
definitiva, més apta per a donar als homes d'avui les respostes 
que tenen dret a esperar-ne. 

Aquesta asp iració, més o menys conscienciada, juntament amb 
l'aspiració ecumènica, entesa i viscuda com a tendència vers una 
unitat pluralista i enriquidora, superadora de diferències formals, 
ens permet de descobrir allò que molts homes d'avui cerquen en 
l'Església o esperen d'e lla . 

1. Un «lloc» on s'aprengui i s'exerceixi amb llibertat una au
tènt ica pos itura crítica de «discerniment»: dels valors de la prò
pia vida individual -valors religiosos, morals ... - i familiar -que 
constitueixen per a molts l'ideal de vida-; dels condicionaments 
dc la vida professional; dels condicionaments dc la societat de 
consum: modes, publicitat, ideologies, lluita de classes ... 

2. Un «lloc» on e ls homes s iguin considerats en si mateixos, 
en un nivell persona l, i no en funció del número, del rendiment 
o d'uns serveis. On els vincles d'unió entre Ics persones s'establei
xin a partir de l'amor, i no a partir de lleis i reglaments. On es 
respiri un aire d'igualtat fonamental i de fraternitat. On l'acolli
ment i l'amistat siguin gratuïts i desinteressats . 

3. Un ambient on es pugui «celebrar» autènticament la fe en 
Jesucrist, de manera que l'acció humana compromesa en la trans
formac ió del món s igui plenament integrada, potenciada i il:lu
minada. 

4. Un «lloc. on -a la llum de Ja Paraula actualitzada per l'ex
periència de la comunitat- es puguin llegir els signes de la sal
vació de Jesucrist i trobar-hi aixi existencialrnent l'esperança cris-
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tiana, suficientment dinàmica per tal de contrarestar la tendència 
al desànim, a la inhibició i a la passivitat i per tal de mantenir la 
fe en l'home i en el valor de la lluita a favor de l'home en tot s 
els seus fronts. 

5. Una imatge i continuació - presència- de Jesucrist salva· 
dor i alliberador, Bona Notícia vivent per als homes d'avui. La 
comunitat profètica dels homes compromesos en l'alliberament 
real -psicològic i social- dels homes que verifiqui i faci creïble 
d'aquesta manera el missatge d'alliberament radical i escatològic. 

Causes de la decepció o de la manca d'interès 
respecte a l 'Església 

Quan l'home no troba en l'Església allò que hi cerca té una 
decepció: una porta que es tanca, una esperança frustrada, un 
nou pas cap a l'angoixa, l'evasió, l'escepticisme més o menys cínic, 

la radicalització desesperançada ... 
Quan ja no espera trobar en l'Església aquells valors desi tjats 

més O menys confusament, sorgeix l'hostilitat o la indiferència 
condescendent, la manca absoluta d'interès, fins i tot pitjor que 
e l menyspreu. 

Però l'anàlisi concreta de les causes de la decepció i manca 
d'interès ha de correspondre a l'anàlisi de les aspiracions i recer· 
qucs . I aleshores, inevitablement, trobarem decepcions i manques 
d'interès justificades que corresponen a aspiracions và1ides, i en 
trobarem de no justificades, que corresponen a aspiracions i recer· 
ques desviades. Però àdhuc en aquest darrer cas, no podem pres
cindir del fet que sovint ha sigut la imatge històrica de l'Església 
el que ha fomentat, o almenys ha permès que sorgissin i s'alimen
tessin aquestes recerques desviades. 

IÒS cert que Crist va decebre també molts dels seus contem· 
poranis que s'havien format una falsa imatge del Messies pro
mès. El seguien per tal de satisfer la gana i ell, en canvi, prome
tia un altre aliment; esperaven una reialesa i un messianisme que 
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ell precisament refu sava: «Nosa ltres esperàvem .. » «Si ets el Mes

sies ... » , «Els grecs volen saviesa ... » 

Però això no pot cons tituir un argument fàcil per a autoj usti

fica cians, per a no afrontar, amb la humi li tat que hauria de ca
racterit za r sempre una Església que sc sap i que es confessa 

pecadora, Ics causes de decepció que la seva fesomia, la seva 
es tructura, la seva mate ixa vida impliquen per a aquells homes 

del nost re temps, les esperances, recerques i àdhuc reivindicacions 
dels quals, són plenament legítimes . 

1. Reducció ideològica de l'Evangeli. 

L'Església, com lota comunitat humana, en la mesura en què 
es tanca al diàleg i no admet la possibilitat d'entrar en conflicte 

amb e ls altres, per un procés més o menys inconscient, sofreix 
la temptació ideològi ca, que la porta a formu lar la seva expe

riència, com una dercnsa de la seva imaginària superioritat, com 
una legitimació del seu sistema i del poder del seu govern. 

La manera de presentar l'Evangeli apareix als ulls de molts 
com una forma subtil de defensar el s is tema eclesiàstic, el poder 
personal, els privilegis socials i la superioritat del grup. I es pre
gunten s i la doctrina de l'Església no és ta l vegada una identifi

cació amb e l món cu ltural del passat. L'ensenyament oficial es 
torna veritablement problemàtic. 

2. Confusió fe-mo ra l; moral no personalista. 
Si e ls homes d'avui formen un ampli front d'oposició a ]a 

moral de l'Esglés ia, és degut al fet que l'Església comença presen

tan t una moral totalment fe ta i codificada. 
Molts cristians tenen la impressió que la p resentació de l'Evan

geli queda mediatitzada pel moralisme i que se'ls ha situat més 
aviat davan t un codi de lleis i de preceptes, que no pas davant 

un missatge d'alliberament que demana una resposta lliure i per
sonaL Les lleis morals se situen en el mateix pla que les veritats 
de la fe, i tot plegat com un sistema complet que només podem 
prendre o deixar, quan de fet, els homes volen provar i desco

brir personalment les exigències morals que puguin donar un 
senti t humà i fins cristià a la seva vida. 
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Potser on s'observa més això és en el camp de la moral sexual 
-vegeu reaccions davant la HUl1lGl'lae vitae. 

3. Estructuració i organització excessives, autoritarisme, pro
fess ionalització del ministeri. 

Com a comunitat de Jesús, l'Església no pot prescindir d'una 
certa organització ni renunciar·hi, donat que forma un grup humà 
que no pot deixa r de banda les lleis sociològiques. 

Però aquesta realitat comporta molts perills; n'és un, identi
ficar fàcilment l'organització amb l'aparell dirigent. Aquesta iden
tificació de l'Església amb els seus quadres ha estat fortament 
accentuada per una edificació jeràrquica, extraordinàriament 
desenvolupada, de l'aparell dirigent i per la progressiva sacra
li tzació de certs ministeris eclesiàs tics . 

Tot plegat fa que creixi la imatge d'una Església on predo
mina l'aspecte societari per damunt del comunitari; on es perden 
moltes forces i energies en qüestions merament morals i buro
cràtiques; on predomina la preocupació per la institució --el seu 
prestigi, les seves normes ... - per damunt l'atenció i respecte a 
les persones; on l'autoritat, entesa com a jurisdicció sobre les 
persones, ho és tot, i l'obediència -una obed iència idealment in
fantil, impersonal, cega-, és la virtut fonamental. On la llibertat, 
que tant ha proclamat, no és veritablement inscrita en les estruc
tures; on l'esperit crític, la responsabilitat adulta i l'opinió pública 
no són respectats. On el minis teri és l'exclus iva d'una casta -el 
c1ergat- , que l'exerceix com un ofici, una professió liberal, més 
o menys paraHela a d'altres. 

4. Predomini de l'.establ ishment» sobre ci sentit de peregri
nació; estil de vida no plausible; eclipsi del profetisme. 

Degut a la pèrdua del sen tit escatològic, a una progressiva ins
taHació en el món i a la ¡den tificació indeguda amb el Regne de 
Déu, l'Església es presenta davant molts homes com una realitat 
definitiva, més que no pas com a una Església provisional, en 
camí cap al Regne de Déu, al qual deu servir, proclamant-lo i sig
nificant-lo. 

Fa la impressió que allò que ha de durar més enllà dels temps 
són les seves institucions i constitucions; o bé que els homes exis-
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teixen per a ella i no ella per als homes. Fa la impressió que l'ob
jecte i meta de la decis ió de la fe és més ella que no pas Déu i el 
seu Regne. Una Església instaHada no pot ésser lliure davant els 
poders d'aques t món que volen instrumentalitzar·ja; no podrà par
lar quan hauria de fer-ho; no serà lma Església profètica, que 
anuncia la Parau la críti ca i renovadora en el cor dels esdeveni
ments; no iniciarà els homes en l'art difíci l i necessari del di s
cernimen t i lluita contra cls idols_ 

Té massa coses a perdre! La preocupen massa la seva segu
retat i pervivència! El llenguatge d'aquesta Església és un llen
guatge doctrina l, alcmporal, es trany, asèptic. 

La seva li túrgia és un culte formali sta i esteticista, però des
vinculat de la vida real. 

La seva predicació apunta al «privat-religiós» més que no pas 
cap a Ja iHuminació de la vida total de l'home en la societat actual. 

Una Església instaHada no transparen ta Ja figura, les actituds 
ni el missatge d'aquell que «ha vin gut a servir». Massa títols, db~ 
tincions i llocs honorífics . Mètodes humans per a prendre el po
der i imposar~J o , estratègia i djplomàcia . Massa riqueses, ultra 
all ò que és necessari. Por a inquietar i a desconcertar els poders 
i s istemes humans; por al sofriment, al menyspreu, i a la per~ 

secució . 
Per això mateix, el seu mi ssatge radical d'alliberament esca· 

tològic no queda recolzat sobre signes vi sibles d'una preocupació 
efectiva per l'alliberament actual, psicològic i social, dels homes, 
sobretot dels més pobres, i es lorna ¡nverificable i increïble. 

Conclusió 

No podem ni devem ignorar la gravetat de la crisi actual de 
l'Església, la qual es manifesta en la manca d'identificació que 
molts -sacerdots i laics- experimenten respecte a la institució 
eclesiàstica, com a conseqüència de la decepció que sofreixen. 
Només si l'Església s'esforça seriosament -pagant el preu de les 
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renúncies i conversions necessàries- a superar les causes de de
cepció que molts homes d'avui sofreixen -especialment els ele
ments més dinàmics i més pobres de la societat- quan cerquen 
en ella allò que tenen dret a esperar-ne, podrà mirar el futur amb 
més esperança i podrà plantej ar-se una manera d'actuar més au
tècnica respecte a aquells les decisions dels quals responen als 
canvis d'una Església que cerca de renovellar-se per tal de retro
bar la seva identi tat, i que no poden assim ilar, degut que no 
se'ls ha ajudat a desenvolupar una actitud adulta, capaç de fer-los 
comprendre la necessitat del canvi en una Església sem per re

formanda. 

Josep M. Vidal Aunós (Barcelona) 
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testimoni 

Equip sacerdotal en el món del treball, 

a B ellver de Cerdanya 

Bellver és la segona capital de la Cerdanya, 
aquesta bella terra oberta al cel i que gaudeix 
tot l'ally d'esplèndides tonalitats als l'o /lent s i 
capvespres. 

La Batllia és una corona de petits pobles 
escampats per la rodalia, tots ells depenents 
sociològicament i econònúca del nucli prülci
pal que representa Bellver, amb uns 1.200 ha
bital1ts. Talló, amb un imponel1t temple romà
nic; Ball/arga, amb res tes de pintures a l'abs is, 
de la mateixa època; Coborr;u, amb una esgle
siola rom.àuiea molt ben res taurada; Ellar, Pe
dra-Bor, Pi, Prats-Sampsor, Riu i Santa Eugè-
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L'equip sacerdotal 

nia -la Pisa Catalana-, amb un total d'uns 
590 habitallts. 

El servei religiós d'aquestes comunitats ru· 
rals corre a càrrec dels quatre capellans que 
resideixen a la Rectoria de Bellver i treballell 
er, equip tota la contrada. 

Fruit d'UllO convicció llargament païda o de 
la convivència en equip sempre fecunda, diríeu 
que les coses han vingut rodades -els de fora 
110 ho sabem ben bé-, però el cas és que, des
prés de tem pteigs i proves, hi ha en marxa un 
taller de torneria de fusta que, de moment, gai· 
rebé els dóna el pa. 

Ha calgut fer l'aprenentatge, comprar des
prés valuosa maquinària, obrir·se pas amb co
ratge a una clientela i eSlnerçar les més hores 
possibles al treball, per a fer front als ven
ciments dels erMits. 

Sembla que la intenció d'aquests "'ossens, 
en l'avenir i un cop pagats els deules, és d'in· 
tegrar alguns altres treballadors a aquesta em
presa i organitzar·se definitivament en forma 
cooperativa. 

La pet ita història d'aquest equip començà l'any 1966 havent 
passat pel grup set sacerdots en e l transcurs d'aquests anys. 

L'Equip ha conviscut sempre a la rectoria tot inten tant de 
donar·li un aire de família . 

Pastoralment, ha tendit a la corresponsabili tat que s'ha anat 
reali tzant cada dia més àmpliament segons el ritme que el temps 
ha anat marcant i d'acord amb les nostres possibilitats i prepa· 
ració. Estem d'acord, però, que no entenem prou vitalment les 
implicacions del mot. Sabem que la corresponsabili tat té unes exi
gències molt fondes i no fàci ls d'acceptar a la pràctica. Entenem 
que la dificultat no és solament problema del qui, per les circums
tàncies cronològiques o pel ròssec de nomenaments anteriors, ha 
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de donar a comparti r la seva responsabil itat, s inó també, per part 
d'aquells qui l'assumeixen comparti nt·la. 

Ara, enruig cie la dificul tat que comporta , és evi dent. que val 
la pena d 'intentar-ho seriosament. 

Resumin t, podem dir que nosaltres ho decidim tot comunirà
r¡ament, amb petites salve tats. Aquest darrer incís hi és per a 
donar cabuda a les nimietats que cadascú o no ha vist prou cia· 
res, o no ha decidit lliurement compart ir amb cls all res. 

El fet de tenir una comarca relativament petita o poc poblada 
-s6n 2.000 persones per tres , o durant llargues temporades , qua· 
tre saccrdots- ens va plantejar, ja fa temps, la qües tió del temps 
lliure, tot i portant a terme - ben entès- el quefer pastoral. 

Fou durant l'any 1969 que pensàrem seriosament la possibil i
tat i conveniència de portar a terme una experiència de treball 
ci vil. 

Fets els tràm it s obliga ts oficia lmen t i, obt ingut el permís del 
prelat , Dr. Ramon Malla Call, Administrador Apostòli c de la Diò
cesi, a final s de setembre del mateix any, vàrem ciclost ilar un full 
per a tots cls fe ligresos, que llegírem també a les misses d'un 
diumenge, exposant les c ircums tàncies i les motivacions de l'expe· 
riència que anàvem a començar. 

l Ja posàrem en pràctica tot seguit. 
Un del grup es buscà, i trobà feina tot seguit, en una casa 

de pagès i, des d'a leshores hi treballa. 
Ell ha pogut comprovar una sèrie de relacions amb persones 

del treball agrícola, sovint apartades de la pràctica religiosa, que 
semblen favo rables des de tots els punts de vista ... 

E ls a llres vàrem pensar a fer una feina que pogués tenir trans
cendències socials: ¿una escola d'artesania o la promoció d'alguna 
indústria que pogués donar llocs de treball al poble i a la co
marca? 

Finalment ens decidírem per l'artesania de fusta concretada 
principalment en el ram de torneria. 

Fa, des de fina ls del 69 que hi barrinem i hem començat a 
prendre més envergadura de la que hauríem endevinat, sense que 
es pugui dir que la criatura estigui esquerada. 

Aques ta fcina ens ha fet prendre un contact e molt ampli amb 
tota mena de gent de la comarca i de fora d'ella. 
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Hem hagut de viatjar molt per a conèixer el ram amb tots els 
seus pros i contres. Tenim contactes freqüents amb els produc
lors de la matèria prima (fusta), això és : pagesos i magatzemistes, 
amb els possibles compradors dels treballs fabricats, amb infini
tal de curiosos que han volgut conèixer el nostre treball, etc ... 

Normalment hi dediquem un mínim de 32 hores setmanals (qua
tre jornades de vuit hores), de vegades són algunes hores més . 

La gent sembla que ho segueix bé i els que tenim més a prop 
nos tre han entès les nostres motivacions . Creiem que ajudarà molt 
a comprendre-ho, el fet d'haver nomenat una junta dc seglars 
(homes i dones de la Parròquia) els quals tenim al corrent de la 
marxa econòmica del nostre treball i exposem, sense cap mena 
de subterfugi, les finalitat s de la nostra experiència. 

Una nota important és que interessa més vivament la gent que 
vivia totalment al marge de la Parròquia i del seu clergat. 

L'experi è ncia de treball manual 

El full cic/ostilat que es va repartir entre els fidels tenia per 
objecte presenlar la nova experiència del trebaH manual explicant 
lloa mica els seus antecedents i donant-ne motivacions. 

En eH es feia memòria que Crist, el primer i gran Sacerdol, 
va treballar manualment quasi tota la vida i que, com diu l'Evan· 
ge1i, va començar a fer i, després, va ensenyar. Que l'experiència 
que s'anava a començar no era una cosa totalment nova, tota ve
gada que, ja abans del ConciJj, s'havia fet a lguna experiència ben 
ampla i amb aprovació de la jerarquia. La prova que aquella 
experiència no fou un fracàs la tenim en el fe t que el Conci li la 
recull i deixa establert que alguns sacerdo ts trebaHin manualment 
(P.O. 8) . 

Repetíem també que l'Episcopat espanyol s'ho acabava de plan
tejar per al nostre país, que s'havia acordat la necessitat i havia 
donat normes per a la seva realització. 

Igualrncnt es reia avinent que la nostra experiència havia estat 
proposada degudament al senyor Bisbe de la Diòcesi el qual l 'ha-
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via aprovada després d'haver consultat la Comissió per a la Vida 
i Mini steri i en particular persones de la seva confiança. 

Dèiem que algunes de les raons que movien l'Església per em
prendre aquest nou cam í eren: 

I. L'exemple de ls apòstols, principalment de sant Pa u (1 Cor, 
4, 12). 

2. Amb el treball es dóna a entendre, no amb paraules, sinó 
amb obres, que l'activitat manual és una cosa digna de la persona 
humana i una de Ics seves facu ltats més nobles. 

3. Que amb el Ireball podríem participar més directament en 
la vida i preocupacions de Ics persones amb qui vivim i que es
timem. 

4. Un intent de demostració que podem ésser homes de Déu 
en tot ¡ que la vida és tota ella religiosa -cristiana- no sols 
quan rebem els sagraments o fem oració, sinó també quan treba
llem, quan patim, o quan fem la vida social les vint-i-quatre hores 
dc! dia. 

Ri vàrem fe r constar que no és pas l'ideal de l'Església que 
lots elc. sacerdots treballin manualment, car l'amor de la jerar
quia eclesiàs tica als treballadors, a les seves tasques i problemes 
quedarà prou demos trat si alguns ho fan d'acord amb la seva vo
cació. Pcr això no ha d'haver-hi mai comparacions entre els sacer
dots que fan treball manual i els que no en fan. Són simplement 
aspectes diferents dc! compliment d'una mateixa missió. I així, els 
fide ls han d'estar sempre preparats perquè, més tarcl, a Ja parrò
quia, hi hagi sacerclots que no treballin manualment. 

A l'escrit s'asseguraven els serveis ministerials: sagraments, 
catecisme, reunions, despatx i altres. 

Es feia l'aclarimen t que, de cap manera, ens volíem aprofitar 
del treball per augmentar els nostres in gresos i que seria nome· 
nacia una junla cic seglars per a aclministrar els fruits del treball. 

Abans d'acabar sols voldríem apuntar dues notes que ens sem
blen importants: 

Que hem d'agrair a tots els companys sacerdots, qualsevol que 
siguin la seva edat o parer respecte a aquest nou tipus de vivèn
cia del sacerdoci, la seva comprensió respectuosa i amable que 
sempre ens han manifestat. 
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l que, per a la nostra pròpia vida, ha representat un caire nou, 
psicològicament i cristianament. Creiem fermament que aquest 
nou caire és positiu, encara que no mancat de problemàtica de 
tota mena i d 'unes exigències que més aviat fan aquesta vida dura 

no exempta de dificultats. 

Equip de capellans de Bellver de Cerdanya 

Entorn dels fets de Sallent: 

entrevista amb Mn. Jesús Carrera 

Informació prèvia sobre els fels 

El dia 12 de febrer, dissabte, cap a les set del vespre, unes 
170 dones es dirigien al temple parroquial de Sal1e'lf; un grupet 
reduït d'elles anare't directame,tf a comunicar-se amb els cape
llans respol1Sables de la parròquia per assaben tar-los de la deci
sió presa: restar laflCades dins el temple mentre i tant els miners 
de Sallent i Balsareny, que s'havien tancat voluntàriament als 
pOllS, no en sortissin. El diumenge el nombre de dones al temple 
pujava a més de 300. 

El tancament voluntari dels miners al pous (uns 80 a Sallent 
i uns 55 a Balsareny) va començar el dijous, dia 10 de feb rer. 
L'incom pliment d'unes promeses per part de l'empresa relatives 
al futur conveni i a la retirada d'unes sancions, va ser la raó del 
tancament. Les peticions que fan a partir d'aquell moment són: 
1. retirada de totes les sancions i readmissió de tots el despat. 
xats de Sallent i Balsareny; 2. garanties que no hi haurà represà
lies; 3. que es tiri avant el conveni tal C011l s'havia d emanat. 

La s ituació conflictiva perdura fins el dimecres, dia 16 a les 

204 



tres de la m atinada ell què s'arriba a Wl acord per escrit en tre 
els m;'1ers, l'empresa i el sindical: 1. R eadmissió de lots els des
patxats; 2. No hi llaurà represàlies ni per als miHers ni per a les 
dmles que treballen ell (['altres empreses; 3. La negociació del 
conveni lla d'ésser acabada abans del 29 de febrer; 4. Dos dies 
de repòs per a tol s els miners; S. Seral! suprimides tol es les san
cions i pagats lols els dies no treballats, als sancionats, despat
xats i vaguistes. 

Cal remarcar que meutre durà la situació, lli hagL~é Lm m o
vimellt de solidaritat: grups de persones de dife rents edats i sexe 
cerami menjar per li les dones, els miners i els infarlts; la Creu 
Roja consta1l 1meut present al temple, tenint cura de l'aspecte sa
nitari; les religioses ca rmeli tes atenent Ull 80 infants que no po
dien restar sols a casa, ajudades per religioses reparadores de 
M anr esa. El Bisbe de Vic, assabentat immediatament de la situa
ció s'interessa vivament i lli envia, cada dia, el Vicari diocesà de 
Pastoral. 

La Comiss ió de Pastoral Obrera del Consell Pastoral de Man
resa fa edició multicopiada d 'una informació dels fets que és re

partida després de les misses del diumenge, dia 20, a Ioles les 
parròquies de Manresa i en algunes de la comarca. 

Entre vista 

Els fe ts ja són W1G mica lluny. Els ànims, més calmats. Es bon 
moment per a parlar-ne. E ns desplacem a Salleu I per parlar amb 
Mn. Jesús. Feta la proposta, ell preferiria eOllver tir la xerrada en 
una espècie de taula rodona en la qual poguessiH opinar també 
els laics. A més, també f óra de molta ajuda poder partir d 'uit 
qiiesti01zari que lla repartit la COJnissió de Pastoral Obrera de 
M anr esa i que a Sallel1t s'ha treballat molt ... Sí, no, què f em? .. 
Dintre 48 llores això hauria de passar a la linotípia ... Xerrem? 
Xerrem. 

«Hi ha trastos vells que han d'anar a parar a les golfes i tras
tos nous que també han d'anar a parar a les golfes •. Sí, hi ha 
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hagut grups de jovent que, ran del s fet s, s 'han despertat. «L'Es
glésia només parlava i no feia . Hem palpat que no solament par
Ia, sinó que també fa ». I hem fet una altra constatació : la res
ponsabilitat de tots aquests fets, la portaven persones grans . Al
hora, els grans s 'han adonat que, sense la jovenalla, no haurien po
gut arribar allà on es va arribar. "Podem anar units i hem d'anar 
uni ts ». El problema de la diferència de generacions és una fal
làcia. 

Quan hi lta els mateixos objec tius i idèutiq ues motivacions, 
és clar. J aquí hi entra allò de les golfes? 

.Es un fet que els cristians no estàvem agrupats. Els fets ens 
han fet conèixer més. S 'han descobert persones, que abans ens 
vèiem de lluny, a missa, autèntics valors que desconeixíem. Ara, 
tenim ganes de trobar-nos, sentim necessitat de trobar-nos . 

I heu començat a trobar-vos? 

Sí. I el motiu ha estat respondre el qües tionari de Manresa. 
Ens interessa enormement que aquest qüestionari sigui contestat 
per diferents grups de cristians de Manresa i de la comarca. No 
volem anar sols . Ah! Un contac te a remarcar és el tingut amb les 
r eligioses del poble. Les més sensibilitzades en aquestes qüestions 
tenen permís exprés de la Provincial per a integrar-sc en grups de 
seglars i sacerdots. 

J després del qüestiol1ari? 

Fóra bo - i es vol aconseguir- que dins aquests grups hi ha
guessin cristians d'empreses diferents, a punt, tots ells, per a des
cobrir s ituacions concretes que reclamen una acció decidida. A ni
vell d'empresa, a nivell de poble ... 

La pregUllfa potser és precip itada. ¿Es possible, avu i, qlledar
se en una dimensió purament reivindicativa? S'ho han plantejat? 

¡;s un fet que, en general , políticament no hi ha opció. Més, 
fins tot costa de veure aques ta dimensió en els pet it s fet s i 
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problemes de cada d ia. Hem de dir, doncs, que no hi ha alt ra 
perspectiva que Ja reivindi cativa. La mateLxa acc ió, si per cas, els 
en farà descobrir d'altres. E l que nosaltres trobem fonamenta l en 
aquest moment és que s'actuï i que qualsevol acció que es faci 
s igui basada en uns motius de fe. 

D'acord, (l'acurd. l a que estem en aquest punt, deixeu-nos con
t;,tllar l'escalada de preguntes potser bOrt xic massa teòriques. No 

Ito Iem sense por. Ja sabem que vós preferiu actuar 1'nés i no 

parlar tmH. I, erl bé de tots, proposem la qüestió Crl hipòtesi: ';i 
ha IIr1S gru ps amb clara i decidida opció política. Per altra ballda, 
IIns gru ps de cristialls qtle es llencen a l'acció. ¿No pot apar~ i"er 

això com llna competè11cia ambigua? Més, la postura d'aquests 
no engendrarà la suspicàcia d'aquells? Més encara, ¿no l1i hauria 
perill, a la pràctica, de bloquejar accions més polítiques? 

- 1·lo la, Damià. Ens portes el resum? 

(Mn. Damià és un membre de l'equip de Sallent. Precisament 
és el capellà de les Colònies de Ics mines. Ha estat una estona 
fora, f l! lll mans i mànegues per trobar el resum de l'enques ta con~ 
tes tada per un grup de jovenalla. No ha estat possible. L1àsl1ma!). 

- Dèieu? . Contesto també en hipòtesi. Davant la nostra reali. 
tat, si els polititzats desvetllen la massa no és pas pcr motius 
polítics sinó per motius clarament justos. ¿Pcr què un grup de 
cristians no pot desvetllar la massa, responsabi litzar·la, (ent·li 
prendre consciència per motius justos i basa ts en motivac ions de 
fe? El que importa és que es tracti de coses justes. 

I que la gent les vegi jus tes, o sigui, òbviament jUS1¡?S. Perquè 
hi pot /lave r judic is polítics que tam bé són justos però q"e la gent 
encara lla /lo l1a descobert. 

La distinc ió és vàJida, però molt vàlida. I correspon a la rea· 
li tat. La pràctica ha d'anar descobrint els camins; a mida que les 
persones vagin actuant ja s'aniran preguntant cap on canalitzar la 
seva acció i s i aquestes accions damunt les quals actuen, tenen 
unes causes més fondes. 
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Potser prou d'aquest coll. Al començament s'ha insinuat una 
vertent pastoral dels fets, que considerem bo de parlar·ne Lm xic 
m és. 

-Que tot això ha estat una prc·evangelització, certíssim. l ho 
constatem ara, a partir dels contactes normals que mantenim in
dividualment amb persones o bé amb famílies amb motiu, per 
exemple, de les visites pre·baptismals. 

-Moltes persones que tenien la fe adormida, se'ls ha revisco
lat; «només hi havia una mica de caliu en mi, ara ha tornat a fIa
nlejar». 

-Ha crescut una simpatia envers l'Església. Ha augmentat la 

confiança en els sacerdots. Ja n 'hi havia de confiança, però potser 
una mica dubtosa. Ara han vist que anava de veritat. 

- També la presència de capellans de la comarca fent·nos cos
tat i prestant serveis, ha fet descobrir a alguns que hi havia una 
unió. 

L,·s aportacions, fruit de vivències i contactes, hart anat sorgint 
espontàniament, sense haver de rumiar massa. Un pensa que a 
l'Església, amb tut mínim de netedat, 110 li costaria massa tornar 
a ser l'Església dels senzills. 

Ben cert. En el moment en què les dones, acabada la situació 
conflictiva, havien de marxar del templc ... (Abans, però, per evitar 
falses interpretacions, deixeu-me dir que un 52 % de la gent de 
Sallent és immigrada amb nivell cultural humà i religiós molt baix. 
Tenen la «seva . fe). Doncs bé, les dones van exigir, després d'una 
certa resistència per part nos Ira, que se'ls donés la benedicció. 
Més, demanaren alhora que, uns dies més tard, se celebrés una 
missa en acció de gràcies perquè lot havia anat bé. 

¿Creieu que aquests fets us exigiran, cara al futur, l'accent ua
ment d'algunes línies o algun canvi en el conjw!l de la vostra pas
toral? 

No creiem que hàgim de canviar. Més, creiem que més aviat 
això ha estat fruit de quatre anys que portem la mateixa línia. 
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Podríell cOHcretar*la, ell sínt es i? 

- Hem intentat complir e l que vaig dir el primer dia: «Estima* 
rem to thom, però d'una manera especialíssima e ls obrers ». 

- No veure'ns afeccionats als diners. 

- Acceptar, dia rera dia, e l sofriment que això comporta; cris-
tians que va len, però que no veuen aques ta nova dimensió, aques ts 
nous horitzons, es van aparIan t. Pcr altra banda, la gent senzilla 
és lluny; no acaba de veure que va de debò. Uns que fu gen i els 
altres que encara no han arribat. El sofriment és, francament, fort, 
a causa d'una certa soledat. 

- Deu ser gràcics al manteniment d'aquesta línia que, quan ve 
ci conflic te, la confiança és p lena. 

Dc re Lorn, e ll emprendre la recLa de les colònies, el 2 CV fa 
pef, pef... 

- Ai, Pep, si ens quedem per la carrete ra . Compte amb la cinta! 

- Com serà ... 

Salvador Bardu let 

LC E sglésia fa política. , . 

Dorumrnr de Guard Huyr¡hr, bisbe d' Arras ( França ) 

,. 

UllS d ies abans que fos anunciada la VIsIta 
del Primer Min ist re del govern frallcès, CJ¡aban 
DelIIWS, al Nord del país, el bisbe d'Arras, mon
senyor Huygfle, els preveres i els arxiprestos 
de la regió minera varen publicar tina ca rta 
que produí força soroll. 

El text de la carta, llegit ell totes les es-
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glésies i capelles de la zona minera, Iwvia estat 
redaclat després d'una consulta a l'Acció Catò
lica Obrera (ACO) i als capellans de la r egió 
minera del Pas de Calais. La carta expressava 
la tremenda inquietud que sentien tantes i tan
les famílies obreres davant la incertesa del seu 
esdevenidor, i, alllora, convidava els crist ians 
a arrenglerar-se ell l'acció. 

Alguns sectors varen reprotxar el bisbe 
d'Arras, i el varen acusar de fer política. 

Monsenyor Huygl!e ha contestat poslerior
menl am,b un document publicat a la revista 
diocesana «I1glise d'Arras», i que reprodueix 
«Temoignage chrét ien» en el número del 23 de 
març d'aquest any. Pel seu interès, el reproduïm 
també a la 110stra revista. 

Uns esdeveniments recents, als quals la premsa i la ràdio han 
donat una ressonància desmesurada, m'han proporcionat una cor
respondència abundant. Alguns aproven la meva intervenció. D'al
tres Ja condemnen, i m'acusen de «fer política», afegint la pun
tualització que l'Església no n'ha de fcr de política. Vull aprnfitar 
aquesta avinentesa per llevar algunes ambigüitats. 

L'Església no és pas el bisbe. L'Església es troba germinalment 
en el cor de qualsevol cristià, conscient de les seves responsabi
litats de batejat. L'Església es desenrotJIa dintre d'un grup humà 
tan bon punt a.quest cristià uneix la seva acció a la d'altres homes 
perquè els valors de justícia, de llibertat i de pau, dels quals el 
Senyor ha vingut a donar-nos el gust, siguin promoguts i desen
volupats. Un cristià, sigui el que sigui el medi o la professió als 
que pertany, no pot restar passiu quan veu que la injustícia i la 
violència proliferen. Encara que actuï tot sol, fa present l'Església 
i la compromet. El rol del bisbe és el d'estar al costat d'ell per 
donar la seva autenticitat (autoritat) al signe que el cristià ha 
començat de posar. Amb tot el bisbe, en fer-se solidari dels cris
tians que basteixen l'Església, ha d'acceptar de ser criticat per 
tots aquells que, batejats o no, fan el seu partit amb la desgràcia 
dels seus germans o simplement reaccionen en funció d'una altra 
anàlisi de la situació. Jo assumeixo també el risc de no ser com-
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près per responsables que poden veure, en la meva presa de po
sició, un desconeixement o una incomprens ió dels seus esforços. 
E l bi sbe no és pas el que ha de mantenir la bona consciència de 
tots, no fent res, no prenen t cap opció, beneint-ho tot. .. E l bisbe 
està al costat d'aquells que se senten responsables dels seus ger
mans, a causa de la seva fe en Jesucrist; al costat d'ell s és Esglé
sia ; sense ells no n'és pas d'Església. 

L'Esglés ia està entre les mans de cada batejat. Si el batejat 
és conscient de Ics seves responsabilitats, rep resenta l'Església, 
o més ben dit la construeix a tot arreu. Perquè l'Església de Je
sucrist no és pas una es tructura verti cal d'autoritat i un quadri· 
culat horitzontal de diòcesis i de parròquies. L'Església està sem
pre a punt de néixer sola formes diverses, en multitud de grups 
humans, amb diferents nivell s de responsabilitat, per mitjà de l'ac
ció de cristians conscients, i sola la inspiració de l'Esperit. Dins 
d'una Esglés ia així, el bisbe no és pas el pa tró, o l'únic dipositari 
de la responsabi litat. Ell és home j cristià enmig dels homes, pre
vere per anunciar Jesucri st en Ja vida concre ta, bisbe per discer· 
nir la presència de l'Esperit i per assegurar el lligam de la co
munió. 

Dintre dels esdeveniments que han ocorregut recentment, jo 
no m'he decidit pas, per les bones, a fer un gest públic, personal 
i aïllat. Dc fe t, alguns cristians, obrers i quadres dirigents, es 
trobaven barrejats amb els seus companys a favor de la defensa 
legítima del treball cada vegada més amenaçat en la indústria re· 
gional. Aquests cristians eren l'Església, i no m'han esperat pas 
per fer-la present. IÒs amb ells que jo he volgut trobar-me, i si 
ell s hagues in des itjat que me n'abs tingués, jo ho hauria fet. Cal 
dis tingir entre el rostre (o els rostres) de l'Església i la realita t 
de l'Esglés ia. El rostre que molts homes conserven sobre l'Esglé
sia és e l d'una Església monolítica, d'organització vertical, i que 
és representada, en diferents nivells, pel Papa a Roma, pel bisbe 
a la diòcesi, i pel r ector a la parròquia. Considerada d'aquesta 
forma, l'Església queda assimilada, i algunes vegades acoquinada, 
a les societats humanes. La premsa, la ràdio o la televisió parlen 
de bona gana de les «autoritats civils, militars i religioses». Per 
part meva, cada vegada em sento més vaciliant a mantenir aquest 
ros tre hereta t de la his tòria. 
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Si tinc algun encontre de bona gana amb els caps de les so
cietats humanes, no és pas perquè siguin uns notables dels quals 
jo en vindria a ser e l correlatiu eclesiàstic, sinó perquè són homes 
en els que jo reconec d'entrada la bona voluntat i hi aprecio el 
coratge amb què assumeixen pesades responsabilitats. Jo sóc home 
al costat d'ells; si són cristians, sóc cristià amb ells; si ho desit
gen, sóc prevere o bisbe amb ells. Dc fet, no participaria mai en 
cap reunió oficial, si no tingués l'esperança de fer uns encontres 
d'aquesta mena. Amb tot, comprenc que alguns cristians, fretu
rosos de tornar més evangèlic el rostre de l'Església, es posin la 
qüestió sobre la legitimitat de les relacions del bi sbe amb els res
ponsables de la política, de l'economia o de l'administració. Caldrà 
encara aprofundir la refJexió. Potser n'hi hauria prou amb què 
els responsables de l'Església no fessin cap en endavant als en
contres oficials i acceptessin tan sols els encontres privats, on els 
homes de bona voluntat poden parJar lliurement, sense que el seu 
diàleg mantingui cap ambigüitat. 

La fe no és desencarnada, aïllada de les obligacions de Ja vida 
de cada dia. La fe en Jesucrist vivent exigeix una obertura per
manent deJ cor a les necess itats dels germans. No hi ha pas fe 
en Jesucris t sense amor fraternal actiu. Sense l'amor fraternal, 
la fe no és més que una evasió al marge de la vida de cada dia, 
una invitació a la passivitat, una recerca de consol i de resignació. 
De fet, ja no seria fe; quedaria reduïda a religió, a una pràctica, 
a una cerimònia ni que sigui sacramental. La fe esdevindria 
un opi. 

Ara: la fe és un dinaJnisme que, poc a poc, transfigura tota 
l'existènc ia i li dóna unitat i sentit. Sigui e l que sigui el camí, 
per mitjà del qual hom descobreix un dia que Jesucrist viu avui, 
és necessari de tota manera, per lògica evangèlica, saber-ne dis
cernir el rostre sota eJs trets dels altres homes. Hom ha dit amb 
una fórmula bella: .Tot home és el meu germà». Es encara més 
veritat aquesta: «Tot home és el Senyor». 

La comunicació de la fe per medi del testimoniatge - Ja qual 
<:osa constitueix el desig profund de tot veritable cristià- exigeix 
Ja vinculació de la paraula a l'acció, donant més importància a 
l 'acció que no a la paraula. El Crist mateix, per tal de desvetllar 
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la le del s seus deixebles i dels seus oients, dóna més importància 
als seus ges ts que no pas al seu ensenyament (vegeu Jn 10,38; 
14, 12). Al s enviats de Joan Bautista, que li pregunten qui és ell, 
en definitiva, si és ell el que ha de venir, Jesús els respon simple
ment: «Aneu i referiu a Joan el que heu vist i sentit. .. els pobres 
són evangelitzats» (Lc 7,20-22). El Crist, com a signe de la seva 
missió, ha guarit e l cos de l'home abans d'alliberar la seva àni
ma; més ben dit, ha guarit l'home sencer, cos i ànima. L'Església, 
avui, no s'adreça pas a les (ànimes». sinó als homes, i la salvació 
que cls porta en nom de Jesucrist no queda pas ajornada per a 
més enllà de la mort, smó que comença ja ara. 

Caldria que tot cristià que viu i treballa enmig dels altres ho
mes es fes sempre aquesta pregunta: ¿quina és l'Església que jo 
basteixo o represento, i, per tant, quin és el Crist que jo revelo? 
Car l'Església només existeix per a revelar el Crist, i e l Crist es 
co munica més pel testimoniatge de la vida que no pas pel testi
moniatge de la paraula. 

Si faig ús d'aquesta express ió, és perquè és tradicional i fàci l
ment comprensible per tothom. Crec que l'Església no serà digna 
dc crèd it, és a dir, no conduirà a Jesucrist, si no fa contínuament, 
a temps i a contratemps, la defensa dels oprimits i de les víctimes 
cie la injustícia arreu del món. 

¿ Com es pot pretendre parlar del Senyor i traduir el seu mis
sa tge de justícia i d'amor, sense assumir una actitud de prefe
rència demos trada constantmen t a favor dels pobres i dels opri~ 
mits? 

Hom dirà potser, i certament ja m'ho han dit: . Què en fareu 
dels que no són pobres? prendreu partit contra ells?» Jo no prenc 
parlit contra e ls homes, sinó a favor de ls homes; i, en fer-ho, con
vido tots els homes de bona voluntat i de lucidesa a prendre el 
mateix partit evangèlic a favor dels seus germans . L'Església, se
guint Jesucrist, amb ell i amb el seu nom, ha de mobilitzar tots 
els seus membres de cara a un mateix esforç. Tan sols amb aques
ta cond ició hom creurà en el Senyor que l 'Església pretén anun
ciar. Tot al llarg de la meva vida, sento el cri t dels pobres, r ebo 
el testimoniatge dels que els troben o dels que han volgut com
partir la seva condició. No en tinc prou amb les estadJstiques; 
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conec les persones i les situacions. He vis t com ploren els que 
perden el seu treball; conec el nombre de treballadors immigrats 
que sacrifiquen per un sou de ram les joies de la família i el mí
nim de confort d'un allotjament decent. Conec la forma moderna 
d'esclavatge que fa regnar el sislcma de llogament, en què aquells 
que són anomenats «mercaders d'homes» corren ci risc de mo
bilitzar pobres sense qualificació i sense defensa professional per 
tal de dur-los d'un lloc a l'altre, tot esperant abandonar-los qual
sevol moment a la vora del carni sense avís previ ni indemnitza
ció. Hom imposa el silenci als pobres de la terra, als del Pas de 
Calais, en nom de la «necessitat de les lleis econònliques» o de 
la prudència política. Però si els pobres han de callar, que almenys 
els cristians tinguin el dret de deixar·los la seva vell. Aquesta so
lidaritat amb els sacrificats per l'economia, l'he viscuda sense es
perar els darrers esdeveniments . El problema humà de la Chimie 
de Charbonnages de França ja hi era abans del darrer viatge del 
Primer Ministre. ¿Havia de rompre aquesta solidaritat per mor 
de l'anunci d'aquest viatge? Si ho hagués fet, ¿no hauria pres par
tot contra l'Evangeli? 

Cal reconèixer que una presa de posició com aquesta té un 
significat polític. Allò que és social connccta necessàriament amb 
allò que és polític per les seves repercussions o pels seus mitjans 
d'acció. Però aquesta política és més enllà dels partits i per sota 
dels governs. Aquesta política no fa prendre partit a favor d'una 
forma determinada de govern o a favor d'un grup polftic majo
ritari o minoritari. 

Si l'Església fos el bisbe, comprendria que se'm recomanés el 
silenci. Però -ja ho he dit prou-, l'Església comença per l'acció 
de tot cristià dintre del seu medi o de la seva professió, al servei 
dels pobres, de cara a revelar el Crist al món. Aleshores, l'Església 
fa política per mitjà de la vida i de l'acció dels cristians, i jo m'a
legro que els cristians hi siguin presents. 

Aquests ho ran tal com ho veuen, d'acord amb la seva cons
ciència iHuminada per l'Evangeli. Poden tenir opcions diferents 
i això és bonic. Quan l'Església quedava reduïda al bisbe, l'Esglé
sia va lligar massa vegades la seva existència a les opcions .de 
dretes» que se'n diuen, perquè ara em resigni a veure tots els 
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Cristians reunits en opcions dites «d'esquerra » ... Avui hi ha cris· 
tians act ius en molts partits, i són Església. No obstant, que no 
pretengui ningú d'haver descobert tota la veritat i la negui als 
alt res. L'Evangeli i l'Església no es redueixen a les opcions tem
porals. Això no és pas obstacle perquè els cristians s'hi compro
metin . 

De to ta manera, no vull defugir la qüestió que m'han posat, 
a mi personalment. He fet política? Sí; he fet un gest social i 
-així ho crec-, evangèlic, i les circumstàncies han donat a aquest 
gest un significat polític. Podia haver deixat de posar-me al costat 
d 'aquclls que són víctimes de la recessió; aquesta abstenció hau
ria sigut també un acte polític, potser menys, però pesat per 
a la consciència. Tots els actes engatjats són ambigus. La paraula 
és un acte polític, certament. l el s ilenci? Tant si és per prudèn
cia com si és per por, el si lenci també és un acte polític. 

Jo crec que, en aquest punt, tinc la conformitat de tots aquells 
que renexionen en cristià, comprenent·hi els homes polítics . He 
constata t que les cartes rebudes no es classificaven pas en polí· 
Uca de dreta o en política d'esquerra pel fet de desaprovar o d'a· 
provar el meu gest ni en rics o pobres; sinó que es classificaven 
en defensors d'una Església que els doni seguretat tot conservant
los dintre de l'espiritual pur i defensors d'una Església que els 
interrogui sobre la qualitat de la seva presència en el món. Entre 
aquests darrers, hi ha cristians de to tes les classes socials, obrers, 
quadres dirigents, indus trials. 

Amb quina força voldria que tots els cristians engatjats dintre 
dels diversos partits polítics puguessin optar sistemàticamen t a 
favor de l'home to t fent-ne la finalitat de la seva acció! Com a 
cristians, saben ben bé que anuncien Jesucrist. 

Aqu í trobaríem un med i d'evangelització de tota la vida polfti
ca i el principi d 'un ecumenisme polftic que, més enllà de les di
vergències legítimes sobre els medis d'acció, assolirien el terreny 
comú d'un diàleg fecund entre batejats. 
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terra i poble 

L 'ensenyament del català al batxillerat 

El dia 27 del proppassat mes de febrer, als locals de l'Institut 
Vicens Vives de Girona, i sota la presidència del senyor Julià Are
nas Cdrdenas, tingué lloc la reunió periòdica de representants de 
les Associacions de Pares d'Alumnes dels Instituts de Segon Ense
nyam ent del Districte Universitari de Barcelona. Hi assistiren re
presentarzLs de les Associacions dels Instituts de Tarragona, Llei
da, Girona, La Seu d'Urgell, Olot, Vic, Manresa, Asegara (Te rrassa 
i Sabadell), Vilanova i La Geltní, i dels Instituts de Barcelona: 
Narcís Monturiol, Melléndez Pelayo, Montserrat, Maragall, Milà i 
Fontanals i Sa", Josep de CalasGl'ç. A proposta de la ponència 
presell tada per l'Associació de l'Institut Lluís de Peguera de Man
resa, es prengué acord de t ramet re al Ministeri d'Educació una 
petició d'inclusió de l'ensenyament de la Llengua Catalana com a 
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mat èria COlllwza dintre l'àrea d e Llenguatge dels pLans d 'ensenya· 
ment oficial per (l tots eLs Ins tituts del Districte Universitari. 

L'expressada ponèllcia té la virtllI {Le moure's excllls ivamellI 
ell ml llivel/ d'argumelltació acadèmica i des de cO l1s talllciol1s ex· 
perimelllaLs d e les dificultats i avantatges que representa d e cara 
a l'aprofillll llCllt acadèmic el cOlleüem ent o d esco l1 eixem ent de la 
l/e llgl/ a. No ca/ dir La importàl1cia pastoral i el relleu que pren 
la qiiest ió per als llivells catequètics i de compre1l s ió de la fe o 
d e cOI1 Hexió entre fe i \'ida, eH el /Il0mel1t que es cotis/ata que 
ell depèn o ell surt perjudicaria la fluïdesa verba', la cOll1preus ió 
verbal, la c01llpralsió sintàc tica i la capacitat d'abs tracció de tot 
el 110St re poble. 

S'a rriba a enf elldre 1110/ t m illor tota la il1lpo rtàllcia d e preses 
de posició pastorals com la que ell .Els Drets de l'brtant i d. 
l'Adolescellt >> t eia fa al1ys ja, el bisbe de Vic, doc tor Masnou, en 
exigir que la catequesi dels illlants i adolescents fos teta en la 
l/e llgua mat erlla de l'ill fa nt concret , at e l1 ent exclusivament La seva 
necessitat, sense cap aLtra Hi ena de interferències polítiques, i des 
d'Lm a/lgle es trictame1l1 de justícia. 

L'a profwulim eul d'aquesta qües tió fa part d'aq lwl/es mal èries 
bàsiql/ es que permeten cOllè ixer la reali la l dalllwJl la qual ve a 
illcidir la pastoral de l'Església. l'er això _QUADERNS DE l'ASTO· 
RAL» l'DL oferir a Iols els lec tors la pOllèHcia preseutada per l'As· 
sociació d e Pares d'AlwHlles de Manresa, que té un valor d'exem· 
p/arilat de ca ra a ['actit ud cO Hsc iel1 t d eLs pares i de participació 
ell el millorament del m ón que ens envolta. 

Esperem que aq uesta necessitat, recollida en part en el Llibre 
Blalle de l' Ell senyameJ1l, serà atesa per les alltorita ts superiors 
estatals. 

Introducció 

Moguda per Ics raons pedagògiques que s'exposaran a conti · 
nunció, a la reun ió tinguda e l 4 de febrer de 1972 per les Juntes 
dc Ics Associacions de Parcs d'Alumnes dels diferents centres es
colars dc Manresa i Ja seva comarca, a l'hora de tractar e l tema 
dc la introducció ineludible del català en els centres educatius, 
l'Associac ió de Pa res d'Alumnes de l'Ins titut d 'Ensenyament Mitjà 
de Manresa va anunc iar ci seu propòsit d'incorporar a l'ordre del 
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dia de la reunió d 'Associacions de Pares d'Alumnes dels Instituts 
d'Ensenyament Mitjà del Districte Universitari de Barcelona, la 
necessitat d'elevar la següent petició a les autoritats acadèmiques: 
Tot fent-se ressò del sentir d'un gran nombre de pares i d'alum
nes sobre aquest punt i de les opinions dels pedagogs més pres
tigiosos, i per laI de pal-liar les conseqüències nocives que se se· 
gueixen de l'actual situació de confusionisme lingüístic, plantejar 
l'urgència extrema de la incorporació de l'estudi de la llengua ca
talana als plans de l'ensenyament vigent, tant per als que la tenen 
com a llengua materna com per als fills de famílies immigrades 
de parla habitual castellana -donada l'especial utilitat cultural, 
de relació i professional que té per a ells el coneixement del ca
talà. 

L'existència de zones lingüístiques no castellanes dins les fron
teres de l'Estat Espanyol és un fet sociològic inqüestionable. Se
gons les darreres estadístiques, aproximadament el 35 % de la po
blació escolar té una llengua materna distinta de l'idioma oficial 
o viu i estudia dins aquelles àrees lingüístiques no castellanes. 
D'acord amb aquesta realitat sociològica, que el Llibre Blanc i la 
Llei d'Educació només tenen en compte parcialment, és molt ur
gent que l'escola -en tots els seus graus- reflecteixi de forma 
suficient la concurrència de totes dues llengües, degut als incon
venients pedagògics que ocasiona la manca d 'ensenyament de la 
llengua materna, com també a Ics greus conseqüències que poden 
derivar de la s ituació present àdhuc per a la mateixa llengua ofi
cial. 

La necessitat de trobar, com sigui, una solució a aquests pro
blemes ha fet que en el Districte Universitari de Barcelona, molts 
pares s'bagin interessat per la qüestió i que diferents instituts 
d'Ensenyament Mitjà, amb e ls seus propis recursos i per inicia· 
tiva de les Associacions de Pares d'Alumnes, hagin introduIt clas
ses complementàries de català per als seus alumnes . Fóra desit
jable, doncs, que es donés estat oficial, solidesa i garantia de con
timiitat a unes classes que, tot i que s'han anat estenent degut 
a la necess itat i a l'interès que hi han posat tant e ls pares com 
els alumnes, han de fer-se fora de l'borari escolar i sense poder 
beneficiar-ne la totalitat dels alumnes. 
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Desavantatges de la situació present 

1. Donada aquesta situació, el coneixement de la llengua ofi
cia l és deficieul i en molts casos molt deficient, tant s i es trac ta 
d'alumnes que tenen el català com a llengua materna com dels de 
parla habitual castellana. tS per[ectarncnt evident i comprovable 
que, degut que no ha exist it una escola primària per tal d'assen
tar sòlidament la llengua materna de cada nen --<:atalà o castellà, 
segons e ls casos- i per tal dc fixar dc manera definitiva els me

canismes mentals automàtics que relacionen estretament pensa
ment i expressió, i també degut que no s'ha continuat, un cop 
consolidada aques ta plataforma lingüística bàsica, amb un ense
nyament paraHel dels dos idiomes per a tots els alumnes, la ma· 
joria són incapaços dc separar clarament les particularitats s in
tàctiques i el vocabulari de les dues llengües en concurrència, 
d'on sc segueix una notable manca de fluïdesa expressiva en totes 
dues i un hibridisme lingüístic clm"amenL nociu. 

Efectivament, un estudi realitzat recentment entre escolars de 
dOlze anys de Barcelona i de tota la regió catalana per l'Escola 
de Ps icologia de ]a Universitat de Barcelona ha donat uns resul· 
tats mitjans provisionals referent a fluïdesa i comprensió verbal, 
comprensió sintàctica i capacitat d'abstracció, mo lt inferiors als 
dels escolars de Madrid. Prenent com a base 100 les mitjanes 
aconseguides pels alumnes de Madrid, les assolides pels escolars 
de la regió catalana, respecle a la Ilel1gua oficia l , són les següents: 

LIel1gua materna Llengua materna 
catalana castellana 

fluïdesa verbal 63% 79 % 

comprensió verbal 68 % 78% 

comprensió sin tàctica 41 ~ú 63 % 

capacitat d'abstracció 78 % 74% 

Cal remarcar, doncs, que el nivell de domini de l'idioma oficial 
per part dels escolars de parla materna catalana o castellana re· 
s idents a la regió, és en conjun t molt inferior al que en tenen 
els escolars de Madrid i que, també en tots dos grups, s'aprecia 
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una disminució alarmant de la comprensió sintàctica, índex evi
dent del confusionisme lingüístic propi d'una regió amb dues llen
gües en concurrència, no tractades específicament a l'escola, e l 
qual encara és agreujat per la semblança d 'estructura de les dues 
llengües, 

2. o ca l insi stir en l'enorme obstacle que suposa per a un 
alumne no rebre un ensenyament adequat de la llengua materna 
des de bon començament de la seva etapa escolar, Per tant, només 
rarem esmen t del xoc -difícil de superar- que pateix el nen de 
parla ca talana, en començar el cicle de la seva educació, s i a l'es
cola només és ut ilitzat l'id ioma oficial que el nen enca ra no co
neix. Com a conseqüència, l'esforç d'aprenentatge li és doblement 
feixuc: a Ja necess itat d'assimilar totes les matèries noves que 
requereixen la seva atenció, s'hi afegeix l'obligació de fer aques ta 
assimi lació mitjançan t un instrument lingüístic que no posseeix 
i que, com hem vi st, posseirà des d'aleshores d'una forma molt 
ddicient. Els nens de parla catalana que arriben a vèncer aquest 
xoc personal amb l'escola, reben uns ensenyaments que interiorit
zen principalment per via de memorització verbal d'unes paraules, 
sense massa relació amb la vida exterior, en lloc de realitzar aques
ta inleriorització amb una activitat personal i vital, tal com reco
manen, amb encerL, els qüest ionaris nacionals vigents. 

E.s cosa coneguda que la llengua materna és, des del punt de 
vista ps icològic, un sistema de signes que funciona automàtica
ment en el cervell i que permet d'expressar-se i comprendre ins
tantàniament. Per consegüen t, la lloable renovació pedagògica en 
curs, pot no ésser dicaç entre els e colars de llengua catalana, 
els quals veuen frenada Ja seva espontaneïtat, precisament en 
uns moments en què s'estan introduint a l'escola els mètodes audio
visuals més moderns i es desenrotllen àmpliament els sistemes 
intuïtiu s d'aprenentatge. 

El problema s'agreuja amb l'entrada als Instituts d 'Ensenya
ment Mi tjà, per a molts alumnes culminació de la vida escolar, 
on en desenvolupar-se intensament la vida de relació de l'alumne, 
s'accentua la dissociació entre la llengua de la vida exterior -no 
apresa de manera formal i sistemàtica, sinó mitjançant l'ambient 
i la intuïció- i la llengua de l'ensenyament -apresa formalment, 
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però sense a rrelament vital i excessivament deform ada per un con
fus ion isme I ingüístic que e ls anys escolars no han aj udat a supe· 
rar- o Podem afegir-hi que l'estudi de qualsevol llengua moderna 
suplementària, en no basar-se en una pla ta forma lingüística sòlida, 
ve a agreujar encara més aquesta s ituació. 

Per tant, l'ensenyament dc la llengua materna, des de tots els 
punts el l! v is ta - ta l com han assenyalat personal itats i organismes 
nacionals i internacionals del camp dc l'educació- (I ), és d 'una 
importància summa per a una relació més efi caç entre la vida de 
l'alumne i el seu procés educatiu i per a una adquisició efectiva 
d'Ulla altra o més llengües. 

Avantatges de l 'ensenyament de l català 

L'ensenyament sistemàtic del català en tots els graus del pro
cés educatiu suposaria el s següents avantatges : 

Per als escolars de famílies immigrades d e parla cas tellana: 

- facilitarja la seva re lació amb els companys de parla catala
na i e ls trauria més ràpidament de la situació dc desigualtat lin
güística en què es troben. 

- facil ita ria la seva in troducció en la societat catalana on con
viuen i mi lloraria Ics seves possibi li tats humanes j professionals. 

- milloraria subs tancialmen t e l seu coneixement de l'idioma 
cas tellà car a mb un ensenyament paraHel del català i el castellà 
quedarien cla rament manifes tes les diferències s in tàctiques i de 
vocabulari entre les dues llengües, aiXÍ com les greus deficiències 
del cas tellà que es pa rla normalment a la regió ca talana, degudês 
a la influència natural del català sobre la llengua oficial. 

(1 ) Vegeu, pel' exemple, Emp1ea de las lellgllas vernaculas en la 
enseñanz.a, publicació de la UNESCO runs la coHecció «Monograffas 
sobre educación fundam en tal», VIII, 1954. 
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Per als escolars de parla catalana: 

-construiria una base més sòlida per a l'estructuració lògica 
del pensament, que sempre es fa damunt la llengua materna. 

-es podria utilitzar aquesta plataforma lingüística perfecta
ment assentada per a una adquis ició més fonamentada i més fà
cil d'altres llengües. 

-desenvoluparia i afinaria al màxim l'instrument de pensa
ment, expressió i comunicació que més utilitzaran aquests esco
lar s durant tota la vida. 

-faria possible un domini de la llengua oficial molt superior 
a l'actual, degut que, per la confusió lingüística exi s tent en l'ac
tualitat, s'ha comprovat abundantment que els escolars de la regió 
catalana no aprenen ni utilitzen correctament ni la ll engua oficial 
ni la materna. 

Conclusions 

En vista de tot e l que hem exposat, aquesta Associació creu 
especialment interessant fer ressaltar Ja seva preocupació per la si
tuació actual - les característiques de la qual hem intentat d'ex¡)o
sar-, i el seu convenciment sobre els avantatges que se segu irien 
per al s nos tres fill s de la introducció del català en els centres edu
catius. 
Per això, i cenyint-se als Instituts d 'Ensenyament Mitjà, pro

posa d 'elevar al Ministeri d'Educació i Ciència una petició en 
aquest sentit: 

I. Que s'incorpori oficialment als plans d'ensenyament de tots 
els Instituts del Districte Universitari de Barcelona, l'assignatura 
de Llengua Catalana, com a matèria comuna (Art. 23 de la Llei 
General d'Educació) dins l'Àrea de Llenguatge (Art. 24), assenya
lant-li les hores lectives que corresponguin. 

2. Que per als alumnes de parla castellana s·ut.ilitzin en aques
ta assignatura de Llengua Catalana els laboratoris d'idiomes i al-
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tres mitjans moderns d'aprenentatge de llengües, donada l'especial 
utilitat cultura l, de relació i professional que el coneixement del 
català té per a aquests aJumnes. 

3. Que és òbviament necessari , donat que els alumnes d'En
senyament Mitjà procedeixen d'altres etapes educatives anteriors , 
que ja en aquestes etapes -especialment en l'Ensenyament Gene
ral Bàsic- s 'hi ensenyi de forma sistemà tica i oficial la llengua 
materna de cada nen -cata là o castellà, segons correspongui
de manera que, un cop fixada perfectamen t l 'estructura lingüís+ 
tica pròpia de cada alumne, es pugui desenvolupar en els Instituts 
d'Ensenyament Mitjà un estudi eficaç paraBel dels dos idiomes. 

Associació de Pares d'AlulIlnes de l'Inst itll t Nacional 
d'Ell senyamel1t Atfitjà, «Lluís de Peguera » de Mallresa. 

Febrer de 1972. 
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lectura 

L'edició religiosa catalana durant L'any 1971 

El llibre religiós català 

El panorama del llibre religiós 
català durant l'any 1971, se'ns 
presenta, desgraciadament, ben 
pobre: uns tre lze tílols, que al 
costat de l'abundor de material 
que hi havia hagut fa pocs anys, 
són molt poca cosa. Dintre d'a
questa migradesa hi ha, però, una 
nota positiva, i és que la reduc
ció del nombre de títols ha fet 
augmentar la proporció d'obres 
d'autors del país. Sense preten
sió de fer una nola completa do
narem una breu noticia dels tret-
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zc que porten peu d'impremta. 
Dintre el terreny estrictament 

teològic "Fe i llibertat creadora"; 
( ava Terra) dels professor de 
la nos lra Facultat de Teologia 
Josep M: Rovira Bel/osa, ens 
dóna el contingut revisat d'un 
curs de conferències fet e s a 
l'ICESB que va versar sobre l'ac
ció dels cristians en les tasques 
humanes i les relacions entre el 
món i el Regne. A partir d'una 
visió antropocèntrica de la teolo
gia i analitzant la conlinuÏtat que 
pot existir entre les tasques 
mundanes i e l Regne, l'A. ins is-



teix en la impo rtància i c I sen tit 
que té per al cristià la llibertat 
de l'home i com, tant pel que fa 
a l'individu corn a la coHectivi
tat, l 'acció del creient en el món 
s'ha d'orientar vers l'alliberament 
del mateix home. 

"L'Església en v i a el a" (Nova 
Terra) traducció dels articles pu
bli cats pel teòleg holandès Ed
lVard Schillebeeckx que recullen 
les idees de l'A. sobre els diferents 
òrgans i serveis de l'Església, o[e
reixen una reflexió enriquidora 
sobre e ls canvis recents de la vida 
de l'Església: relació Església
món; paper del laic; la vida reli
giosa i les mutacions que li espe
ren; problemes de la col·labora
ció entre sacerdots - laics, reli
giosos- jerarquia, sacerdots en
tre ell s i la contestació j la crjsi 
del sacerdot. Es tracta d'una teo
logia atenta a les realitats histò
riques que han d'interpretar-se a 
la llum de la fe i orientades vers 
una eclesiologia històrica i rea
lista de la qual tenim molta ne
cessitat. 

UAssaig de teologia crítica", de 
Ferran Manresa (Nova Terra), és 
com diu el seu autor, una mena 
de «safari» teològic que li vol fer 
estudiar i explorar els llocs ur
gents i encara inexplorats en els 
quals avui cal aportar una refle
xió de fe. Vol superar la teologia 
entesa com a «sis tematització» 
d'un «passat que arriba sempre 
tard al present» i encetar l'aven
tura teològica que sigui «una cap
bussada cap a dins el futur des 
d'un present m és o menys viu». 

12 

Per això comenta els principals 
punts de vista d'alguns dels teò
legs actuals que han intentat una 
renovació radical de la teologia 
(Tillich, Bonhoef(er, Van Buren). 

"La crisi teològica" (Tortosa, 
1971). del Dr. Joall B. Manyà, és 
una mostra de valentia i lucidesa 
d'un home que, malgrat els anys, 
s 'enfronta i analitza la situació 
crítica de la teologia actual. Ho 
fa d'una manera que e ll confessa 
«eclèctica, selectiva i indepen
dent» que vol encoratjar els teò
legs joves del nos tre país, tot i 
que la seva visió de la teologia 
exclus ivament escolàstica faci di
fíci l, a vegades, la seva connexió 
amb els corren ts de la teologia 
actual. 

Entorn de l'Evangeli s'han pu
blicat dues obres: "L'Antievange
li" de Joan Leita, pòrtic quc ens 
vol dcmostrar que e l «veritable _ 
evangeli és represen tat per la vi
sió secularitzada de Marc, en· 
front sobretot de la sacral itzada 
de Mateu, dóna la impressió que 
la seva anàlisis exegètica, pot ser 
no prou aprofundida, ve a avalar 
uns prejudicis d'entrada que des
virtuen Ja sinceritat amb que l'A. 
es vol enfrontar amb les contra
dkcions evangèliques i e l desig de 
posar l'Evangeli a l'abast de l'ho
me secularitzat. 

"L'Evangeli sense mites" de 
Louis Evely, (Estela), és una des
mitologització de l'Evangeli que 
potser no superaria la crítica 
d 'un mètode bíblic rigorós. Do-
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nat el públic que ja tenien les 
obres anteriors d'Evely, és una 
llàs tima que no hagi emprat 
un sistema més «pastoral» per a 
la seva preocupació d'interpretar 
l'Evangeli. Amb el seu llenguat
ge de sempre : directe, senzill, 
entenedor posa a l'abast del gran 
públic problemes que fins ara 
només es plantejaven els tècnics. 
El seu intent de destriar el Crist 
de la fe, de la carcassa cultural 
que pertany a un passat que ja 
no té per què tornar , és exceHent; 
però el seu to constantment po
lèmic i agre, és, si més no, in
gra t! Les seves invectives contra 
l 'Església ens semblen innecessà
ries i a voltes injustes; la seva 
concepció de la resurrecció de 
Crist sembla reduir-la a una crea
ció de la imaginació dels apòs
tols. Els problemes que la resur
recció de Crist planteja a la cons
ciència cristiana són molt greus, 
és una llàstima que aquest dar
rer llibre d'Evely no tingui la pe
dagogia necessària per a iHumi
nar la fe dels seus lectors. 

La moral ha tingut només una 
obra publicada en català i cen
trada, encara en un tema ben de
terminat: la limitació dels naixe
ments. "Sexe i persona" de Piera 
Bales/ ro (Edicions 62), a propò
sit del tema esmentat parteix 
d 'uns principis que poden ser 
aplicats a tots els aspectes de la 
conducta humana . Cal distingir 
entre «nonna moral» i «impera
tiu ètic», que és la manera con
creta de viure la norma en una 
si tuació determinada que no és 
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vàlida per sempre i pot canviar 
segons la dinàmica de la vida. 

Els problemes del cristianisme 
en altres civilitzacions se'ns pre
senten en "Un poble africà: e/no
logia i pas/oral" de Mn. J . Ba
llar/, (Estela), que a partir de 
l'experiència de l 'autor al Ca
merun, ens presenta l'existèn
cia d'un poble africà que té 
una història i una civilitza
ció pròpies, uncs característiques 
culturals molt diferents de les 
nostres però molt humanes i un 
sentiment religiós ben viu. Plan
teja el problema de si tota aques
ta riquesa que els és pròpia ha 
de ser anulada per una tasca 
evangelitzadora que el s imposi 
des de l 'exterior la nostra civilit
zació occidental. 

"La joia d'ellvellir" de Jacques 
Lec/ercq, (Edicions de l'Abadia 
de Montserrat), ens aporta, amb 
l'esti l cordial i directe del vell 
canonge belga, una reflexió excet
lent sobre el fet inevitable de 
l'envelliment de la persona huma
na. Els seus coneixements psico
lògics i el seu profund sentit re
ligiós recolzats per l'experiència 
d'una vellesa viscuda en la fe, 
obren horitzons lúcids i, a la ve
gada, optimistes per aquest pe
ríode de la vida humana que tot
hom veu apropar-se amb por. Es 
una obra que farà un bon servei 
a un públic ben nombrós. 

En el terreny de la història 
s'ha publicat "L'Es/a l i les Esglé
sies per separat". de Ramml Ca-



/llas (Nova Terra), obra que es 
proposa demostrar la necessitat 
de trobar un camí de superació 
de les formes concorda tà ries ac
tuals entre l 'Església i e ls diver
sos Estats. La primera part, que 
és una visió històrica, segueix, 
po tser partint d'un cert prejudi
ci, e l procés històric que ha por
tat al procediment concordatari 
actual. La tensió entre dues for
ces oposades que sempre han 
existit en l'Església: tendència ju
rídica i tendència profè tica, insti
tució establer ta en la societat i 
recerca cons tant de l'origi nalitat 
de l'evangeli. La segona part de 
reflexió, fa notar com correspon 
més a la natural esa cie l'Església 
aquesta renúncia al poder i al 
dom ini de la socie tat , que recla
men els veritables profetes . 

L'inic i de la publ icació de 
!'« ArX;1l Vidal i Barraquer» (Pu
bl icacions cie l'Abadia de Mont
serrat ). és una tasca editorial que 
val la pena de remarcar i agrair. 
El primer tom en dos volums 
comprèn tot e l període quc va d'a· 
br il a octubre del 1931 i ens clóna 
material de primera mà sobre les 
r elacions Església i Estat durant 
la segona república, capítol impor
tant de la història contemporà
llia. El P. Miquel Batllori, aj udat 
per l'especiali sta en qüestions 
d 'història re ligiosa Víclor M. Ar
beloa, ha prepara t l'edició dels 
textos. La documentació, ben pu
blicada i anotada, té unes bones 
introduccions que aj uden a com
prendre-la. La nota dominant del 
periode que comprèn aquest pri-

mer tom, és la preocupació da
vant les decisions del nou règim 
respecte a l'Església. L'actitud 
del cardenal, que queda clara a 
través de la documentació, va ser 
de co Haboració en una línia de 
respecte i exigència. El seu arxiu 
és indi spensable per a interpre
ta r aquell període difícil de l'Es
glésia . 

A les darreries de l'any, quasi 
sense temps de trobar-los a les 
llibreries, Editoria l Pòr tic ha pu
b licat tres volums dcls seus lli
b res cie butxaca quc tracten el 
tema religiós en diverses vessants . 
Aparegut s a l'hora d'escriure 
aquesta crònica, em limitaré a 
una presentació de la temàtica 
tractada per cada un . 

"Peti ls gru ps eclesials o C01nu

fl itats de base" d'Allt o ni Mirabet , 
presen ta e l fenòmen de les peti
les comunitats eclesials des de 
tres angles bàsics i complemen
taris: e l psicològic, el teològic i 
e l I i tú rgic. La part més desenrot
llada és la de les aportacions de 
la psicologia sobre els petits 
grups que reune ix e l resultat de 
totes les recerques psicològiques 
actuals i ens posa a l'abast un 
bon material per a comprendre 
què són i com funcionen els pe
tits grups eclesia ls . 

"Setge a l'aruievQngeli", és un 
intent de diàleg, confrontació i 
clarificació de la obra "Anlievan
geli". Consta de qua tre capíto ls: 
L'evangeli vivent i la moral secu
laritzada, per IIdefo" s Lobo; la 
defensa de l'evangeli, per Josep 
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Dalmau; la utopia de Jesús se
gons Marc, per Lluís M." Xiri
nac"s; després de la lectura de 
l'antievangeli, per Jaume Rodri. 
Com a clarificació de l'obra es
mentada, notem especialment l'es
forç de precisar el concepte 
d'evangeli i les aportacions sobre 
una democratització de l'Església 
que no l'aboqui a l'anarquia. 

"Les elecciolls episcopals en la 
història de l'Església", per Josep 
Montserrat i Torrents, ens presen
ta un estudi històric de les elec
cions dels bisbes a l'Església i la 
intervenció de la comunitat: 

Elecció i ordenació abans de 
Constantí; aristocrat it zació del 
cos electoral ; la lluita contra 
la degradació del principi elec
tiu; les eleccions a l'albir del rei; 
l'elecció en mans dels canonges; 
el principi electiu a Catalunya. 
L'autor constata que el principi 
de l'electivitat dels bisbes fou 
mantingut a l'església occidental 
durant 12 s. i ho fou amb cons
ciència de tradició. 

Un cop d'ull al conjunt de tots 
aquests ll ibres publicats durant 
l'any 1971 ens ve a dir algunes 
coses. La disminució del nombre 
de tftols podria manifestar dues 
coses: que els cristians ja no 
creuen en el llibre o bé que el 
llibre religiós ja no és rendable 
com ho va ser durant uns anys. 
En aquesta crònica breu no in
tentaré demostrar quina de les 
dues coses és la real o si ho són 
totes dues una mica. Ho deixaré 
per una altra ocasió. Em sembla, 
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però, que un mal que hi va haver 
al temps de l'eufòria, continua 
ex istint en aquest de vaques ma
gres i és la total anarq uia de la 
programació i la indiferència, 
quan no és la faI ta de respecte, 
envers el possi ble lector, que a 
fi de comptes és el que justifi
ca i també aguanta l'edició de tot 
llibre tant si és de contingut re
ligiós com si no ho é . El públic, 
encara que se'l pugui condicionar 
i també desorientar, acaba condi· 
cionant la publicació del llibre re
ligiós. De fet, si no té públic, el 
llibre religiós no té raó d'existir 
i un públic desorientat perd tota 
capacitat d'acolliment. Si la clien
tela clerical ampliada a un laicat 
amb cultura general de tipus su
perior i cultura religiosa pròxima 
a la clerical pot aprofitar l'escas
sa edició actual, pensem que hi 

,ha una manca total d'obres per 
a un sector més ampli, però reli
giosament i cultur::l1nent diferent 
que sent una certa necessitat, 
però no troba quasi on satisfer
la en la producció actual. 

les revistes 

Aquest camp de l'edició reli
giosa no ha patit els alts i baixos 
del ll ibre en la conjuntura ac
tual. L'aparició periòdica dels 
seus volums aporten reflexions 
del fet religiós, dintre el seu gè
nere i pensades per al públic al 
qual van destinades, que són els 
subscriptors de cada una. En el 
seu conjunt donen una imatge 



au tèntica de la realitat de la nos
tra situació religiosa i un ventall 
molt ampli de persones capaces 
de reflexionar sobre els proble
mes actuals del cristian isme i la 
interpeHació dels esdeveni ments 
als cristians i a l'Església. 

"Circt/lar de Pastoral Litúrgi
ca", am b set números publicats, 
dóoa una bona informació de la 
situació actual tant a Catalunya, 
com a València i a les Ill es Ba
lears. Les enquestes sobre proble
mes de la reforma litúrgica, per 
exemple sobre e l «Nou ordre de 
la Missa», publicada al n.O ge
ner-febrer, dóna un bon resum del 
pensament de la gent -<:apellans 
o laics- sobre aquest punt. Tam
bé són de Dotar la reflex ió sobre 
els problemes del diaconat que 
és ben feta amb presentació de 
documents, d'experiències fe tes 
en diversos països, opinions de 
persones i reflexió lúcida sobre 
aquesta problemàtica. Un altre 
estudi que cal remarcar i que 
mereix un e logi seriós és l'i ntent 
de si tuació del fe t de les comuni
tats c ris tianes en l'Església d'a
vui . fet per una comunitat de jo
ves juntament amb Joaquim Go
mis i basat en les re flex ions, e l 
treball i l'experiència d 'aquesta 
comunitat concreta. 

"Correspondència", ve cada mes 
amb la seva llibertat i esponta
neïtat a donar una plataforma de 
diàleg a nivell eclesial, que tan 
mancat n'està. Jê.s cert que és 
potser la pub licació que ha fet 
més esforç en aquest sentit per 
tal que es puguin expressar opi-

n10ns diverses i fins contraposa
des , dintre de la línia del catoli
ci sme que la caracteritza. ":'s per 
això que va néixer i ha estat fi
del a la seva inspiració. També 
és un testimoni de la possib ilitat 
i de la legitimitat de trobar-se tot 
opinant diversamen t. 

"Quaderns d'Orientació Fa/ui
liar": dirigit s a un públic de ma
trimonis preferentment, i limitats 
a la problemàtica conjugal i fam i
liar, han dedicat dos dels seus 
quatre nú,meros anuals a un te
ma monogràfic : «Les relacions 
sexuals prematrimonials» i «La 
problemàtiea plantejada a l'en
torn del baptisme dels infants>. 
El primer in tenta donar alguns 
clements de judiei sobre la nova 
situació dels joves davant la se
xualitat, reflexionant sobre els 
c lements pos itius i negatius que 
aquest fenòmen comporta. El se
gon, tot fent un panorama dels 
problemes que la renovació del 
ritus de ls sagraments de la inic ia
ció crist iana plan teja en la famí
lia, planteja també el problema 
pastoral subjacent. En altres nú
meros. no monogràfics. s'ha trao 
tat de manera profunda el pro
blema de la confessionalitat de 
l'escola. 

"Quadems de Pastoral" amb els 
seus quatre volums, dos d'ells 
dobles, ha anat informant de la 
vida de l'Església a totes les diò
cesis de Ca talunya, juntament 
amb refl exions més doctrina ls 
d'alguns punts importants que te
nen implicacions en la problemà
tica de la vida eclesial. Un dels 
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números, dedicat a la renovació 
de la pastoral sacramental, ha 
enfrontat de manera molt lúcida 
el problema fonamental d'aquesta 
renovació, que no és d'una re
forma de ritual, sinó el d'una 
veritable pastoral atenta a la fe 
r eal de la comunitat concreta i 
a la deterioració que aquesta so
freix en el nostre poble. 

Els temes monogràfics dels cinc 
volums de "Qüestions de vida cris
tiana": Buscar la llibertat; Turis· 
me i Pastoral; Perspectives de 
mort; Els sacerdots a Catalunya 
i El present de la nostra Esglé· 
sia, han anat alternant la refle· 
xió sobre ternes de tipus doctri
nal i d 'al tres de problemes con· 
erets que tenim plantejats aquí 
i avui. Així el número sobre el 
turisme i el dels sacerdots a Ca
talunya han estat ben arrelats a 
la terra i han tingut molt en 
compte el caràcter propi d'una 
problemàtica que es fa sentir 
arreu. El darrer volum sobre 
l'Església precisa moltes de les 
qüestions que sorgeixen actual
ment en la nostra Església rica de 
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vitalitat, però que coneix també 
l'ambigüitat, la perplexitat i la 
crisi. 

T ot i ser un gènere completa
ment diferent del llibre, creiem 
que cal tenir molt en compte 
l'existència d'aquestes publica· 
cions periòdiques que són una ri· 
quesa i una estabilitat en les 
fluctuacions ideològico-econòmi
ques de l'ed ició religiosa en ca· 
talà. La reflexió que aporten res
pon al que pot donar actualment 
el nostre pensament catòlic.. De 
fet, alguns dels llibres esmen tats 
anteriorment, són reculls d'arti· 
cles o conferències, alguns dels 
quals ja s'havien publica t prèvia
ment en aquestes revistes. Potser 
més modestament, tot i que la 
difusió d'algunes arriba a una xi
fra ben respectable, aporten allò 
que aHudia la instrucció pasto
ral Comunió i progrés: s'interes
sen a totes Ics coses humanes i a 
tots els problemes i interrogants 
que angoixen els homes d'avui, 
dintre una visió cristiana de la 
vida. 

Maria Martinell (Barcelona) 



quatre vents 

Crònica de Mallorca 

Aquesta vegada la crònica de Ma
llorca té un centre d'atenció: el comiat 
del bisbe Rafael A.lvarez lara, que des 
de la primavera del 1965 regia la nos
tra diòcesi , i l'entrada del nou Adml· 
nistrador apostòlic, el bisbe auxiliar 
d'Eivissa, D. Teodor tibeda Gramaje. 
Aquesta notícia està enrevoltada d'al· 
tres esdeveniments I circumstàncies. 
que completen el panorama actual de 
l'illa. 

No va ven ir gens de nou. Don 
Rafael, en més d'una ocasió, fins 
davant el consell presbiteral, ha-

via manifestat la seva fenna dt> 
cisi6 de re tirar-sc. Després de 
Nadal havien començat a p loure 
cartes de Mallorca a la Nuncia
tura de Madri d. Diuen que fins 
i tot el Nunci va coment a r aquest 
fet a Girona, amb motiu de l'or
denació del nou bisbe de Segorb. 
Era la primera vegada que a Ma
llorca es feia això, sobretot de 
forma massiva. Ta l volta seria 
impruden t, agosarat, i per força 
incomplet donar relació aquí de 
noms i tendències. Sembla que 
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n 'hi hagué per tots els gustos: de 
dretes, d'esquerres i de centre; 
progressistes i integristes. etc. tS 
dar que e l setmanari «Noray», 
integrista -a la fi ha aparegut, 
ja en parlarem una mica-, s'cs
queixà les vestidures dues o tres 
vegades davant unes llistes d'O
bra Cultural Balear i d'un grup 
de capellans, perquè demanaven 
bisbes que parless in la nostra 
llengua, que es poguessin inte
grar plenament en el nostre país. 
Això els semblà, a la gent de . No
ray», un abús: disputar l'herèn
cia del pare abans que es mori!, 
insu ltar e ls turistes i immi
grants!, retreure als bisbes de 
parla castell ana la seva no encar
nació! I recordaven que els b is
bes mallorquins «siempre sc ha
bían expresado en castellano» (?). 

Una altra anècdota, que ha que
dat soterrada, encara que ha pro
vocat una cris i a Ja revista «Lluc», 
és la no publicació a la dita re
vista d'un editorial pel número 
del mes de febrer, que volia il
luminar aques ta qüestió de les 
cartes al Nunci i les propostes 
del nou pastor de la Seu mallor
quina. A l'escrit, inèdit per pres
sions de ¡'autoritat eclesiàstica, 
no es presentava cap llista d'c
piscopables, sinó que tan sols es 
volia animar l'esperança d'un 
bisbe, elegit tenint en compte la 
situació social, cultural, lingüis
tica, històrica de Mallorca; un 
pastor que es pogués identificar 
amb el seu ramat; evangèlic so
bretot; en línia de renovació post
conciliar i d'Assemblea conj unta. 

Cal subralllar aquí que la car-
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la d'un grup de capellans al Nlm
ci , preparada en una reunió de 
Son Rapinya, es recolzava explí
citament en un estudi històric, 
sociològic i pastoral del moment 
actual de la nostra diòces i. 

Dia 18 de febrer: la Nunciatu
ra comunicava que D. Teodor 
Ubeda, bisbe auxiliar d'Eivissa , 
seria l'adminislrador apostòlic 
«sede plena. de Mallorca, perquè 
D. Rafael Alvarez havia demanat 
de ser rellevat de la seva juris
dicció. 

Dia 27 de febrer: amb una con
celebració, el bisbe Rafael es va 
acomiadar de Mallorca, manifes
tant una vegada més a l'homi lia 
el seu caràcter bondadós, la seva 
preocupació per la caritat , la uni
tat de l' Església i l'oració. Vuit 
dies després, el diumenge 5 de 
març, D. Teodor prenia possessió 
de la seva Admin istració apostò
lica. 

A ]a missa concelebrada, on 
així mateix es va canta r un salm 
i el Credo en mallorquí. D. Teo
dor va resumir en quatre punls 
les seves preocupacions en ci mo
ment de començar el seu minis
teri episcopal a Mallorca: la pre
ocupació de la unitat, que abraci 
tots els pluralismes legítims; la 
preocupació per portar e l mis
satge de salvació a l'home d'avui, 
la tasca missionera de l'Església; 
la preocupació per promoure la 
renovació postconciliar, que s 'ha 
de dur a terme amb una plena 
fidelitat a l'Evangeli i a la doc
trina de l'Església , i per l'atenció 
a les realitats temporaJs que ens 
envolten; finaJment, la preocupa-



ció de (er present l'Església en 
la vida i en e l món del s més po
bres en béns materials i espiri
tuals. «En aqueix aspecte cm pre
ocupa sobretot què cal fer perquè 
l'Església, que som tots nosal
tres, arribi a compromc lre's d'u
na manera real, amb valentia, 
amb serenitat, amb goig i amb 
un estil evangèlic net, amb les 
necess itats i les angúnies de l 'ho
me d'avui ». 

El mate ix d ia 5, dia dc l'explo
sió del document anti-Assemblea 
de la Congregació dels clergues, 
D. Teodor tingué esment que, es
pecialment «Diario de Mallorca», 
difongués una serena informació, 
per no fer m és mal a la conscièn
cia de tan ts cristians. Ho obtin
gué plenament_ 

Dia 15 de març: retornant de 
Madrid, de l'Assemb lea XIV de 
la Conferència episcopal espa
nyola, D. Teodor volgué reunir 
e ls capellans per informar-los de
talladament de les deliberacions 
dels bisbes espanyols. Amb cla
redat, amb esperit evangèlic, sen
se eufem ismes, deixant entreveu
re el seu pensament renovador, 
anà exposant els treballs de les 
sessions referint-se al tema «ve
dette.: el document de la dita 
Congregació romana. Reafirmant 
el comunicat fina l del bisbes es
panyols, digué que el document 
-aparegut amb tan tes anormali
tats- no era normatiu ni doctri
nal, per tant no magistral; era 
un s imple servCÏ j contribució a 
l'es tudi de l'episcopat espanyol. 

Com a conclusió féu aquestes 
observacions: Tots tenim obliga-

13 

c ió de buscar e l millor camí per 
a la vida de l'E sglésia. A voltes 
ens sentim massa engrescats, o 
aclaparats, quan la Santa Seu 
confirma, O rect ifica e l nostre 
camí. No; ho hem de prendre tot 
amb serenitat i es perh sobrena
tural : no sentint-nos mai ni ven
cedors ni vençuts. En l'esforç per 
unir-nos, tots , tro barem la salva
ció de l'Església. 

Com és natural, hi ha expecta
ció davanl Ics actituds que pren
ddt ci nou Administrador. Sabem 
que és obert, donat a l'amistat, 
consc ient dc la seva missió. Par
Ia la nos tra llengua amb un (ort 
accen t valencià d'Ontinyent. S 'a
dona, sembla prou bé, de les ten
sions mallorquines. Per ara, la 
seva tasca és temporal. Però 
aquest temps, llarg o curt, ha 
començat amb espe rança 

Stud ium theolog icum 
maioricense 

Amb aquest nom, el que abans 
es deia «Cenlre d'estudis supe
riors eclesiàstics. (CESE), ha 
quedat afilia t a la Facultat de 
Teologia de Barcelona , i podrà 
donar a partir d'enguany el títol 
de batxill er en Teologia. La nova 
va ser pública a Mallorca el dia 
3 de febrer i ara e l B. O. de l bis
bat acaba de publicar e l decret 
de la S. Congregació per a l'edu
cació catòlica. D'això ja en dóna 
notíc ia QUADERNS en el núm 16, 
pàg. 136. 

Cal subratllar el fet ben posi
tiu, segons consell de la mateixa 
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Comissió episcopal espanyola 
d'ensenyament, que el nostre 
Centre d'estudis sigui agregat a 
Barcelona. Voldríem que això 
significàs un vincle d'unió més 
de les nostres Illes a tota la co
munitat dels països catalans en 
la reflexió teològica i pastoral. 

Pastoral de turisme: carta 
coHectiva dels nostres bisbes 

Els bisbes de la província ecle
siàstica valentina han signat una 
carta pastoral coHectiva sobre el 
fenomen del turisme: els seus va
lors innegables, aspectes nega
tius, inquietuds i desitjos. És 
d'un estil clar, que no defuig de 
donar la cara, que judica de for
ma evangèlica aquest fenomen 
que afecta tant les nostres Illes 
i el Llevant de la península. D'u
na forma especial posa esment en 
la classe treballadora «subprole
tat-iat o submón hoteler •. Sobre 
això cap al final diuen aquestes 
paraules valentes: «Ens hem de 
comprometre i hem de compro
metre els sacerdots i els cristians 
a ser denunciadors d'opressió i 
faltes contra la dignitat i la lli
bertat humanes, puix l'atenció de 
l'Església es dirigeix a aquests 
nous pobres per conèixer-los, 
aidar-los, defensar el seu lloc i 
la seva dignitat en una societat 
endurida per la competència i l 'a
tractiu de l'èxit .• 

Un grup de capellans i mili
tan ts mallorquins es va compro
metent d'una forma molt asse
nyada i evangèlica en aquesta 

234 

pastoral del turisme, especial
ment de cara al submón hoteler. 
Ja hi ha hagut persecucions més 
o menys encobertes: fins i tot 
l'etique ta de «cris tià» s'ha fet 
sospitosa en el món de l'explota
ció del turisme. Això ens testi
monia que a Mallorca no tot són 
divises, sales de festes, picadors 
i «dolcc vita» a rompre. 

Del petit món clerica l 

De cada dia en volem parlar 
menys, tots. Però encara existeix. 
A Mallorca, amb una tonalitat 
illenca que, si és ver que de ve
gades ens pertorba, quasi sem
pre ens fa esclatar de rialles. 

A la fi, el dia de la Purfssima, 
va aparèixer el setmanari «No
ray': .para dar mucha luz., se
gons la primera editoria l; per 
«donar ventim» (per atupar), sc
gons altres; també, segons els 
amos del periòdic «com a la dar
rera salvació de la fe de Mallor
ca, tan amenaçada». 

Els quatre priolers números 
foren del tot incolors, inodors i 
insípids: llargues poesies sobre 
el portal major de la Seu, troba
lles històriques, notícies d'ací i 
d'allà. A partir del número 5 ja 
no van ser tan bons aHots. l al 
número 8, segons va comentar el 
setmanari «Felanit:u, es manifes
tà obertament quin forat venia a 
tapar el nou setmanari. Una edi
torial insultant Obra Cultural 
Balear perquè havia demanat que 
el futur bisbe fos del país; i una 
forta invectiva contra una carta 



d'un grup de ca pellans al unci 
en ci mateix sen tit. Aqu í es va 
veure una identitat clara d'estils 
amb e l famós «¿ Qué pasa?. Per 
cert, que aquest setmanari ma
dril eny reprodueix sovint edi to
rials i informacions de «Noray». 
Van a brace t. No cal fe r més co
men taris sobre e l to d'aques ta 
publicació. 

Els esdeveniments que han fe t 
enfadar més els assenyats amos 
de «Noray» són les reun ions dc 
capell ans a Son Rapinya (Cfr. 
QUADERNS 16, pàg. 11 5· 11 7), una 
circu lar cie la parròqu ia de la 
Mare de Déu de Lluc sobre la ca
tequesi (que no es faria a les es
coles sinó a la parròquia); les 
noves idees sobre la confessió i 
-ja ho hem d it- les cart es a l 
Nunci demanant n OLI bisbe. 

Hem de constatar també l'es
forç que s'ha hagut de fer per re
coll ir e l suport econòmic de la 
revista. En e l moment dc la fun
dació es van arreplegar e ls diners 
necessaris, senya l que la nova 
Creuada tenia so ldats poderosos . 
Sembla que les subscripcjons no 
han anat bé i que ara la publi
cació té dificultats econòm iques. 
Indicis i rumors, d ignes de crè
dit, asseguren que l'Opus Dei 
agafarà e l timó de la nau, ben 
fermada al «Noray. del nostre 

por t.. . Per cert que ci darrer nú
mero de l set manari, que diuen 
que ha passat a ser quinzenal, ja 
és més moderat, amb una edi to
rial que, en recomanar humilitat 
i serenitat davant el document 
anti·Assemblea conjunta de la 
Congregació romana dels cler
gues, n'afirma e l seu va lor ma· 
gis leria l. .. 

Com és natural, també aqu í el 
citat document romà causà e l seu 
ava lot. Va ser cè leb re l'article 
d 'un tal Anclrés Romana -romà 
havia de ser- publ ica t a l d ia ri 
de l Movimiento «Ba lcares» ( 123 . 
72), article que vingué de Madrid . 
Un flori legi de les frases més 
«amoroses» de la Secretaria cu· 
ri alista envers la ponència pri· 
mera j les conclusions de l'As· 
semb lea; l'afirmació que el d is· 
curs de l Card. Tarancón i a ltres 
crítiques al document no reba· 
lien cap judici d'aquest; que fins 
i tot les paraules del Papa i la 
carta del Card. Villot rat ificaven 
['estudi de la Congregació roma
na. l , al final. tot content, asse· 
gu rava «de Ja confusión nace la 
}uz ». Una altra vegada hem d'a· 
grair a D. Teodor úbeda que el 
d ia IS de març posàs Ics coses al 
seu lloc, pels qui ho volgueren 
entendre ... - LI. M. 
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Una assemblea del p oble de D éu 

a nivell de comarca 

El dia 19 de desembre de 1971 la co
nlarca de la Terra Alta, del bisbat de 
Tortosa. celebrà a Gandesa la sessl6 
extraordinària de la seva . 1 Assemblea 
comarcal del Poble de Déu •. HI parti
ciparen uns 215 cristians d'entre tots 
els pobles de la comarca. Va presidir 
el bisbe, el qual també havia fet la 
convocatòria d'aquesta assemblea • • per 
estudiar I disposar l'acció apostòlica 
de la comarca_o 

La idea de la celebració d'a
questa assemblea nasq ué com un 
fruit de la revisió pastoral que 
l 'equip sacerdotal de la comarca 
realitzà junt amb el bisbe a fi 
nals del curs passat. Aleshores 
es va constatar Ja dificultat d'una 
revisió coherent ja que no ex ist ia 
un enfocament comú en l'acció 
pastoral. Això va fer pensar en 
la necessitat d'una assemblea. on 
el bisbe, els sacerdots i els laics, 
ana li tzada la situació sòcio-re!i
giosa dels pobles i atenent la res
posta missionera que ca l donar a 
les situacions, establissin W 1S cri
teris conjunts d'acció pastoral i 
indiquessin aquelles activi ta ts que 
sembl aven prioritàries. 

E l pr imer pas fou la realil za
ció d'una enquesta-consul ta amb 
una temàtica que mirava el cris
tià com a membre de la comuni
tat ec1es ial, s'analitzava la seva 
conducta en relació amb la for
mació de la fe, a la litúrgia i a 
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la corresponsabilitat eclesial i 
també com a membre i construc
to r de la comunitat humana, cen
trant l'anàli s i en la seva conduc
ta en relació amb la problemà
tica educacional, associativa i so
cial dels pobles. Es repartiren 
3.500 qüestionaris . Les respostes 
foren 805. E l percentat ge, per 
tant, fou d'un 23,3 %. l les res
postes manifestaren una comun i
tat cristiana molt marcada per la 
rutina i amb un divorci molt ac
centuat entre fe i vida. 

En la mecànica de l'assemblea 
es donà molla importància als 
grups. Primer, en els pobles. 
També en la jornada ex traord i
nàr ia del 19 de desembre . Grups 
molt divers ificats; això canalitzà 
eficaçment el diàleg i les aporta
cions. En la jornada del 19 de 
desembre, el treball dels grups 
fou enriquH amb la presentació 
de dues ponències. El matí, Josep 
Gil Ribes, un mossèn del bisbat 
de Tarragona, va parlnr sobre el 
cris tià membre de la comun itat 
eclesial. A la tarda, Josep M. Bal
cell s Gené, del bisbat de Barce
lona i consiliari regional de Ja 
JAC, t ractà el tema del cristià 
membre i const ructor de la co
munitat humana. Les seves idees 
i les aportacions dels grups es van 
concretar a unes conclusions . a 
nivell programàtic unes i més 



concretes unes altres. Aquestes 
conclu sions foren votades pels 
partici pants a l'assembl ea. Totes 
aconseguiren ulla majoria rea l~ 

ment absoluta meny una, que 
fou rebutjada. 

Pensem que aques ta assem~ 

blea, com a experiència pastoral 
i com a punt d'a rrencada d'una 
pastoral autènticament missione~ 

ra a la comarca de la Terra Alt .. \, 
ens mere ix una valoració posi t i~ 

va; donarà un to de serietat a 
l'acció pas toral coma rcal i ha su~ 

posat també una participació 
efect iva del Poble de Déu a la 
programació de la pas toral. Ara 
serà missió de l Consell comarca l 
de pas toral posar en pràctica l 'i~ 

deari pas toral que inclouen les 38 
propos tes aprovades per l'assem~ 

blea. 

La revisió 

Es va planteja r en un triple 
nivell: d 'objectiu s, d'ac tituds i 
de mi lj ans. Va fe r·la e l Consell 
comarcal de pas toral i fou lI eg i ~ 

da en la seva reunió del 3 I de 
gener, en presència de l bisbe. 

1. A llivell d'objectius, l'As· 
semblea en pretenia tres : una 
planificació de pastoral mi ss io
nera, una participació de ls Jaies 
en aques ta planificació i una in~ 

tegració directa del bisbe en la 
pastoral comarca l. 

En relació amb el primer ob
jectiu , es constatava en la revi~ 

sió que, polser més que una pla· 
nificació pràctica. s'havia fet un 
esforç de mentalilzació i s 'havia 

es tablert un ideari pastoral del 
q ual han de néixe r les concreo 
cians pas torals . 

En re lac ió amb la partic ipació 
dels laics, tots vam reconèixer 
que no va ser la part ici pació que 
caldria desitjar. Causes: la JJ ri~ 
mera i fonamental és e l «pecat 
o rigi nal» amb què va néixer l 'A s~ 

semblea Comarcal: va néixer com 
u n fru it d'una revisió de fi de 
curs dels sacerdots de la comar~ 

ca; només ells havien descobert 
la seva necessi tat ; i tot e l treball 
preparatori va recaure b:ls ica~ 
ment en e ls sacerdots. L'actuació 
del Consell comarcal de pastoral, 
per estar encara en fase d'expe~ 

rimentació i sense una formal it~ 
zació seri osa, no va poder ser 
com un òrgan d'alta direcció i 
responsabilitat. L'a s s em b I e a, 
doncs, no va néixer d irectament 
de la base. Una altra causa va 
ser el poc temps di sponible per 
a es tudiar tot el material presen~ 

tat. Les r eunions de grup a ls po
bles -que eren un c lement bàsic 
pe r a aconsegui r la participació 
de ls laics- no van ser prou acu~ 

rades ni prou nombroses . Per 
això molls, e l d ia 19 de desem
bre, a Gandesa, no s'havien assa~ 
ben tat de les propostes i e ls va 
faltar temps per a aprofundir·les . 

En re lació aJnb la integració 
de l bisbe a la pastora l comarcal, 
la revisió va constatar la presèn~ 
cia del bisbe a la sessió extraor~ 
dinària de l 'assemblea. Ara bé, 
¿ la seva presència i e l seu com~ 

portament durant l'assemblea fo
ren un s igne de la seva integra~ 

ci6 en la pastoral comar cal? En 
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aquest punt la revisió es va posar 
en un terreny purament intepre
tatiu. Per paraules posteriors del 
bisbe sembla que la revisió va 
encertar amb la seva aprecia
ció. Semblava que calia interpre
tar molt favorablement l'actitud 
del bisbe en la celebració de l'as
semblea. Primer, e l seu silenci 
per a respectar i afavorir un dià
leg obert i plural. Després, les 
seves paraules d'encoratjament i 
d'aprovació global de les línies 
pastorals marcades per l'assem
blea. 

2. A nivell d 'act ituds ell els 
sacerdots es van assenyalar com 
a valors una iHusi6 i unes ganes 
en tots , Jnanifestades en l'esforç 
per aportar suggerime nts a l'hora 
de redactar els qües tionaris i les 
propostes; de fer l'enquesta a les 
parròquies, etc. Com a con trava
lors: deficiències a nivell de men
talitat «conciliar» i algun despis
tament en relació amb els objec
tius de l'Assemblea. Cal reconèi
xer que l'Assemblea era un mèto
de nou de treball, que demanava 
el despullament de la nostra men
talitat clericalista i l'entrada en 
el joc de la corresponsabilitat 
efectiva. 

En els laics: com a valors, 
molts van demostrar, un cop més, 
molt bona voluntat i van donar 
un vot de confiança als sacerdots 
i els van seguir. .. Com a contra
valors: van ser «els de sempre »; 
poc preparats per a ass imilar una 
doctrina com ]a proposada en 
l'assemblea; poquíssims amb ga
nes d'arribar al compromís ... La 
seva actitud pot quedar resumi-
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da en aquesta frase d'un membre 
del Consell comarcal de pastoral: 
. L'assemblea, com tota la pasto
ral de la comarca, no la cons ide
rem com una cosa nostra. J::S 
cosa dels capellans •. 

En el Cmlsell comarcal de pas
toral: La seva participació fou 
més gran, però pel fet de no es
tar formalitzat, no fOli la d'un or
ganisme d'alta direcció. 

3. A nivell de mitjmls : 
-Rewzio/1s de grup: als pobles, 

insuficient i poc prepa rades , el 
dia de l'assemblea , poc temps i 
a la tarda, massa nombrosos. La 
gen t que va acudir a la tarda va 
ser més aviat un destorb per a la 
bona marxa de la reunió: des
control, grups massa nombrosos, 
etcètera ... Cal indicar que la gent 
dels grups va intervenir molt. El 
diàleg fou ample i plural. 

-Organismes: van funcionar 
bé. A l'equip d 'escrutadors, no hi 
van participar a lguns que havien 
estat escoll its per a aquesta fun
ció. Es constatava que s'havia 
d'evitar la duplicitat de missions. 

-Ponències: molt bé. Més [à
cil d'acceptar la del matí i més 
nova i comprometedora pel po
nent, la de la tarda. Massa pro
postes. 

-Actes litúrgics: l'oració del 
matí, ben preparada i realitzada. 
La concelebració de la tarda pe
cà d'improvisació. I la presència 
de les autoritats de Gandesa, en 
e l seu banc, durant l'Eucaris tia, 
va molestar molta gen t. 

Resumint, doncs, hom consta
tava entre els valors Wl mètode 
de treball vàlid, perquè promou 



la participació dcls la ics a la 
pas toral, afavoreix la integració 
comarcal a una pastoral conj un
ta, suposa un esforç notable de 
mentalització en les línies actuals 
de l'Església i dóna un cairc sc
riós a les coses d'Esglés ia. 

l, entre e ls contravalors, massa 
densitat doctrinal pel temps de 
què es va disposar, assimilació 
insuficient del que l'assemblea 
era i pretenia i contradicció de 
part dels qui no volen la renova
ció eclesial. 

Francesc Ciuranelll 
( Vil/alba del s Arcs) 

C ongrés Eucarístic a València 

La segona meitat del mes de maig 
es celebrarà B València el . VIII Con
gresa eucarístlco naclonal-. 

Amb mo tiu de tan gran esde
venimen t, l'Arquebisbe de Valèn
cia ha pub licat en el Butlletí 
Oficial de la Diòcesi, una carta 
pas to ral, dirigida a l clergat i po
ble fidel, comunicant oficialment 
la novetat i animant a tots els va
lencians a preparar-lo amb espe
cial soHjçjtud i gana; i d'aquesta 
manera, fer honor a la multi
secular tradició eucarística del 
poble valencià, expressada, entre 
altres, en e l Sant Calze i els lle
gendaris miracles eucarístics de 
Luchent, Alboraia, Silla i Alcoi. 

Al començament de la Carta, 
monsenyor García Lahiguera ma· 
nifesta que e l congrés es celebra 
a Va lència a requerimen t de l'A-

doració nocturna diocesana. A 
continuació proposa el lema del 
Congrés : «La Eucaristía, fuente y 
cumbre de toda evangelización». 
A la resta de la Carta fa una ex
posic ió àmplia de la doctrina eu
carística del Vaticà n, posant de 
relleu, finalment, la projecció so
cial del sagrament eucarís tic . 

Per la preparació del Congrés 
s 'ha nomenat una Junta organit
zadora, formada per les següents 
comissions: teològica (a la qua l 
pertanyen cinc teòlegs de la pe
drera diocesana), de litúrgia, de 
culle, de pastoral, de música sa
cra, d'economia, d'art, d'allotja
ment i comissió de mitjans de co
municació. Al cap d 'aquestes co
missions, l'Arquebisbe com a pre
sident i un secretari general. 

Els organitzadors a lberguen la 
pretensió que el Congrés sigui e l 
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fruit madur de tot un treball pro
gramat i realitzat a la base_ I amb 
aquesta pretensió s'han organit
zat unes Jornades Pastorals d'u
na setmana de duració, amb l'ob
jectiu de revitalitzar en el poble 
cristià el fervor eucarístic. Seran 
de dos ordres: 

-Unes, obertes de cara a tota 
la comunitat parroquial o ¡nter
parroquial, i es limitaran , tan 
sols, a unes conferències públi
ques sobre temes relacionats amb 
l'Euca ristia. Aquestes, ja han co
mençat a la capital, en alguna de 
les principals parròquies. 

-Unes altres seran de reflexió 
en petits grups, els quals, des
prés d'una dissertació teològica 
podran fer les aportacions perti
nents. 

També s'espera que les escoles 
i coBegis organitzin i acoplin les 
Jornades Pastorals als xiquets. 

El temari de les Jornades ve a 
relacionar el Sagrament de l'Eu
caristia amb l'Esglé ia, amb l'exis
tència cristiana, amb la caritat, 
amb la paraula de Déu i amb la 
promoció del món. 

La gran setmana del Congrés 
serà els últims dies del mes de 
maig -del 22 al 28-, hi prendran 
la paraula deu eminents teòlegs, 
entre els quals es troben: Da
niélou, Schmaus, Sauras, Bouyer, 
Alfa ro i dos bisbes espanyols, 
tots ell s de provada ortodòxia i 
poc sospitosos de progress isme. 

Després d'aquesta presentacIó, més 
o menys obJectiva, caldria preguntar
nos: ¿què pensen els valencians I què 
diuen del Vlllè Congrés eucarístic? 
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La impressió que tinc, és que 
la gent del poble, la que cada ve
gada opina menys de les coses 
de l'Església, els esdeveniments 
com els dels Congressos, que sur
ten fora de l'entorn eclesiàstic 
amb certa grandiositat i triomfa
lisme, els rep, o bé amb una indi
ferència més o menys respectuo
sa, o bé com un acte de tipus 
folklòric massiu que, per uns 
dies ens farà oblidar, igualment 
que les fes tes patronals dels nos
tres pobles, la rutina del viure 
quotidià. 

Quan al clergat, si hi ha opi
nions, a penes si n'he oïda cap; 
vull dir que els capellans em fa 
l'efecte que adopten una actitud 
no massa optimista i coHaborado
ra; no crec que el Congrés els 
faci molta qüestió. Potser siga, 
en part, pel temperament valen
cià, un xic «meninfotiste», potser, 
també, perquè la celebració, a Va
lència, del Congrés se li haja do
nat com un fet inqüestionable. 
I, al respecte, cal recordar que 
quan la jerarquia djocesana ho 
va notificar al Cnnsell del Pres
biteri, alguns membres manifes
taren certes reserves relatives a 
la conveniència i oportunitat 
d'aquesta celebració; la resposta 
fou: que la decisió era ja presa 
i per tan inqüestionable; l'únic 
que suplicava al Consell era que, 
davant d'aquesta realitat inqües
tionable l'ajudaren a descobrir el 
«com» i el «per què » de l'esdeve
niment religjós. 

E l Congrés Eucarístic és per als 
valencians una incògnita no mas
sa inquietant. Igual pot resultar 



un éxi t esplendent per a la massa 
del poble, com un fTacàs. De mo
men t se sap que la Junta Orga
n itzadora fa e l posible perquè la 
celebració obtinga gran brillantor. 
Una de les primeres coses fou la 
visita al Caudillo i al Príncipe i 
també a l Nunci; el que no sabem 
amb certesa, és amb quina fina
li tat: ¿recahar de les autoritats 
e l seu aval, ]a seua presència ... ? 

Amb l'oportunitat del Congrés, una 
reial I t radicional Congregació s'ha 
proposat de fer un curiós estudi his
tòric sobre la devoció eucarística a la 
diòcesi valenciana. concretada en la 
quantitat i diversitat d'associacions 
d'aquest mateix signe que tenen vi
gència en les parròquies de València. 

L'estud i té com a objectiu, ofe
rir un panorama, a l més ampli 
possible, de les activitats, vida i 
fervor eucarístics de Ics parrò
qucs que sostenen Ics congrega
cions que desp rés enumerem. 

Per a realitzar-lo, han enviat a 
totes Ics parròquies una circular 
amb una enquesta, sol'licitan t notí
cies i de talls sobre aquelles con
gregacions i confraries de s igne 
eucarístic, organitzades solament 
a nivell local sense connexió amb 
altres parròquies, i l'his torial, fes
tes i activitats de les quals són 
desconeguts. 

L'enquesta pregun ta textual
men t per l'exis tència de Ics sc
güen ts congregacions: Cofradía 
del SImo. Sacramel1/o; Real Con
gregación de la Guardia y Oraciórz 

" 

al Santísimo Sacramento; Obre
ría de la M il1erva; Obrería o Cla
varios del Corpus; Real Arcllico
¡radía del Alllll1brado y Vela de 
los San/os Sagrarios; Jubileo de 
las cuarenla homs; Co¡radía de 
la Esclavitud del San/ísimo Sa
cramel1lo; Archicofradía Sacra
mental; Porladores del Palio, etc. 

l de cada una d'elles demana: 
data de fundació; nombre de 
socis o confrares; 110111 del direc
tal" espiritual, del presiden t, del 
secretari, del tresore r; activitats 
públiques; ac tes de culte o festes 
que celebren ; s i tenen butlles, 
pergamins i demés; s i celebren 
processons, quaranta hores, i a 
càrrec de quí; s i celebren Miner
ves i a càrrec de qui. 

D'aqucst estudi s'exclou : l 'Ado
ració Nocturna, «Marías del Sa
grario», Deixebles de Sl. Joan, 
Apostolat de l'Orac ió, perquè 
aquestes congregacions ja són 
conegudes i. a més, compten amb 
organisme diocesà. 

Com veureu es tracta d'un estu
di curiós i molt interessant. 

Els noms de les conrraries ci ta
des parlen, per s i, de l'Església de 
fa uns quants segles, però a Va
lència, encara exis teixen avui. 

l hom queda sorprès, i no sap 
s i sentir satisfacció en veure la 
gran imaginació que el poble va
lencià ha plasmat en una devo
ció tan santa, o pel con trari es
pantar-se i lamen tar l 'alienació 
que, almenys avui , embolica to
tes aquestes, i a ltres no ci tades 
per desconegudes, asociacions 
confraries. 

Antoni Signes (Xàtiva) 
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Escola I evangelització 

Aquest fou el tema d'estudi de les 
cinquenes Jornades de Nadal convoca· 
des pel .. Centre escolapi de pastoral». 
Des del moment del Concili , l'Escola 
Pia de Catalunya aprofita el respir de 
les vacances escolars de Nadal per a 
rcunir-se i aprofundir en alguns dels 
temes que més a prop interessen la 
seva missió en la nostra Església. 

Enguany, el tema escollit fou ci 
d'«Escola i Evangelització». El 
plantejamen t de la qüestió calia 
situar-la dins d'un context més 
ampli de recerca sobre el conjunt 
de problemes pas torals que inci
deixin sobre la presència de l'Es
glésia en el món escolar: l'estiu 
passat s'inicià l'estudi d'«Escola i 
Cultura Religiosa» així com tam
bé el d '"Escola i Catequesi». L'es
tat d'aquesta recerca és posat a 
l'abast de la gent interessada per 
mitjà del dossier «Escola i Pas
toral» que publica c i nostre Cen
tre. 

Les Jornades sc celebraren els 
dies 3, 4 i 5 de gener a l'Escola 
Pia de Sant Anton (Ronda Sant 
Pau, 72, Barcelona) amb una as
sistència força nombrosa i enco
ratjadora. Per primera vegada, 
les Jorna des, inicialment adreça
des a Escolapis, tingueren un ca
ràcter obert: així, hi poguérem 
veure juntament amb responsa
bles de catequesi de la Ciutat, al
guns rectors de parròquia, mes
tres, educadors i religioses, Pocs, 
a dir veritat. 
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Ob rí la reflexió sobre el tema 
el P. Abat de Mont serrat, el qual 
amb un llenguatge planer i testi
monial medità en veu alt a sobre 
ucom l'Església viu avui l'Evan
geli i com el diu als homes •. A 
continuació Mn. Josep M. Toto
saus centrà e l tema «Eva ngdit
zació», disseccionant finament els 
conceptes i diagnosticant Ics di
ferents situacions de fe en les 
quals cal anunciar el missatge 
joiós. 

Una vegada centrat el tema, 
teològicament i pas toral, la tarda 
del primer dia es dedicà a una 
presentació superficia l de les di
ferents qüestions que el fet evan
gelitzador provoca en la situació 
escolar. Així, en llnu an imada 
taula rodona, moderada pel Pare 
Ramon M. Nogués, cls invilats a 
la reunió, l'un després de l'aUre, 
fixaren l'atenció del públic sobre 
els punts de tensió, per dir-ho 
així. Jordi GaIí, director de Ics 
Escoles Sant Gregori parlà de 
«l'Església i la ut ilització de la 
institució escolar a fins d'evan
geli tzació . ; Mn. Josep M. Toto
saus, secretari del Centre d'Estu
dis Pastorals exposà «Els proble
mes que posa a l'Església l'esco
la cris tiana»; e l P. Genis Samper. 
coordinador del Centre Escolapi 
de Pastoral estudià «Quan una 
escola es po t dir cristiana»; la 
M. Carme Calvet, educadora es
colapia, s' interrogà sobre «Esco
les Religioses, ¿un servei d 'Esgle-



sia? i la Sra. Sara Blasi, I nspec
tora de l'Ensenyament, exposà 
«Com veuen e ls mestres cristians 
de l 'ensenyament oficial la pre
sència de l 'Església a l'Escola ». 

E l segon dia fou dedicat a es
tudiar les estructures i les re ia· 
cions que en la s ituació escolar 
poden servir per a anunciar el 
missatge joiós en el cor del món 
escolar. Volgué ser un estudi 
profund, sense concess ions: l'i m
pacte d 'aquest estudi sobre per
sones que viuen a l' interior de la 
situació analitzada no deixà de 
ser, en alguns moments, dolorós: 
en l'argot de les Jo rnades es par
là de «baixar a un avenc» però 
no es perdé pas l'esperança de 
retornar a la superfície. 

E l P. Genís Samper estudià les 
«Estructures i Relacions d'Evan
gelització en el Món Escolar », 
mentre que les relacions amb 
l'Evangelització que tenen les per
sones en relació educadora, pares, 
mestres i nois, foren analitzades 
respectivament pel P. Josep M. 
Balcell s, el Sr. Jaume Jané i el 
P. Xavier Alòs . 

La sortida de 1'«Avenc» es féu 

per grups. Es a dir, e ls organit
zadors refusaren d'avançar cap 
solució. Preferiren que fos tota 
l'assemblea que assumís la situa
ció i per t reball s de petits grups 
indiquessin unes pistes i assages
s in ell s mate ixos de sortir de la 
siluació assumida en la seva to
talitat, indicant quines eren les 
reformes més urgents a fer en 
les estructures i relacions educa
tives per a facilitar l'evangelitza
ció en el món escolar. No so ls 
això s inó que els grups s 'esforça
ren a proposar-ne els mitjans 
concrets i possibles. 

Les Jornades es tancaren a la 
tarda de l dia 5 per una exposició 
feta pel P. Ramon M. Nogués so
bre el tema «De l'Evangelització 
al Sagrament», per tornar a si
tuar l'evangelització d ins la tasca 
pas tora l de l'Església. 

El Centre Escolapi de Pas toral 
ed itarà, pròximamen t, un resum 
al més complet possible de to t 
el que es digué i discutí en aques
tes Jornades de Nadal, i que serà 
tramès a tots e ls assistents. Se'n 
poden passar comandes (Rda. de 
St. Pau, 80, 2n. Barcelona 15). 

Genís Sall1per (Barcelol1a) 
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D'ací l di aLlà 

Amics: em demaneu que us faci ar
l'ibar aires de París. Us podria explicar 
que els impostos sobre la renda i 
l'afer Chaban-Oelmas van tenir negui
tosos els francesos durant algunes set
manes; que M. Nogrette ha estat alli
berat aquest malt; que, per atzar, di
mecres em toca presidir la celebració 
de les exèquies de la vídua d'en Com
panys... Però segurament preferireu 
que parli una mica de la marxa de ,'Ins
titut Superior de Pastoral Catequètica. 

Us puc dir que hi llU uns 140 
alul1Lnes, molts d'ells estrangers. 
I que la nzatrÍcula és molt cara. 

Quant a l'oriclltació dels estu
dis a /'lSPC, la primera cosa re
marcable és el lloc que ocupa la 
formació activa : senlÏlwris, pràc
tiques, eq uips de recerca i lre
balls escrits. Es dÓlla 1Il0l/a im
portància a les qüestions meto
dològiques i de llengL/atge. 

El moment actL/al es podria 
caracteritzar per la recerca d'un 
llengL/atge cateqL/èt ic - L/na me
na de via intermèdia- que eviti 
tall t el bloqueig doctrinal com el 
bloqL/eig de l'experiència i valors 
humans. Més que estudiar contin
guts concrets es procura donar 
claus d'allà lisi i de treball: tot és 
que aprenguem a manejar-les bé. 

Però el que potser és el lIIés 
sig.1ificatiu és la incorporació de 
les ciències humanes, especial-
1nen! de la sociologia, amb el 
consegüent conflicte d'interpreta
cions - que d iria Ricoeur- entre 
ciències Iwmanes i teolog ia ( i 
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entre els seus respectius repre
sentants); d'aquí la grall impor
tància donada a Les qüestions 
metodològiques. 1 aqL/esta vega
da sembla que la Teologia Pasto
ral té les de perdre. En efecte, 
llom té la impressió que aquell 
somni d'un cos de teologia pas
toral autònom i bell arrodon it, 
que llavia ü1fental bastir el Pare 
Liègé, està a pun t d'esvai r-se. 
I sembla que el botí se'l reparti
ran la teologia tou t court, d'una 
parI, i les cièllc;es 11lmwI1es sobre 
el fet religiós o cristià, de l'al/ra. 

Us puc explicar ta/Ilbé que Pa
ris és ple d'espanyols. No són tu
ristes, a IlO ser que vulguem ano
menar-los turistes del treball. De 
tres a quatre-cents mil emi
grants: criades, dones de fer fei
nes, porters, lreballadors de fà
brica i de la construcció ... 

Dificultats de treball, d'allotja
ment, de llengua, problemes de 
solitud i d'integració, taws com 
es vulgui. Viuen o bé a les por
te ries O bé en una mena l/e gol
fes (la mansarde), en habitacions 
molt del icient s. 

La pastoral d'aquesta bona 
gent, molt abandollada i sense 
continuïtat . Dos problemes sobre
tot: llevat d',ma dotzena, els al
t res capellans som estudiants 
que els dediquem les estones de 
lleure. I, en segon lloc, la manca 
d 'un cap o d'una direcció. De ve
gades em demal10 si amb 350.000 



espmlyols que difíc ilmellt s'iH te
graran, puix que la majoria l 'é
Hen temporalment , rlO vald ria la 
pella t er {ma diòcesi persollal. 
Almenys mirat des e/'aqui, sem
bla que en relació al fenomen 
migratori tant l'Esglés ia com 
l'Estat s'hagin posat d'acord ell 
la polít ica del laisser-aller. 

J. H . 

.. El Secretariat d'Universitaris cris
tians, compromès en l'aprofundiment i 
l'expressió de la fe, tot cercant noves 
formes per a l'alliberament de l'home, 
us ofereix la III Ruta de Setmana San
ta per a I efl exionar i viure personal
ment i comunitàriament la Pasqua cris
tiana». 

Així ho cOI1ll-mica W l fulletó 
pulcrament mult ico piat , que COll

tinuem t ranscrivint, mentre espe
rem e/e poder-ne parlar més anz
plamell t en un pròxim mímero. 

«La llf Ruta de Set/llQ/IQ Sali
ta serà e,.'glumy a Vallbona de 
les MOllges, petit poble de la Bai
xa Segarra, all hi ha lm monestir 
dels segles X II-Xllf de /Ilollges 
cistercenques, que ens !Jan pro
porcioHa( l'avinentesa de celeb rar 
amb elles l a PasqLla. 

L 'objectiLl pri llcipal de la Ru ta 
serà d'aprofundir el m is te ri del 
Crist, tasca que durem a terme 
ell el tal/er pasqual. 

Perquè tots puguem realitzar 
aquest aprofundiment parlint de 
les necessita ts personals de ca
dascú, oferim tres tallers: 

- Ull que enfoca aquesta feina 
en un ;'1te ,tS cl illla de pregà ria; 

-Lln al tre que possibilita la dis-

cussió i l'aprofundimellt de dife
rents temes relacionat s amb la 
Pasqua; 

- i lm altre d'ülIeriorüzació, 
que dóna les bases per a una re
visió persollal de la pròpia fe 
cristiana. 

A m és a més, preveiem uns ta
llers tècnics de poesia, d e músi
ca i d'expressió plàstica. 

Les celebracions litúrgiq ues, 
punt central de les vivè1lcies d'a
quests dies, les farelll Q/II/} la co-
111 l.m ital cisferce1lca i a11lb el po
ble. 

Sortirem de Barcelona el d i
jous sant al matí i tornarem el 
diumenge de Pasqua al migdia». 

Barcelona 

El Seminari de Barcelona ha enviat 
a tots els capellans del bisbat un se
gon "Full informatiu ., de cinc pàgines 
multicopiades, sobre la formació pa~ 
toral dels alumnes que es preparen 
per al ministeri sacerdotal. 

«Tots els que integrem el Se
m inari, alumnes i formado rs -Ili 
llegim-, apreciem cada vegada 
més la importància que cal do
nar als elements pròpiament cor
responents a la formació apos tò
lica i pastoral. Empesos per 
aquesta cmtvicció, hem establert 
tres etapes. 

La primera comprèn els p ri-
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mers anys del Seminari Major 
(fins al segon o tercer curs d'es
tudis teològics). L'objectiu és el 
coneixement real dels homes i 
dels ambients socials, la sensibi· 
lit zació davant els problemes hu
mans i de la fe, la cOlllpenetració 
amb les persmJes i amb la socie
tat i l'esperit de servei. El camp 
d'actuació es troba en la inserció 
en el propi ambient lIatural ( fa
mUia, poble, barri, ciutat). Din
tre d'aquesta etapa escaueII l'ad
quisició d'algun tipus de profes
sionalit zació civil, les interrup
cions d'estudis o stagcs, el servei 
militar. Són camins per a una 
fo rmació més realista de cara a 
la fulura vida d e m inisteri pas to
ral_ 

La segona etapa comprèn els 
últims cursos d'es tu.dis teològics. 
L'objectiu és l'adquisició de les 
act ituds prò piamen t pastorals : 
educació de la fe i de la comu
nió el1tre els creients, espe rit 
missioner. El camp d'actuació 
es troba en la participació ell la 
pastoral de les parròquies i d'al
tres grups, si és possible en el 
marc d'un sector 011 existeixi ulla 
pastoral de conjunt. També s'lla 
d'atendre a les realitats de la vida 
diocesana general i participar-Ili 
de mmlera adequada. 

En acabar els estudis teològics, 
la segona elapa desemboca en 
l'etapa diaconal. Es el període 
d'introducci6 immediata al pres
biterat, del qual no tractem en la 
present informaci6. S 'exerceix el 
ministeri pastoral, formant part 
ja plenament d'tm equip sacer
dotal». 
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Elltre les activitats d'abast més 
gelleral en què participell els 
alumnes, notem que diversos 
m entbres de la primera etapa col
laboren en el Servei de Colònies, 
que d'altres constitueixen l'equip 
de redactors d e les H1011icions de 
la publicació Missa dominical i 
que tm altre grl/p, de l/ aminat 
Nabí. Ita editat ja qlla t re mun
tatges per a ser utilitzals en re
unions de joves, ve tllades i cele
bracions cOMul1'litàries. Alguns 
alumnes col'laboreu també e'l les 
activitats d e l'Encaminament vo
caciona l de joves. 

Aquest ;'tform.e crida l'at enció 
de to ts, ele mauera realis ta, sobre 
les dificultats que es preswten 
en la pràc tica per a aquesta ini
ciaci6 pas toral: «S ovilll les acti
vitats en grups ele joves o de cara 
als infallts són fetes sell se l'aju
da ni el seguimetlt d'edu.cadors 
adults i d e preveres. Llur contin
gut depèn massa de la. i1liciat iva 
personal del sem inaris ta ° del 
grup concret Oil aques t treba lla, 
sense connexions m és àm plies. 
Així mateix es dóna el perill de 
quedar-se en unes activ itats de 
caire tècnic o organit za tiu, sense 
anar m és a fon s» ( ... ) Especial
lIIellt en la segolla etapa es fa di
fícil de trobar parròquies o al
tres grups i ins titucions que es ti
guin organit zades amb un estil 
d'equip i de pastoral de conjLllt/. 
Els joves Ilan de t robar un lloc 
pas toral 011 se/ls aculli amb con
fiança i se'ls atorgui Ull paper 
adequat en el conjunt . E.s a d ir, 
que no només se'ls deixi fer o 
se'ls dOlli feina, sinó que se'ls 



ajudi a refl exionar i orientar-se en 
les experièl1cies pas torals». 

Ha arribat a les nostres mans la me
mòria de la «Casa de Santiago», data
da del mes de desembre. 

S egueix respirant l/ n clima d'in
tim.isme i espiritualisme desen
carnat i progressa el seu uI1iver
salisl1le: preveres il1cardinats a 
Avila, Salamanca i Mèxic; cases 
a Alba de Tor111 es, Riondo i Tru
jillo; estatges a Madrid, al Ca
m erOl/H i a Alemanya; anades a 
Noruega ... No ens trobem daveml 
d'una mena d' 11lst i tll t secula r e H 

gestació? 
Aquest curs 71-72 estudien a 

Barcelona 33 alumnes dc la «Ca
sa» , 4 a Salamanca, 1 a COl1lillas, 
2 a Del/sto i 1 a Bamberg: 41 el1 
tolal. 

El 10 de març, Josep Francesc Valls 
signava una informació molt interes
sant a les planes de «El Correo Cata
!an it: " Profesores de religión de insti· 
tutos: ¿son funcionarios públicos o de
penden del obispado?». La copiem 
gairebé sencera. 

«Ul1S cinquanta professors de 
Religió d' l lls tit uts Naciol1als de 
Segall Ensenyament cOlltinuen 
sense fer classe a parlir del dia 
14 de fehrer, en què van decidir 
d e no fer-la. En tre ells hi ha nu
m eraris, adjunts irzl eril'1s, adjunts 
contracta ts i di rectors espirituals 
de l a centres d'ensenyament de 
Barcelona ciutat i de 16 de la 
resta de la província; representen 
tma tercera part del total . 

A la darrera rez 111 ió, que es va 
celebrar ahir, decidiren de m(m
telúr la mateixa postura m entre 
no se solucionessin els problemes 
que van II/otivar-la. 

La his lòria d'aquest cOl1flicte 
ells 1 rasilada al Illes de rlOvem~ 

bre. Ql/an els profesors adjunts 
int erins es presenla rel1 a prendre 
possessió dels seus càrrecs a la 
Delegació del Mil1ist eri d'Educa
ció i Ciència (MEC), se'ls va exi
gir, com a condició per a forma
lit zar el contracte, el jurament de 
fidelit at ell virtut de la Ley de 
funcionar ios civiles del Estado 
de 1964. Alguns vall pres tar-lo, 
pensant que es tractava d'l/n dels 
requisits habituals. Altres, en 
canvi, que en coneixien els de
talls, se'n van abst enir, fins que 
la Inspecció d'Ensenyamen t R e
ligiós 110 ac/arís la legalitat d'a
quell acte. Pel que sembla, la ["s
pecció es va most rar sorpresa, 
perquè t'lO s'havia exigit mai, i va 
recórrer a la Delegació del Mi
nisteri a Barcelona per a mirar 
d'aclarir la qüestió. La resposta 
de la Delegació fou que es cOl1si· 
deraven funcionari s civils de l'Es
tat; però uns dies m és tard, el 
21 de desembre, una circl/Jar del 
Min isteri afirmava el contrari. E l 
24 de desembre arribava a la De
legació Ull telegrama del MEC, 
on l'exigia tant als interins com 
als contractats. 

El 8 de gener, en t~ na reunió 
dels professors afectats, es deci
deix d'enviar una carta a la Del e~ 

gació del MEC a Barcelona dema· 
nant que aclarís aquestes dues 
qüestions: 
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-si els afectats SÓn f[",ciOlla
ris civils de l'Estat; 
-i la base legal per a exigir el 

jurament. 
Després d'unes gestions d'alt 

nivell, els interessats manifesten 
al Delegat, en carta del 17 de ge
ner, que els professors de Religió 
són enviats de la jerarquia ecle
s iàstica; depenel', doltcs, del Bis
bat i mantenen la seva postura 
de no rubricar lin jurament que 
accepta, imp/ícitamel1t, la condi
ció de funciol1aris civils de l'Es
tat. 

El 10 de febrer es comunica a 
les autoritats civils que, si el con
flicte no se soluciolla, el dia 14 
es ret iraran dels Instituts. I així 
es realitza, no sense haver inlor
mat als directors de les causes 
que han motivat l'aturament». 

Posteriorment la cosa es com
plica, encara, en ésser rebaixats 
els honoraris de tols els profes
sors de religió per decisió unila
teral. 

Aquesta situació va durar fins 
el dia 17 de març, en què els pro
fessors van reprendre les classes, 
posat que les pertinents autori
tats civils van fer-se enrera de les 
seves posicions tant des del punt 
de vista econòmic com jurídic. 

Es importan t de notar, d'una 
banda, la gran activita t que va 
desplegar, en Iol aquest afer, 
Mossèn Albert Ton'e"s - l " spec
tor d'e '1senyament religiós del 
bisbat de Barcelol1a- i l'inlerès 
actiu que hi va prendre l'a rque
bisbe de Barcelona. l , d'altra ban
da, convé assenyalar que la Co
m issió episcopal d'ensenyament 
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de Madrid -que 110 havia esla l 
posada al corren I pel Ministeri 
d'aques t jurament que s'exigia
va inhibir-se de la qüestió i no 
va voler opÏl1ar sobre el seu pLml 
neuràlgic: si tenia raó la delega
ció del Ministeri en exigir el ju
rament (per traclar-se de funcio
naris de l'admi/1istració de l'Es
tat) o si ell lenel1 els professors 
i d irectors espirituals que es con
s ideren enviats pel Bisbe i no 
funcionar is estatals. 

Pel que sabem, sembla que 
aquest jurament lla esta t urgit 
/1ol/l és a Catalunya i a Bilbao. 

Un bon amic ens ha fet arribar un 
llarg text multicopiat de sis espesses 
pàgines _ Aspectes actuals del des
concert de l'EsglésIa catalana_ que 
signa mossèn Josep Dalmau I que. pel 
que es veu, ha circulat bastant. Tot I 
que el seu autor no ens l'ha fet arri· 
bar, per ara, val la pena de recollir-lo. 
perquè s'ocupa nominalment dels nos
tres . aUADERNS»_ 

«Abans del Cm1cili -comença 
Mossèl1 Dalnzau- l'Església ca
talana tenia pràcticam ent l'exclu
siva de la religiosita t popular ... ». 

Després, però, «el poble senzill 
( .. .) -el dels ciris, el dels rosa
ris, el de les novenes, el de les 
processons, elc.- no s'lla vist 
amb fo rces de seguir el procés 
de reforma conciliar ... s'ha ressa
gat i, finalmellt, lla abmulol1at. 
Això no vol pas dir que [¡agi di
mitit de la seva fe ( ... ) dins el 
petit cercle de la seva vida indi
vidual continua resant les seves 
oracions ( .. . ), té les seves estam
pes ( ... ) i cOlltinua veient el món 



a través dels seus ulls hueriors 
religiosos... Ellt re la religiositat 
oficial de l'Església i la religiosi
tat del poble senzill lli lla "" des
nivell terrible_ S'lza crea l un pro
fund buit... 

L'absèrlcia de l'Església el! 

aquestes zones del poble entalà 
l'omplen els testimonis de ¡ eho
và, els adventistes del sèptim dia 
i altres religions elementals ... » 

«L'altre costat de la 11Iedalla » 
és presentat d'aquesta manera: 
«Les reformes de l'Església fins 
ara han estat a ,1ivell d'escorça .. . 
Les radicalitals (malgrat tot 
suaus!) dels moviments especia
litzats són una mostra d'aquesta 
lWlhigiiitat amb què lla jugat 
l'Església oficial amb els cris
tians avançats. Els lla fet creure 
que estaven ill(egrats din s L'es
tructura, però quan lla estat l'llo
ra de donar-ne la prova, els mo
viments especialitzats s'hali tro
bat al carrer». Tanmateix hi lla 
avui «una 11llmió de militants 
conscients que no es poden acon
tentar amb una reforma a nivell 
superficial». 

Hi lla, després, «els qui es ¡Jre
paren pel recanvi». «Són els qui 
es peHsen tenir la saba autèntica 
de la fe i el fil de la nova orto
dòxia. Mn. Puga els situa dhlS les 
1niui-esquerres. Jo diria d'ells que 
són centristes, però que Ilan ab
solutit za t els seus contillguts i 
han caigut en un integrisme de 
ceutre. No es creuen pas tcnir 
o mantenir z.~n aspecte de la ve
ritat religiosa, com la pugI/in te
nir els extrems de dretes o els 
extrems d'esquerres: no. En ells 
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lli IIQ dipositada tota la verital. 
E ls altres no són Sh1Ó exagera
cions de la veritat que ells deten
ten. I aquest absolutisme cen
trisla és tan ceri que dels llocs 
clau del bisbat de què s'han apo
derat no han parat fill S a margi
nar tot altre signe o interpretació 
de dretes O d'esquerres_ Des del 
SCIt pedestal fa ran judicis mali/
zats, tant com vulgueu, de la gent 
de dretes i de la gellt d'esquer
res; el que 110 podeu esperar 
d'ells és que us permetin entrar 
a nivell d'igualtat de drets en les 
seves Z01zes de domini, que con
tinuen presen tades no pas COI1L 

d'un grup determinat de centre, 
sinó del Bisbat com a tal, Amb 
apariència de demòcrates i de li
berals, el que realment s'amaga 
dins les seves formes i mitges pa
rauletes és z.m iHtegrisme de ceu
tre: «la veritat és una i prou! I 
aquesta la tenim nosaltres!». En 
Puga fa la denúncia dels Semina
ris. Allà queda el seu document 
per a anàlisi de IOls. Jo voldria 
assenyalar amb el dit, avui, dos 
organismes que viuen sota el s ig
ne d'aquest integrisme de cent re 
nlés que HO pas d'esperit demo
cràtic eclesial.- la revista Prcsby
terium o Quaderns de Pastoral i 
el Centre de Pastoral. No VI/li pas 
entrar en detalls; sols Vllll fer-ne 
veure les seves limitacions nascu
des d'aquesta ambigüitat que con
fOH continguts i formes centris
tes amb esperit democràtic. 

Ja sé que la cosa no és gens 
fàcil, Però és que l'actitud de ri
gidesa integrista 110 ha permès 
ni tan sols iniciar ['intent. Ni ha 
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passat pel cap. Es tractaria que 
en el consell de regència d'aques
tes dues entitats hi tinguessin 
cabuda els representants l'nés 
destacats de les línies de celltre, 
de dretes i d'esquerres; que els 
lec tors o els assis tents a les aules 
d'aquests centres es trobessin 
amb l'esforç dialèctic de corrents 
v ius amb el mateix dret de ciu
tadania perquè totes elles res po
flcn a climes mentals i a estats 
de consciència més o menys defi
nitivament assolits dins la Has/ra 
església ...• 

Mossèn Dalmau aboga, doncs, 
per «lm pluralisme radical»: «S 'lIa 
de poder ser d'Apolo, de Quefa s, 
de Pere o de Pau a condició que 
siguem tots de Crist. Les divi
siOlls que denuncia l'apòstol vé
nen donades per la preeminència 
de ser de l'un O de l'altre abal1s 
qlle de Cris t. Quan els cristians 
no ens podem trobar al voltant 
d'una mateixa taula mant enint 
les nostres difer~ncies assumides 
honestament, ens hem passat de 
rosca, hem degradat la nost ra fe, 
l'hem rebaixada a nivell de par
tit. El pecat es troba en cada un 
dels qui no poden suportar L'in
tercanvi dialèctic de punts de 
vista cmT/raris. L'eixarraïment de 
la fe arriba en el seu màxim 
quan un hom o un. grup compac
te s'erigeix en centre de l'orto
dòxia i a partir d'aquesta iden
tificació d'orgull refinat, en nom 
de l'Església (encara que sense 
dir-ho) exclou, rebut ja, no admet 
en els consells de redacció o en 
els claus tres de professors, etc., 
qui i a segons què que corre pel 
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carrer amb el mateix dret de ciu
tadania cristiana i amb tanta ca
pacitat d'exposició com ells. 

I amb això no vull pas dir que 
tot lla de ser de tOLS ... El que 110 

sembla vàlid és que organismes 
COIIZ el COlIS ell Presbiteral, el 
Consell Pastoral, una revista com 
Quaderns de Pasto ral que vol re
p r e s e /ltar l'Església catalalla, 
l'lnsti/ut de Pas /oral que també 
està fet per tot el (Jais, sigui feu 
tancat d'una sola línia de pensa
ment apropiant-se indegudament 
el sentit ortodox d'Església, ex
cloent a aquells que els sembla ... 

Tan fàcil que fóra crear orga
nismes realment representatius 
si l'esperit de secta no s'Ilo men
gés /ot! ... » 

En conseqüència d'aquesta anà
lis i, conclou Mn . Dalmau: «Quan 
els organismes claus de l'Església 
són "ocupats" per l.lII grup com
pacte, el pluralisme llecessari i 
possible s'ensorra i allò que havia 
de ser una única societat eclesial 
agafa els aires dels Regl1es de 
Taifes. L'alt re dia el diari expli
cava la recerca de 40 milious de 
pessetes durant ulles conferèn
cies de Mons. Guerra Campos a 
Barcelona, amb la finalitat de 
construir un seminari 011 els jo
ves rebin una d eterminada illfor
mació i iniciació que ha quedat 
exclosa tant del seminari conci
lia r com del que regenta Mn. Ru
bio de Cas/arlenas, pel que sem
bla ... 

Ens trabent en aquests mo
m ents en tir! procés d'es fondra
ment de l'autoritarisme catòlic. 
Les formes de govern democrà-



lic són més aparenls que reals, 
amb el per i ll que s'i/lstaIU e ll la 
nostra Església un cent risme no 
democràt ic de signe cripto-inte-
grista __ _ 

Estem en un bon moment l'lis
tòric i psicològic a Barcelona per 
t er un esforç col'lectiu de ret ro
bamenl, sense clissillwlar res del 
que ens caracteritza. L'arribada 
del Dr. Jubany és la que IIQ creat 
aquest clima ... H i ha la possibi
litat que ens puguent retrobar 
10ls (sense exc1oure'll ni un) re
presentats realmell t al voltant de 
la taula rodona vertebrada per la 
presència del Bisbe, qlle 110 es 
pal casar amb ningú i que lla de 
ser de tots. Ell és el sí",bol de 
la unitat eclesial; i sols Ilo pOL 
ser a condició de no fer-se d'Ull 
parti/... 

«Cal tenir ]lreseut que Iz enz dei
xat de cultivar els cam ps exten
sos de les 11taSSes populars ... ; que 
l'Església ha d 'a rribar al cor ma
teix dels processos d'ateisme que 
es I roben en marxa en el món 
d'avui ... ; que avui ja no és possi
ble que lln grup, per m és savi que 
sigui, s'incauti de l'Església sen
se ql/e provoqui m és mals que 
avantatges; que les dictadures de 
centre no són més beneficioses 
que l es d'esquerres o que les de 
drel es. 

Val la pena d'aprofitar l'oportu
nitat d'aquesta pelita esperança 
que. com estiuet de St. A1artí, ha 
rebrotat en alguns sectors -no 
pas en lots- de l a nostra esglé
sia en recuperar la nostra Jerar
quia. globalmellt, la seva ca tala-

l1ital amb la presència del Dr. Ju
bany a Barcelona. 

Mallorca 

Una mica de bon humor no ens farà 
pas cap mal. Vegeu quina carta ha es
tat enviada per l'illa: 

«Benvolgut amic: 
Dijous, dia 9, a les vuit del cap

vespre, el Reverend Artur Jun co
sa, S. J., professor de la Univer
sitat de Barcelona, pronunciarà 
una cOIl{erèllcia a la Sala d'actes 
del conven t de Sant Frallcesc, 
parlant de la Nova visió de Ics 
relac ions Església i Estal. 

No es tracta d'Ulla cOHferència 
purament religiosa, puix que ja 
lli lla l'Estat per enmig, serà sig
nificadament política. 

Amb tota seguretat, les teories 
exposades pel conferel1C;{mt, pel 
sol fet d 'ésse r inspirades ell les 
normes del Vaticà II coiucidei
xen exactament amb el pensa
m ent carlista. 

Com ja deia Carles V II , en ma
tèria religiosa estam amb el Papa, 
ni una passa endavant Hi LlIta 

passa endarrera. 
Comptanl amb la vast ra pre

sència i la dels vostres amics que 
hi vulgu;', assistir. 

Ci.aat de Mallorques, 4 de 
març de J972. 

El Cap regioo1QI carlista .• 
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Tarragona 

Com dèiem al número anterior el dia 
21 de gener es van donar les dues 
conferències del Sr. Jaime Caldevilla 
G. Villar, director de la revista . Igle
sla·mundo», al «Cine Avenida" de la 
parròquia de St. Joan Baptista de Reus. 

Una, al mali, a tOl grnp selecte 
d'una trentena de capellans i lIna 
altra el vespre a tm públic ta/1l
bé selecte d'lmes 600 persones, 
entre les quals es veien càrrecs 
oficials, «altères provisionals», 
policies, elements de «Fuerza 
Nueva», etc. 

Com cau de madur, s'orgllllit
zaven aquests actes al marge i a 
disgust del Sr. Arquebisbe i del 
Consell de Direcció. 

Malgrat "enutjosa coincidència, 
aquest mateix dia se celebrava a Tar
ragona la festivitat de St. Fruitós I el 
primer aniversari del ministeri episco
pal del Dr. Pont i Gol a la nostra dlb
cesl , amb els següents Bctes: 

A la tarda, al Sem.illar;, va do
nar una conferència amb colloqui 
sobre els tem es del Síl7ode, Mil. 
Joan Esquerda. Hi e ren invitats 
tots els sacerdots i religiosos de 
la Diòcesi. 

Al vespre, el Sr. Arquebisbe va 
concelebrar missa a la Catedral 
amb els sacerdots que hi vareu 
voler pa rticipar. Hi eren invitats 
els fidels. 

En aquesta ocasió i responent 
al clima tens i d e divisió, que es 
respirava, va fer una homilia en 
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la qllal, comelltallt la frase: . Se
rell lIillrats fills pels pares i ger
mallS, parents i amics» (Lc 21,1 6), 
posava el dit a la llaga. 

Aquesta homilia, molt comen
tada al seLL dia i, més tard pllbli· 
cada, tota sencera, al «Bolelin 
Ofic ial» de l'Arquebisbat, febrer 
1972, pàg. 36·38 acaba així: . Però 
jo us demanava aquesta oració: 
perquè, començant per mi, que 
sóc el primer servidor de tots 
vosaltres, de Iota l'Esg I é s i a 
de Tarragona; conti/waul per 
aquests sacerdots estimats, que 
són la meva extensió a Iotes les 
comarques i parròquies de la 
diòcesi, i també acabant per vo
saltres, esti//lats fidels -i pellso 
en tots els melis feligresos dioce
sans de tots els pobles- que 
aquesta oració sigui: que, a imi
tació de Sant Fmi/ós, sapiguem 
nosaltres no solamen t predicar, 
sinó practicar l'amor, la unió i la 
caritat . Si no ellS entenem, si HO 

la tenim, aquesta unió i caritat, 
podrem fe r grans funcions litúr
giques, podrem tenir gran cate
dral com aquesta, però poca fe i· 
na farem. Llavors, certament, ens 
ofegaran aquestes persecucions, 
ens ofegaran aquests malelltesos, 
les dificultats que vénen dels de 
casa i dels de fora de casa; i lla· 
vors Jesús no actuarà en nosal
tres. I els cabells del 110stre ca p, 
les n.ostres paraules, tot això cau
rà. L'oració, en concret, que s igui 
aquesta: que sapiguem ésser ins
truments de pau, de concòrdia, 
d'amor per la nost ra vida . feta 
segons l'Evangeli. Ho demana rent 
per intercessió d el nostre gran 



màrtir Sant Fru itós i els seus dos 
diaques Auguri i Eulogi. A11létl .» 

Els dies 27, 28 i 29 de gener es va 
reunir el Consell Presbiteral, sota la 
presidència del Sr. Arquebisbe, a la 
casa de d'E.E. de la Selva del Camp. 

L'ord re del dia f ou el següent: 
- ill fo rmació, s il Ilació projec~ 

tes... de la delegació diocesana 
d'ensenyament i catequ es i. Res~ 

pansa ble, M'·I. Joall Aragollès, de
l egat; 

-informació de càritas. Res~ 
pOllsabl e, Mil. Xavier Riba, dele
gat; 

- illfo rmació de la delegac ió 
de laics. Respomable, Mil. All t o
,li Roquer, delegat; 

-il1formació de la Delegació 
d'a fe rs econòmics. Responsable, 
MI1. Al1 tol1i Deig, delegat; 

- i ll f ormació del COI1Sell de 
Direcció. Responstables, el s vica
ris episcopals; 

-preguntes i respostes. 
Les difere l1ts delegacions epis~ 

copals van enviar, amb tem ps, 
uns punts en forma de preguntes 
o en fo r ma de projecte p rogra
ntà tic a tots els Consellers i a la 
r esta dels capellmlS. 

En general , es pot di r , que s'a
vança moIt lÍmidament. To ts p le
gats res tem molt a les beceroles. 
La cosa de posar en marxa la 
nova maquinària organit zativa 
pren m és temps i atenció, que el 
que es dedica als p roblemes més 
candents d 'una autènt ica pasto
ral missionera. 

El Consell de Direcció va invitar tots 
els preveres i diaques del Bisbat a 
unes reunions per zones. Eren ja pro
gramades pei mes de desembre pas~ 
sat; però, havent estat malalt el Sr. 
Arquebisbe, es varen ajornar fins al 
mes de febrer. 

E l dia 12 es va fer a Poblet la 
dels cap ellans de la ZOI/(/ de la 
COllca-Segarra, Urgell-Garrigues. 
E l d ia 16 la de l 'Alt Ca m p es va 
reunir a la Selva . La de Tarrago~ 

na, el dia 19, al Sem inari. La del 
Baix Camp-Prio rat, el dia 21 a la 
Selva del Camp. La del Baix Pe
nedès, el d ia 25 a COlI/a rruga. 

S'h i va dedicar tot el dia, des 
de l es 11 a les 6 de la ,arda. UI/a 
part del d ia es va f er recés i l'al
tra part fou d'estudi i c01lvivèn· 
cia: es debateren els te111es de la 
Visita pastoral, la confirmació i 
r ecés dels capellalls. 

Aquests tem es s'lulvien estudiat 
per arxiprestats, aba1ls d'anar a 
la reUllió de la respectiva zona. 

En r eal itat, no és que desper
tessin massa l'int erès lleis cape· 
llans, però, majoritàrialll ent s'h i 
va assis ti r, i el resultat va ser 
positiu, ja que així es va aprenent 
de f er v ia pel calllí d if ícil de la 
correspol1sab il ita t i del diàl eg, ja 
que els capellans, en general, no 
en sabem gaire, ui d'una cosa ni 
de l'altra. 

L'Elcola de TeologIa organitzà, al 
marge dels seus cursos normals I de 
cara • tothom dues conferències. 

Una a Tarragona a l 'església 
dels Caputxins, el dia 22 de f e
brer i una el dia 22, a Reus, al 
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coNegi La Salle. Les dues a càr· 
rec del Sr. Arquebisbe, Dr. Pont 
i Gol, i sobre el mateix tema: . EI 
laic en el nou ordenament dioce
sà». Van despertar força interès 
i l'assist ència fou relativame"t 
nombrosa. 

Als laics, que sempre 1/G1l lzagut 
d'exerci , un paper passiu dins 
l'Església, els costarà d'agafar 
plena responsabilitat. Els qui es
tall n'lés promocionals per haver 
participat o per participar enca
ra en alguna organització o mo
viment d'Església, 11i participa
ran s i se supera tot paternalisme 
clerical i si veuen que lli l1a quel
com més que paraules i bons or
ganigrames. 

la segona reunió de treball del Con
sell del Presbiteri amb el Bisbe hagu
da els dies 24 i 2S de febrer 8 8ala· 
guer ha suposat un pas més -massa 
lent- vers la implantació d'una mane
ra de treballar que endevinem nova. 

Era l'estudi d'tm organigrama 
de treball, amb la nova dimensió 
conciliar~ corresponsable, i par
tint de la base i del poble de Déu. 
Una superació -si 110m t'asso
leix- de la concepció feudal de 
la parròquia, encara vigent ara 
mateix. Caldrà parlar-ne més ex-
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terzsament, s i passa de les parau
les als fels . 

El més interessant és tuT -<dos
sier» que restarà discreta.mellt a 
la pellombra. Són els il1;on'les 
que lIan redactat els encarregals 
o consiliaris de les diverses obres 
i organismes diocesans i tot s i 
cada un dels arxiprestos: 1ílJ ies 
de treball seguides, realitzaciolls, 
projectes. Entre altres, hem vist 
l'informe del Moviment JAC, que 
reflecleix l'ebullició elt el 1Ilón de 
la ;ovelllLII, lalt difícil de treba
llar avui, i en el món rural. Força 
interessant lambé el de la Comis
sió d'econmnia, que inclou un de
sig sa d'arribar un dia a fer que 
sigui coneguda pel poble fidel. 

Si el llegíeu tot, l'es/11e11tat 
«dossier», us dallaria una visió a 
grans Irets, tirant cap a triomfa
lis/a. D'altra bal1da, però, el lec
tor acostumat al nostre es til no 
deixarà d e copsar-ne una dimen
sió més realista: no lli ha més 
cera que la que crema. 

Els Secretariats diocesans de lltúr· 
gia i de catequesi han editat, conjun
tament, una carpeta sobre el sagra
ment de la penitèncIa. 

ns una valuosa aportació pas
toral. L'encapçala ulta introduc
ció sobre la crisi actual del sa
grarnent i segueixen esquemes i 
fitxes per a catequesis infantils, 
d'adults i de joves, a l'entorn dels 
temes del pecat, conversió, peni
t~ncia. 

la XVI reunió plenària de la Conf~ 
rència episcopal espanyola ens va sor-



prendre amb el pòrtic d'un suposat 
document emanat de Roma que ataca
va fortament les ponències I conclu
sions de la darrera Assemblea Conjun
ta. La premsa extremista baladrera, ho 
escampava arreu. 

Ens t robàvem en el cas que el 
B isbe Joan era HI l dels qui ha
vien aixecat m és s iglúficativa
nIent la vell en la seva primera 
carta pastoral (vg. P.Q.P. 12-13, 
p. 357-358) a favor de l'Assell/blea 
Conjwtla. 

Fins una vinticillquena de cler
gues i Jaics varen remetre, amb 
algunes variants, el present tele
grama : 

«Profwulamente entris lecidos 
lleclaracióH Congregación. Espe
ramos postura decidida Episco
l'ada. Tememos decepciól1 pro
fUl1da clero y fieles. Rogall/os 
l ransmita Preside17t e Conferen
c ia, l1ll es tra adllesióH su pastoral 
sobre Asamblea.» 

Arreu del Bisbat a les comarques i 
a la capital, ha tingut lloc, la passada 
Quaresma, una intensificació de la tas
ca ca tequística. 

Cateques i de primera c011ltmió, 
catequesi de confirmació, de pe
nitència, «catecwnenal » per a jo
ves i adolescents i «catecumenat» 
per a adlllt s han tingut /Ioc a la 
Seu, amb participació discreta de 
laics. 

A la zona S egre-Segarra s'han 
escalonat unes conferències so ta 
l'epígraf de III Curs de fo rmació 
religiosa. Els conferencian ts i tí
to ls d e les xerrades són aquests : 

. EI moment actual de l'Esglé-

s ia», .Mons. Joan Mart i, bisbe. 
. Els pares formado rs dels fills., 
Mn . Cajigós. «Els creien lS i la 
Bíblia », MH. Jordi Mas . «Els nois 
d'avui, homes del fu tur», m at ri
nlO1l i San/eliu-Cot s . «L'es piritua
lilal dels laics. , Mil. Ig' lU si Se
garra. «Càri tas i la promoció so
cial. , Mn. Vi/ardell. Dues cOl1 fe
rè ncies sobre «Moralitat matri
monial», P. Brugarola, S. J. 

Ens sorprèn - és II I! dir- la 
presè l1cia del predicador d'el1-
gually de «los del Price. de Bar
celona, de la cOllgregació de l'O
pus Dei, així com la llava espe
cialita t de l dar rer conferenciar/t, 
que, s i 110 anem c01lfosos, era 
fillS ahir mateix «Asesor Nado
,¡al de S il1dicatos». - A. F. 

V ic 

Van creixent les homilies amb par
ticipació dels fidels en algunes assem
lees eucaristlques. 

A la parròquia de Gallifa s'il1i
cià la nova modalitat a comen
çaments de 1968, amb la particu
laritat que és portada a terllle 
dint re l'àmbit normal de la mis
sa dominical tots els dium enges 
de l'any. L'experi~ncia, endem és, 
és notícia pública, ja qlle el rec
tor, Mn. Josep Dalmall, ha donat 
a l'estampa una antologia d'a-
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questes homilies en el volum 48 
de la CoHecció «Llibre de Butxa
ca» de l'Editorial Pòrtic, de Bar
celolla, amb el títol «Úl Fe en 
Debat», a finals de 1971_ 

A Navarcles, població més grall, 
no sembla viable encara l'expe~ 

riència a la Missa dominical. Però 
s'ha institucionalitzat els darrers 
mesos en una assemblea eucarís
tica que té lloc els dimecres al 
vespre i a la qual assisteixen els 
fidels interessats en nombre en
torn dels 75. Sempre el di",,,ell
ge allterior es publiquen els tex
tos, per tal que la gellt arribi a 
la celebració havent-los preparat 
prèviament. Aquesta experiència 
de Navarcles té les mateixes ca
racterístiques que la que de ja 
fa anys se celebrava a St. Vicenç 
de Castellet. 

El Moviment de Cursets de 
Cristiandat fa molls anys que, 
ocasionalment, ha anal celebran t 
eucaristies amb homilia dialoga
da, a molts punts del bisbat. Úl 
cosa s'ha anat estructurant. Nor
malment, separa molt la part de 
l'assemblea de la Paraula que es 
desenvolupa molt a la manera 
d'una reunió normal, de la part 
del Sacrifici que segeuix a la re
unió connectant immediatament 
amb l'ofertori. Després el mèto
de més normal anà consistint so
vint en una presentació dels tex
tos; un temps destinat a la lec
tura individual en silenci, per tal 
que cadascú els aprofundeixi, els 
tregu i aplicacions, se'ls apropti; 
acte seguit, un temps per tal de 
com part ir en petit grup d'entorn 
a 5-7 membres; finalment una 
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posada en comú, 011 cada grup 
aporta dintre Ull clima de con
versa dirigida pel sacerdot que 
presideix l'Eucaristia. Un cant i 
les ofrenes donen la transició a 
la celebració del Sacrifici que es 
té a la mateixa sala de la rermió. 
Després de la Comunió, Iri Ira un 
espai d e s ilenci, dura nt el qual 
sovint es deÏ..:ra Wl marge a la pre
gària espontània d'acció de grà
cies a parlir de les idees centrals 
de la celebració. Dos cops l'allY, 
advent i qllaresma, la reunió in
clou celebraci6 comunitària de la 
penitència. Darrerament, a Man
resa s'ha institucionalitzat l/na 
celebració mensual d'aquest tipus 
que té funció aglutinadora, a tall 
d'una «comunitat de comrmi
tals.: Ull cert Ilombre de grups 
formen una cOllnmitat (o «Ul
treia», en llengua tge cursetista); 
les cinc comunitats existents al 
moment actual (unes més comu
"itats, d'altres menys) són les 
que es reuneixen mensualment. 

Celebracions ocasionals i espo
ràdiques de participació dels fi
dels en l'homilia es van donant 
en diferents moviments i en al
gU/les parròquies a llivells re
duÏ/s. 

Un fet coHectiu en el nostre bisbat 
és l 'aprofitament del Temps quares
mal a ciutats i pobles pel que en 
dèiem -per entendre ns- «predica
cions extraordlnàries_. 

El que es fa -és molt variat 
el repertori- polser podria que
dar expressat amb el títol de ca
lequesi d'adults sellse oblidar, ell 



alguns pobles més pelils, la ver
l ent de promoció humana. Així 
t en im, C01n a exemple sinzple
meta, un curset ll'iniciació a la 
B íblia a la parròquia de Crist Rei 
de l\1anresa, o Ulles conferències 
d'abast més Inassiu sobre lemes 
aCIl/als de fe celebrades a I gua
lada, o Iota l/na programació que 
posa en moviment la parroquieta 
d'Aguila r de Sagarra" que va des 
d'uit curset d'alimentació fin s a 
xerrades que inviten a la conver
s ió cristiana i a la prepa ració de 
la Pasqua. 

La major part del temps de les últi
mes sessions del Consell del Presbite. 
rl s 'ha esmerçat en la critica, esme· 
nes I aportacions a un document en· 
carregat pel mateix Consell I que s'ha 
titulat IcCriteris pastorals bàsics per a 
una reestructuració de la diòcesi., 

Els gra/lS aparIats d'aquesl do
ClOuen I SÓI1: a) allò qlle és essen· 
cial (p rimers passos de l'Esgl é
sia, acció de l'Esperit , atHmci de 
Jesucrist, crida a la cOt1versió, 
comunitat, pluralisme i comu
Ilió ... ); b) on som i amb quin rit
me hem d'avat1çar (cm ltext en el 
qual Irem de realit zar aques ta 
missi6, pre-evangeli tzaci6, evange
li tzaci6, catequesi, sag raments ... ); 
c) què hauria de tenir en comp
l e IIIla planificació pasloral (cli
ma de llibertat religiosa, diversos 
nivells de la gent, noves estruc
tures pastorals ... ). Seguirà des
prés, de cara al mateix objectiu 
de la reestructuració, lm estudi 
geogràfic i sociològic preselllat 
p er Mn. Modesl ReixaC/I. 

Surt el primer número del «Full in
formatiu del Consell pastoral de Man· 
resa_o Onze folis multicopiats. 

Uns f ragmenls de la "l ,ma de . 
presentació ens mostren la seva 
finali/at: «No es tracta d'una re
vista, sinó d'un òrgan de la vida 
eclesial de Manresa ... Vol ser sen
zill i clar. Vol lIIalll ellir el lO de 
veu na/nral del qui té coses a dir 
i les diu enmig del soroll i de ls 
comentaris. Sovint hem fet aquest 
comentari: caldria informar ,ués 
sob re les activitals i el flmciolla
I/lellt del Consell de Pasloral. 
Caldria tenir lm òrg(l1! que re
flectís les palpi/acimIs -ritmi
ques o esverades; les que si
guill- de l'Església de Manresa .• 

Segueix lm resum i conclusions 
de l'Assemblea eclesial de Man
resa-?I; Lm article sobre els drets 
IW11lalls signat per «lm equip de 
jovent »; lm brell ressò de cou
flict es laborals a la ciutat i co
marca, i de la presència a Man
resa de Ireballadors Ilord·afri
calls; i lOla illformació parro
quial, molt migrada per cert, ja 
que rlOmés s'informa d'una sola 
parròquia. 

A Manlleu neix un Curset de Teolo
gia a partir d'unes necessitats. 

S'anuncien a peu d'allar Ulles 
reunions per a preparar, en. grup, 
l'homilia del diumenge. Assistei
xen a la primera ulles treHta per
sones. Tot i amb galles (/e fer-Il i 
aportacions, s'adoneH de la man
ca d'unes bases leològiques. Em
pesos per aquesta llecessitat s 'or-
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gemitzen quatre sessions de pro
va. El tema interessa. Cal avan
çar m és. El curset, començat a 
l'octubre s'allarga fins el març 
amb una hora i mitja setmanal 
entre lliçó i colioqui. 

Temari: Funció de la Teolo
gia; Revelació i inspiració; Histò
ria de l'Església; Bíblia; Cristo
logia. Les lliçons són servides per 
teòlegs, biblistes, historiadors, 
qualificats de Catalunya. Es ma/'
té l'assistència d'unes trenta·cinc 
persones. Els colioquis han estat 
vius i enriquidors. S'ha pogut 
constatar un avenç progressiu en 
el tema. 

El diumenge 26 de febrer va ser re
partit a totes lel mIsses de totes les 
esglésies de Manresa un full Informa
tiu sobre els fets de les vagues de Sa
lient I Balsareny. 

Signat per «l'equip de capellans 
i un grup de seglars de la parm. 
quia de Sallent i un equip comar
ca/ de capellans., aquest full 
multicopiat donava notícia sòbria 
i puntual del desenrotllament 
dels fet s i acabava amb les pa
raules que transcrivim: 

«Aquesta informació va dirigi
da a tothom, especialment però 
als cris tians, per tal que pren
guin consciència d'aquestes si
tuacions. 

La nostra postura davant d'a· 
quests fets ha estat inspirar-se en 
la fidelitat a l'Evangeli, que ens 
ha portat a solidaritzar-nos amb 
la lluita dels obrers en les seves 
jus tes reivindicacions. 
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Esperem que creixi a nivell de 
la comarca la comunicació i la 
solidaritat que s'/zan manifestat 
aques ts dies." 

També Mossèn Jaume Camprodon. 
vicari episcopal de pastoral del bisbat 
i antic rector de la parròquia de Crist 
Rel , de Manresa. publicava un article 
a la darrera plana de la . Hoja dioce
sana_ del dia 12 de març: 

«Des del dia 10 fillS a la mati
nada del dia 16 de febrer, la vila 
de Sallent (que pertany al bisbat 
de Vic, mentre que Balsa reny 
pertany al de Solsona ) va viu re 
uns fets dolorosos, dels quals la 
premsa ülformà de manera in· 
completa, i en els quals es trobà 
implicada la parròquia. 

El nost re Full diocesà no com
pliria amb la seva missió, si res· 
tava s ilenciós; per això en donem 
una síntesi servint-nos de ['escrit 
repartit per la Comissió de Pas
toral Obrera del Consell de Pas
toral de Manresa i d'allò que po
g u é re n1. comprovar personal
ment •. 

l , feta la succinta relació dels 
fets, acaba mossèn Camprodon: 

«No pretel1em aquí donar un 
judici complet dels fets, sinó tan 
sols informar i, a la vegada, re
marcar dos pWltS: 
-Ss missió de l'Església de 

posar-se al costat dels qui Són 
tractats injus tament i de denun
ciar amb la seva actuació el pe
cat que continua manipulant els 
homes. Aquest i únicament aquest 
fou el mòbil dels sacerdots de la 



parròquia i del grup de cristians 
que coHaboraren amb ells. En tot 
moment han mantingut una ¡¡nia 
evangèlica al marge de tota ma
niobra de bàndols polítics.» 

- «L'ocupació de les esglésies 
i dels llocs sagrats no és el pro
cediment adequat per a aconse
guir reivindicacions, siguin de la 
e/ase que siguin. Malgrat això 
s'lta d'admetre que si el fet es 
dóna deu ser perquè fallen els 
camins que haurien d'ésser els 
normals per a aquesta classe de 

reivindicacions». (Bisbes d'Ovie
do). 

Acabem amb la mateixa refle
xió que feia el Sr. Bisbe de Ca
nàries amb ocasió d'un fet sem
blant a la seva diòcesi: . A vol
tes ens sorprenem davant d'esde
veniments que semblen violents, 
que alteren la pau i l'ordre, i no 
ens adonem que sovint són con
seqüència d'una altra violència, 
d'un desordre econòmic del qual 
participem sense que la conscièn
cia ens faci mal. » 
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