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¡Contin uo a l'oltro coberta I

primera plana

E ls cristians

la política

Avui els nostres quaderns fan referència a la delicada qüestió dels cristians i la política. l!s un tema
cada dia més actual. N'hi ha prou, per a adonar-se'n,
amb llegir la premsa i amb escoltar les converses habitual . Ens cal reconèi..xcr, d'entrada, que no resulta
gens fàci l dur a terme una clarificació de tots els aspectes de la qüestió. Ni ho pretenem. Presentem, només, unes quantes aportacions parcials, que enceten el
tema, n'ofereLxe n unes pistes i poden provocar un diàleg amb els lectors. Hem bagut de comptar, concretament, amb un triple risc que, probablement, no hem
aconseguit del to t esquivar: els condicionaments ambientals; els prejudicis que tots -en una mesura o
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altra- arrosseguem i que, de vegades, ens fan suspica·
ços; i la dificultat mateixa d'aclarir en concret la pos ició del cristià d'avui en la socie tat. Llegireu el tes·
timoniatge d'un pastor, que fa palès el nexe e ntre la
pastoral normal i una temàtica que, en algun altre
article, us podrà selnblar massa abstracta. Trobareu,
després, diverses referències a les principals opcions
polítiques dels cristians d'avui al món occidental: des
d'una determinada forma de no-alineació fins al compromís en formes de pensament i d'acció radicalme nt
marxj stes . La nostra intenc ió és, en tots els casos, crí·
tica. Les altres aportacions: antologia dedicada a un
laic català, atesa no l'especificitat sinó la qualitat del
seu compromís ; experiències i comen taris ... completen
aquesta mostra que vo ldríem que us resultés suggeri·
dora i estimulant. Tot plegat vol significar la importància que donem al procés d'engatjament dels cristians
en l'acció política a favor de l'home, com a complement
de la inde pendència de l'Església. La fe no és un truc
per a di streure de la injustícia terrena ni ens porta
simplement a fer bones obres anecdòtiques, al marge
dels grans mals collectius i de llur resposta tècnica.
La fe passa també per la política si bé, naturalment,
no n'exh aureix tota la seva riquesa.

Des de S olsona
Malgrat les aparences de tranquiHitat i d'un reposat
patriarcalisme, la diòcesi de Solsona no s'escapa pas
de patir, ella també, un estat de m alestar, d 'inquietud
i d'una certa sensació d'encallament. Qui més aguda·
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ment ho ex perimenta i manifes ta és cI clergat. Així es
palesa e n les ponè nc ies que serviren de base al treball
de l'Assem blea. T no només pel seu con tingu t, sinó perquè tan t d'esforç i d'iHusió que esmerçaren bon nombre de preveres en b seva prepa ració, revelen, també,
l'existència de prob lemes rea ls i punyents als quals es
busca do nar una resposta. L' intent de diàleg que fo u
l'Assemblea Diocesana representà .-encara que només,
dissortadament, a nivell de presbiteri- una recerca de
camins cap a u n renovellament i una reestructuració
pas to ral del Bi sbat. C" I remarcar que, a pesa r de no
ten ir-hi vo t, nombrosos representan ts del laicat, ent re
ell s e ls seminaristes majors, dels religiosos i re ligioses
van acompanyar els preveres en les seves re[lcx ions.
Companyia activa que convidà a trencar, en endavant ,
el cercle cleri cal i, junts, em prendre les res ponsabi litats pròpies.
L'Assemblea, com deu succeir e n to tes, va ten ir moments de d uresa, de tens ió. El rit me de t reball fo u gairebé esgotador: reunion s i més reunions, grups formals i in formals, esme nes, votacions ... I la possibilitat
que tant desfici i tanta feina no es traduïssin més que
e n bell es paraules O tebis catap las mes inútils congriava
en e ls espe rits una angoixa que sovint esclatava reivindica nt l'ex igènci a d'un compromís seriós, immediat i
e fi caç. Un espec tador desapassiona t podia fàcilmen t
adonar-se que els partici pants estaven conve nçuts de
jugar-se una carta molt important, per alguns potser
l'última.
S i m irem les conclusions que s 'aprovaren , veurem
que peq uen , e n gene ra l, de poc concre tes. D'aq uí que
moltes fossin a dmeses a mb facili ta t. Pe rò a lgunes, en
concre t les que accepten les de l'Assemblea Nacional
referides a te mes de la diocesana, van passar amb
més es tre tor. Fins i to t algun diari va aprofitar l'avinentesa per a augmentar el setge orquestrat e ntorn de
l'Assemblea celebra da a Ma drid. El clergat de Solsona se
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sent, segurament, orgullós que es tinguin tant en compte les seves decisions, però lamenta que se'l conegui
tan poc. Perquè no e ra el contingut d'aquelles conclu·
sions -al qual la majoria s 'adheria- el que estren yia
la porta, sinó els vells i arrelats sentiments d'una autonomia gelosa i suspicaç.
Una lectura atenta de tot el material conclusiu ens
evidencia que , en definitiva, l'esperit que va. moure e ls
votants fou donar la primacia no als problemes «seus»,
s inó al Missa tge que han de viure i an unciar, i intentar
su bordina,- a aques t. - Aquest-, lOta la resta, tota la
malla d'o rganismes i de burocràcies que tantes vegades
constitueix la primera fina litat de la gent d'«església»,
i e l parany on s'ofeguen moltes inquietuds.
Segur que amb l'Assemblea no s'haurà pas a rranja t
tot. Ni de bon tros. Ara bé, s'ha parlat am b sinceritat i valentia. I s 'hi ha patit. Ja és un petit pas. En
el futur el que en ella es di gué i s'accep tà constituirà
un bon puntal pels qui han emprès la marxa, un punt
de partença pels qui vu lgui n començar, i una referència per a to ts. En e l camí caldrà reflexiona r, rectificar
i cercar nous horitzons . Tampoc no mancaran dificultats. Ul tra les extraclericals, que haurien de merèi·
xel' les miJlors energies, hi haurà, d'escre ix , les que
vindran dels defensors de l'immobi lisme, o del pa ssa l
massa jurídic de l'Església ... Si mai no podrà mancar
la Força que ve de Dalt, no sempre, potser, es podrà
comptar amb l'impuLs i els ànims d'aquell s que l'Espe rit ha posat com a superintendents per a pasturar
l'Església de Déu. Cal a donar-se que no tots e ls preo
veres van voler partic ipar en l'Assemblea malgrat la
invitació persona l del Bisbe el qual a pesar d'un visible esgotament degut a la seva manca de salut, presidí
i acceptà les orientacions que no contradiuen les normes vigents.
Creie m que Solsona passa per W1 5 moment s privilegiats. Tots ho són. Però volem creure que aquests ho
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són més. El coratge que dóna de veure un grup tan
gran del presbi teri decidit a anar endavant és una garantia d'esperança. I també serà, per als qui es preparen per al Ministeri, un estímul i la base indis pensable
a l'hora de prendre una decisió.

LI E sglésia

a la televisió

L'a par ició d'unes imatges episcopals a les pantalles
dels nostres aparell s de te levis ió ha posat damunt la
tau la un problema que ja fa temps que s'a rrossega, però

que no ha estat mai afrontat ni plantejat obertament.
No es tracta , només, de les persones que han sortit ni
d'a llò que han d it; sinó, sobretot, de l títol amb què
ho han dit i de l'au toritat que els ha obert les por tes
pe rquè ho diguess in . La significació particu1ar d'a·
ques ts dos personatges reves tits de la dignitat episcopa l, sobre tot després de la darrera assemblea dels bisbes espanyols i de tot el mullader que s'hi alçà sobre
e l document de la congregació del clergat, fa que el
problema s igui, ara, inajornable.
No cal ponderar Ja importància i el ressò que té
la televisió . Penetra a totes les llars; el seu poder de
pe rsuas ió s'acreix per la combinació del so i de la
imatge; la manca de competència la converteix en un
ins trwllent temible.
Si les coses són d'aquesta manera, és eviden t que
cal una gran cura i una gran responsabilitat en tot el
que fa a la presència de l'Església en aq uest mitjà
de comunicació de m asses; més, certament, que en
qua lsevo l altre. Entren en joc, aquí, les assessories reli gioses, e ls programes religiosos. la retransmissió de
notícies i ac tes religiosos, les confe rències i homilies
fetes especialment pe r a la televi s ió.
No hi ha cap dubte: aquesta responsabilitat recau
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directament sobre l'episcopat espanyol. Hi recau, sobretot, en unes circumstàncies com les nos tres, on l'accés
a aques t mitj à no és obert a tot hom i on el seu dirigisme i el seu filtrat ge són ben conegu ts.
Que se 'ns entengu i: no propugnem una mena dc
«censura re ligiosa oficial» sobre els programes de la

televisió. Demanem, això sí, una atenció de l'Església
sobre ci desenrot llament dels espais religiosos i una
intervenció directa pel que fa a les persones que hi
actuen quan es tracta d'eclesiàs tics: als ull s del poble,
i com més senzi ll més, pel simple fet d'aparèixer a
la televisió representen l'Església, una Església que es
fa visible, pràcticament, a totes les famílies d'Espanya.
Això és tant més veri tat i tant més necessari com més
qualificada sigu.i la persona que hj intervingui. No cal
dir quan es tracta d'un bisbe.
Temps enrera, amb motiu de les aparicions domi·
nieals del senyor Emi1io Ramera, van ser nombrosos
els diari s que es queixare n de la pat eHIí' de corso de
què semblava gaudir. Fóra de doldre que es pogués
parla r, també, d'unes semblants patents episcopals. De
doldre i de blasmar.
l quan les persones que així han estat afavorides
( i no precisament pels seus germans de l'episcopat) es
permeten de parlar en uns termes que no represent en
tots aquests german s, amb els quals es troben collegialment units i vinculats, hom té dret a pregun tar-se
com és que els òrgans responsables de la Conferència
episcopal no posen les coses en el seu lloc. ¿Es lracta,
potser, d'una interpretació «oficiosa»?
Humilment, però serenament, gosem demanar als
nostres bisbes que prenguin cartes en aquest afer. Ho
reclama la seva condició de Pastors del Poble de Déu,
de primers responsables de l'Església. Ho demana, també, la coHegialitat episcopal.
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qüestions

L 'opció demòcrata-cristiana
T en im l'encelQ1nent d'una qüestió m olt a.c·
tua! per a Ull bon grup de cristians: la dels,
mòb ils i aspiracions de l'opció demòcrata-crislimfa.

L'autor vol presentar, amb una llum nova,
aquesta opció -jove, exigent i fidel a uns
pril1cipis- com una democràcia r eal per al
món d'avui.
Un nom , una intencionalitat

Nombrosos cristians. arreu d 'Europa i d'Amèrica, realitzen avui
llur comprom ís temporal a través d'una opció demòcrata-cristiana,
ombrosos ciutadans que viuen a l marge de la fe comparteixen
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també aquesta mate ixa opció, com a camí polític cap al progrés i la
convivè ncia entre e ls homes. Uns i altres responen a una forma històrica de pensament, més que no pas a un mite; presenten un
programa bàsicament realitzable i en progressió constant, més que
una utopia; i poden brindar, com tot aquell qui ha passat a l'acció, èxits i fracassos a la necessària crítica. De vegades, a la condemna dràstica que els fa l'integrisme s'uneixen les reticències
d'un cert progressisme, potser més atent a les exigències d'un progrés conceptual in vilro que a les possibilitats real s de transformació de la nos tra societat. To t plegat congria, en certs medis catòlics de casa nostra, un ambient de prevenció que, de tant com
vol evitar els perills teòrics d'una situació de privilegi per als demòcrata-cristians, acaba fent-los objecte de discriminació ... Aquestes són coses que, naturalment, hom fa sense adonar-se'n ga ire ni
portar a la pràctica c i principi de llibertat d'opcións polit iques
i de respecte a to tes aquelles que són capaces de respectar les
altres. Tanmateix, fóra curiós d'escatir, en algun país europeu, quins
grups polítics treuen més profit dc les assistències eclesials -d'altra banda j ustes i lloables- i quins altres defugen -tal vegada
en excés- tota aparença de clericalisme ...
¿Què expressen avui, els aHudits ciutadans, amb els termes . democràcia c ri stiana »? ¿Quina concepció del món i de les relacions
en tre els homes hi defensen? ¿Es tracta d'una mena de santa aliança democràtica dels creients o, po tser, d'un conjunt d'homes essencia lment demòcrates que, a més, són cri stians? Cap d'aquests
dos concep tes no expliquen la intencionalitat demòcrata-c ristiana,
la qua l no pretén d'utilitzar en el camp de la política la unitat
-d'ordre divers que té lloc en e l terreny de la fc- ni tan solam ent
constituir l'úni ca opció và lida de tots e ls cristians demòcrates.
No es tracta de la s imple addic ió de dos elements, el demòcrata
i el cristià, s inó d'una determinada síntesi d'ambdós.
Els demòcra ta-cristians entenen la democràcia a partir de la
concepció c ri stiana de la vida, com a font de compre nsió de la
socie tat i de les relacions humanes amb un determinat estil. I es
refereixen al cristianisme en la seva manifestació i vivència democrà tiques, temporals. Per això, precisament, hi ha grups que,
essent políticament demòcrates i religiosament o sociològica c ris-
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tians, no són dcmòcrata-cristians. T per això, també, creients no
creients poden enq uadrar-se conjunt a mcnt en l'acció demòcratac r is tia na, pe r l'única raó importan t que uns i altres estan d'acord
e n una idè nt ica resposta política, amb independència d'a llò que
,'home té de propi i d' inalie na ble: la seva consciència.
Vi s t tot això, hom pod ri a raonar - i no li mancarien factors
objectius per a fer-ho- que la denominació no és massa afortunada. Es t rac ta d'una realitat fàc tica, his tòri ca i, e n definitiva,
secundària. Va l a dir que àd huc aq uelles organitzacions que mai
no van vole r esgrimi r e ls termes «de mocràcia cristiana» -com poden haver estat la . Unión Cívica>, a l' Uruguai; el COPE I a Veneçue la o Unió Democràtica de Catalunya- eren igualmen t conegudes com a demòc rata-cristianes.

Democràcia: sentit i dinà mica
Es tracta, d 'acord amb l'esmen tada concepció cristiana de la
vida, de rea litza r la democràcia no com un vaJor individua l sinó
comunità r iamen l. I no, ta mpoc, en un sentit estrictament coBecliu, sacrifican t la persona als interessos del grup social al qual
aq uesta pe rt any. E ls c iutadans que ha n fet aquesta opció política
demòcrata-cris ti a na pla ntegen, juntament amb una p rimacia irrenunciable del bé comú, la de fensa de la persona . Concebre la democràcia com un fe t essencialme nt comunita r i implica, en el te rreny operatiu, posar-sc contra la ta societat en la qual Ja persona
és s ubjectada a ls interessos -econòmics i polítics- de l grup dominant i propugnar una nova organització, on cada persona pugui
realitzar-se i sc senti pl ename nt respo nsable, colze a mb colze amb
e ls a lt res, de to ta l'activitat en la qua l inten'é. El canvi in tenta t
és su bstanc ial: d' una socie tat de masses on no hi h a interpenetració de consciències ni de voluntats i on cada persona és, a tot
esti rar, un cercle ta ngencial per a l'altre, hom vol arr ibar a una
socie tat comunità ri a, on el «nosaltres » foragiti el «jo», en to t projecte de vida po lítica. Pot ser a lgú p ensarà que es tracta d'un pro-
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jecte certament interessant però de difícil consecució pràctica.
Aquest idea l, és realmen t abastable en l'ordre polític? Abans de
res pondre afirmativament, caldria cridar als quatre vents que si
no existia una organització que lligués bé comú i llibertat de l'hoM
me hauríem d'inventar-la. Mai tan t com ara l'home no és consM
cie nt de la seva llibertat radical i, alhora, de la solidarita t entre
tots. En la fretura d'aquesta sín tesi rau, en bona part, l'èx it de
l'opció que estem descrivint. Però, reprenent el fil, pode m dir que
aquesta aspiració a una democràcia comunitària esdevé real mitjançant el camí concret de la democràcia de participació .
Què implica aques t tipus d'organ ització de la societat? Essencialment, la partic ipació permanent del poble en tot el procés de
la presa de dec isions. Així, cal desenvolupar al màxim les orgaM
nitzacion s autènticament populars i crear e ls òrgans adequats perquè la veu i la voluntat del país pesin contínuament en e ls cenM
tres cie decisió; no, només en els centres polítics, sinó també en
els econòmics i en els de gestió. Les organitzacions polítiques,
però també les sindica ls, les de pob les i de barris, han de ser
les cadenes de transmissió de la voluntat popular. Avui e ls demàcrataMcristians volen, en definit iva, dinamitzar el poble, tot crean t
les vies per les quals cal que discorri la socia litzac ió progressiva
i necessària de la qual ens parlava la Pa cem in terris.
Si la societat que està naLxent de la tercera revolució indusM
trial no és capaç de respondre a les contradiccions creixents, amb
una participació efectiva de tots els homes; si no aconsegu im d'erradicar e ls criteris d' élit e -tant quan són proposats pels qui ens
parlen de «la lï de les ideologies », com quan ens diuen que el
poder escau a un sol partit perquè només ell té «la interpretació
científica» de la his tòria-, el ciutadà, el ciutadà corrent de cada
dia, serà cada co p més dirigit, més manipulat pel poder del gran
capital o pel de ls buròcrates polítics. La democràcia de participació és una meta innegable a la qual, això sí, podem tendir per
canlins diversos. En el camp marxista mateix, existeixen nuclis
fermament decidits a superar Ja dictadura homeMsocietat que im M
pregna l'organització del socialisme comunista. Aquests intents
són, per la seva valentia: trencar en nom de l'home conceptes
alçats a nivell de dogma -concepte de fàcil comprensió p e r al
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cristi à- ; i per la seva honradesa: no negar, malgrat els seus
errors, tot allò de positiu que té el marxisme -postura que hauria
dc ser igualment de fàcil comprensió per als cristians- una es·
perança. L'esperança d'un retrobament en cI terreny pràc tic que
no comporti, ni per als uns ni pe r als altres, la renúncia al propi
ésser. Objectiu , aquest, només possible a nivell coHectiu , amb una
visió organitzada i mi litant. Perquè, ja se sap, en l'ordre polític,
l'llome aïllat poc servei pot fer a la societat en què vi u .

El tre ball , va lor comunitari
Però, al costat de l'àmbit polític, hi ha el més estrictamen t
social, amb l'exp lotació de l'home per l'home ... Els qui han optat
per la democràcia crist iana saben prou que una concepció política com l'exposada fin s aquí és incompatible amb una estructura
econòmica controlada per minori es. I volen ulla rèplica coherent
tant a l'organi tzació social que es fonamenta en la propietat privada dc les empreses, com a la que pretén l'exclusiva propietat
estatal. Volen, senzillament, una democràcia comunitària i sociali sta en la qual la majoria d'empreses -les grans i les mitjanesestiguin a man s dels tre balladors, per ta l com són ells els qui,
com a comu nitat activa , n'esdevenen e ls responsables immediats .
L'aplicació aquí del criteri de la subs idiari tat a favor de les comunitats intermèdies és clara. D'aques ta forma de socia lització
dels mitjans de producció, se n'exceptuen aquells que posseeixen
una utilitat pública directa -crèdit, energia, comun icacions, etc.i aquells altres que poguessin comportar una limitació a Ja rec la
executò ria de l'Estat. En ambdós casos, la nacionalització és la
forma obligada, car Ja salvaguarda del bé comú passa davant del
principi de subsidiaritat.
Aquesta concepció, exigència de la justícia social, reposa sobre
bases teòriques sòlides i sobre experiències enriquidores .
En efecte, l'organització comunità ria de la producció es fonamenta en la funció social de la propie tat. Una funció dinàmica
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en e l temps, no una mena d'adorn paternalista a la propietat
individual pura i estricta. La funció social exigeix, ben al contra ri, que la propie tat es tigui orientada a l bé ge nera l. D'aques tes
arrels, neix e l trinomi harmònicament conjugat: propietat estatal,
propietat comunità ria , propietat privada . .
Pel que fa a les experiències de to t a ixò, nosaltres en tenim
de molt properes: les de l programa de coHectivitzacions de la
Generalitat de Ca ta lunya. Un programa que, donada l'cvoluc ió dels
fets , va te nir una. durada curta , però que, indubtablement, va
servir de pedra de toc per a desenvolupame nts ulterio rs duts a
te rme a diferents països. Aquell programa, en el seu contingut
bàsic i amb les ada ptacions pròpies del nostre temps, ha permès
als de mòcrata-cris tians de diverses nacions --com Xile , l'Uruguai
i altres- d 'incorpo rar a llu rs programes l'obj ectiu de la propietat
comunitària.

Dimensió nacional i dimensió internacional
Cal recordar, ateses les nostres circums tàncies, l'atenció del s
demòcrata-cristians al fet nacional, com a punt de pa rtida. D'un a
banda, veu en en el dret a l'autodeterminació dels pobles un postulat clarament cristià. De l'altra, construeixen sempre e ls programes a partir de la peculiaritat de cada país.
Però ex isteix un altre vessant a tenir en compt e: l'internacional. E l pdncipi cristià de la solidari ta t traspassa la nació i assoleix el seu sen tit ple quan és o tendeix a ser unive rsal. L'objectiu
polític, és a di r, l'eix entorn al qual aquesta afirmació normativa
de la solidaritat esdevé positiva , és la justícia social int ernacional.
En efecte, no es tracta únicament d'eliminar la injustícia a nivell
de classes sinó també a nivell de pobles. E l principi és relativament senzill : transferir els mecanismes de la justícia distributiva
a les relacions internacionals. La seva aplicació ja és més difícil,
donada la política impera nt de blocs. Per això resulta viable únicament, a través d'una plataforma internacional de p aïsos no ali272

neats , de la qual l'Europa de ls pobles podria ser la clau de volta.
He volgut e ncetar e l tema dels mòbils i de les aspiracions d'una
opció: la demòcrata-cristiana. o la falsejada i empetitida que
a lgun s homes de l'establishment volen presentar, inó la que respon a un moviment jove, exigent i fidel a uns principis : la democ ràcia comunitària i socialista, una democràcia real per al món
d'avui.
Anton Cañellas ( Barcelona)

Fe

lluita de classes
En altre t emps enmig d'algwT exercici de
«pa raules oposades» -pensem en aq uelles tirallongll es de mot s contraris en l 'es tudi d'algun
idioll/a: blal1c-.wgre, fort-feb le, ple-bu it ...hi

hat/riem encabit, de segur, els dos t erm es del
titol q ue acabeu de llegir. Pe rò, no. Avui
-se'ns diu aq ll í- ja no cal c011s iderar com
oposats aquests dos element s.
La qüestió és cert ament diticil, mes ens lla
semblat que valia la pena de posar-la obertam ent i hmwSlamel1t sobre la ta ula. D'altra
banda, ens atrevim a afirmar que la nwjor
o 11le110r tensió del tema en el lec tor depend rà
del seu gra u de coneixement i de proximitat
del I1lón dels joves, o del mÓIl obrer, o dels
militanls crist ians, per exemple.

Ouè és lluita de classes
Abans d 'afrontar directament el problema volem preguntar-nos,
en una primera aprox.imac ió, què és la llu ita de classes. La lluita
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de classes és a l'hora un fet i un mètode. es un fet, és a dir, és
la divisió de la societat en classes irreductiblement antagòniques
entre si, e n els seus interessos econòmics. polítics, socials i, per
tant , en la seva cultura. D'una m anera més exacta, és la divisió de
la societat entre opressors i oprimits, en tre els que decideixen j
els que executen . Aquest fet és considerat, a més, com una llei
hjstòrica, és a dir, que donades certes condicions, per exemple,
el règim de propietat privada dels grans béns de producció, la
lluita es fa necessària. es també una llei històrica en el sentit
que la lluita de classes condiciona necessàriament altres aspectes
de la vida social i, pel' tant, és un factor fonamental de l'evolució
històrica.
La lIui ta de classes és també un mètode que s'imposa 3 Ics
classes oprimides per tal d'alliberar-se, en el sentit que la transformació de ]a societa t passa per una iniciativa soli dària j s is te·
màtica de lluita de Ics classes oprimides contra les classes dominants. Per tant, la lluita de classes expressa l'eslat d'alienació i
el mètode per a resoldre'l: un a s ituació imposada i una iniciativa
presa.

Per què històricament l'Església ha re fusat la lluita de classes?
1.

Refús de la lluila com a fel

En la cultura cristiana hi ha una tendència constan t a no reconèixer la divisió de la societat en classes en el seu radicalisme,
i a condemnar aquesta divisió en la seva injustícia i, per consegüent, a no comprometre's a suprimir-la. Es diu, en primer lloc,
qu e les diferents classes no tenen interessos oposats sinó convergents; s'oposa l'jntcrclassisme al classisme. Els contras tos no es
deuen al sistema sinó a les debilitats dels homes i, per consegüent,
poden ésser eliminats, qu edant intacte el sistema de relacions; treballant en la línia de les reformes i no de la revolució. La divisió
en classes no pren un to de desordre, ans expressa una diversitat

274

dc ca pacita ts, una diversitat de tasqu es que pertany a Ja naturalesa de les coses i tradueix, per tant, la voluntat de Déu.
Ai xò té sent it, sobretot, qua n ens referim a la de pendènc ia
d 'uns res pecte a ls a ltres, d 'uns homes a uns aHres: el fet que
a lguns ho mes est iguin en una situació sistemàti ca de dependència
corres pondria a la mateixa natura lesa de les coses, ja que la volun ta t de Dl: u ha connat a a lgu ns una tasca de direcció en la
hi s tò r ia, un a mena de m issió pa te rnal -són e ls rics, e ls poderosos, Ics autoritats-; e ls altres han de desenvolupa r-se i realitzarsc tot a cceptant aques ta dependència amb es pe rit d 'obe diè ncia.
Pe r tant , qua lsevo l intent de modifi ca r aques ta s ituació és subversiu ca r contrasta amb la naturalesa i a mb la voluntat de Déu;
a més, és utòpic ja que la na turalesa és immutable.
Això ens njuda a e ntendre el j udici que es fa de la lluita de
classes com a mètode: la imatge teneb rosa j sanguinària que sempre se n' ha fe t en un tipus de literatura c ris tiana , i e l sentit de
la reacció que s'hi oposa.

2. Relú s de la l/llita com a mètode
La condemnació de la lluita de classes com a mè tode es refere ix a ls obj ectius de la lluit a, als seus mo tius i a ls seus medis.
Els objectiu s han d'ésser condemnats perquè consis teixen a trenca r l'ord re es tabl e rt per la natura lesa i per Déu; a trencar les
dependè ncies nat ura ls, i per tant, a crear una situació de desordre,
d'a nnrquia , de capritx. La lluita és font de desord re car allò que
hi hnvia a ba ns e ra l'ordre.
Els motius de la lluita són un aspecte molt important del confli cte am b el cristianis me. La lluita de classes tindr ia com a motiu fonam e ntal l'odi, e l ressentiment, l'egois me dels obrers, dels
treballadors , dels pobres. S 'ident ifica la llui ta a mb l'odi; la lluita
desvetllaria un desencadenament d'instints, de pnssions, de ressentimen ts, d'una voluntat de ve njança: per tant, s'o posa a un element ta n fonamenta l en la vida cristiana com és l'amor.
Fina lment, la llu ita de classes és condemnada per raó dels mcdis que empra: violència i sang, abús de poder de part de les
masses que l'organitzen i, pràc ticament , el recurs a tots els medis.
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Raons d'aquest refús

Si ] a lluita de classes és així, si és una cosa tan fosca i atroç.
qu i és que no la condemna? Aleshores podríem acabar el discurs
dient que l'Església ha condemnat un cert tipus de lluita de classes; però que si e l sentit de la lluita [os diferent, ales hores la
condemnació no valdria. Aquesta operació cns permetria, per un
costat, comprendre i justificar la posició de l'Església i, per l'a ltre,
moure'ns lliure ment per elaborar i realitzar noves perspectives.
No obstant, Ics coses no són tan simples, car l'Església té aquesta imatge de la lluita de classes però no en té una a ltra; per consegüent, les seves directrius pràc tiques es base n en aquesta imatge_
Això lé, a més, ar rels profundes en el conjunt de la vida i del
pensament cris tià: arrels cu ltural s o doctrinals i arrels estruc turals o socials.
Ca l que científicament prenguem consciència d 'aques ts condicionaments, no certament per a suprimir l'eva ngeli , sinó per denunciar, en un moviment valent d'autocrítica, el compromís de
l'Església amb la cultura burgesa, per a cercar les causes d 'una
situació tan greu, per a retornar al missa tge la seva puresa evan·
gèlica .

La nova consciència cristiana davant la lluita de classes

Aq uesta ac titud provoca e n l'esperit de molts cris tians una
tensió interior en lre fidelitat a l'Església i fidelitat a la classe
obre ra, e ntre fidelitat a l'Església i fidelita t a ls pobres_ ¡;s el problema de molts m ilitan ts obrers i de molts estudiants que han
descobert l'ideal revolucionari. Crec que tots hem viscut l'experiència tan rica i prometedora de joves que en pocs anys -a vegades en pocs mesos- han arribat a una manera nova de con·
ceb re la vida i la seva donació. ¡;s aquest un dels aspectes més
interessants dels moviments estudiantils . Ara bé, sovint aquests
joves, que havien rebut formació catòlica, s'han trobat en una
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c risi provocada preci sa ment pel conn ic te entre els ideal s revolucionaris que anaven descobrint i la fOlmació catòlica que havie n
rebut i que, a més, era expressada en la «doctrina social de l'Església ». Tensió que e n molts casos ha desembocat en una ruptura
ca r, quan es trac ta d'escollir, molt s esta n disposats a escollir conI ra l'Església.
Sempre em recordo d'un obrer que (a un quanl s anys , al
fina l d 'una conferència que vaig donar -precisament sobre la
lluita de c1asses-, em digué: «Jo, padre, vaig deixar l'Esglé ia fa
deu anys per e ntrar e n e l partit comunista; i la vaig deixar per
defensar les idees que vos tè ha exposa t avui. » Allò em va causar
una gran impressió i li vaig co ntestar de seguida: «Precisament ,
allò que ara volem fer és crear una si tuació on ja ningú no hagi
de deixar l'Església per aquestes raons.»
tS molt important que l'Església sc senti ca paç en aquest s moments de reconèixer les seves culpes davant Déu, l'únic sant. Dins
aq uesta nova refle.'\ió cristiana, dins aques ta autocrít ica sincera i
humil, la lluit a de classes hi té un lloc privilegiat.
a) Dava11l la llllila de classes com a fel. Pel que es refereix
a la ll uita de clascs com a fet, és a dir, a la divisió de la societat
en classes antagòniques, la qüestió més que ètica o religiosa és
històrica. La lluita, ho vulguem o no, és en les coses. No es tracta
d'escollir s i admetem o no admetem la lluit a de classes; el que
es tracta d 'escoll ir és a quin can tó e ns apuntem. Negar e l fel o
voler restar a l marge de la lluita equival, e n defini tiva. a apuntar-sc al can ló de l'ordre es tablert.

b) Daval1l la Uuit a de classes com a mètode. Davant el mètode dc la lluita de classes, e l punt central del mè tode canvia de
pers pectiva, és la distinció entre lluita i odi. La lluita de classes
és refusada en la mesura que és expressió de l'odi, en la mesura
que no es pOl di s tingir de l'odi, i en això hi ha una continuïtat
enlre l'actitud ac tual i la doc trina tradicional. Hi ha la novetat
de la mane ra diferent d'interpretar les exigències de l'amor, per277
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què precisament el nexe entre lluita i odi no sembla necessari, tot
i que la dis tinció pugui ésser bastant difícil a l'hora de conc re tar.
L'evangeli ens mana es timar e ls enemics; no ens mana que no
en tinguem O que no els comba tem. O sigui , que no hi ha incompatibilitat entre amor j lluita de classes.
L'amo r no solament no exclou la lluita de classes, ans l'exigeix. No podem estimar els pobres sense apuntar-nos, a l seu costat, en la lluita pel seu a lliberament. La lluita de classes ha esdevingut per a la nova consciència cris tiana un imperatiu insepar~ble del manament de ,'amor.

Exigències pràctiques de la lluita de classes

La nostra realit at i afirmació a la c lasse obrera no és una atïrmació simple, ans ex igeix quelcom molt concret en la nostra vida
pràc tica .
Suposa, en primer lloc. una consciència d'identificació amb la
classe a la qual pertanyem.
S uposa, en segon lloc, l'acceptació que les nostres relacions
amb l'altra classe - la burgesa- són irreconciliables: no hi pot
haver coexistènc ia.
r suposa, en tercer lloc, el convenciment actiu que la classe
obrera té una missió històrica a realitzar: que aquesta missió
històrica només es podrà realitzar a través de la lluita organitzada.
Això ens planteja un problema seriós: de quina manera es pot
participar en la lluita organitzada? Evidentment, no és aquest el
lloc per a discutir ¡'estratègia de lluita, però sí que és el lloc per
a plantejar-nos seriosament el problema o e l nivell del nostre
enquadrament en la lluita. Hi ha diferents nivells en aquesta participació i cada u ha de respondre's a quin nivell està, no solamen t
per a una exigència històrica de la nostra classe, sinó també cow

.ma exigència del missatge evallgèlic ...
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La fe davant el marxisme
L'o pc ió marxis ta de l c ri s ti à sembla estar en contradicció amb
l'afirmació clàssica que e l marxisme és essencialment incompatible amb la fe. Es poss ible - i ho creiem així- que aquesta afir·
mació no s igui correcta des d'una autèntica perspectiva marxis ta .

De fel, actualment alguns teòrics marxistes afirmen:

et

El marxis-

m e lluita teò ricame nt contra la religió quan constitueix un obs tacle teò ri c , i la combat ideo lògicament i políticament, quan cons titu eix un obs tacle ideològic i polític ... Teòricament el marxi sme
no és Ull ateis me ; és un a doctrina qu e, en la mesura en què la
re li gió ex is teix com a obstacle, es tà obligada a lluitar cont ra ella ... »
«Però, no m és» , podríem afeg.ir- hi nosaltres, «quan una religió o
una o pc ió de fe cons titue ix un obstacle.»
Per ta l d'ésse r més prec isos, podem descobrir tres nivell s en
l'anà li s i m a rxista:
- e l que es proclama es tri c tament filosòfic (darrers principis)
I que tra diciona lment s'ha m a nifestat a teu .
-el m a rxi s me com a m è tode d 'anàlisi cien tífica de la societat
com a ciè ncia de la revolució.
-cI ma rxi sm e com a projecte i com a praxi (pràctica) política.
Si e ntre c I segon i e l tercer ni ve ll hi ha un a connexió científica
necessà ri a , no es veu que hi hagi un a connexió a ixí en tre el prime r ni ve ll i els a lt res dos.
E n aques t sen tit es pot dir que és tan poc científic -des de
la pers pect iva marxi sta- afirmar Déu com negar-lo, pa rtint de
l'anàlis i po lítica de la societat. Són nivell s difere nts.
Creiem, per tant , que l'úni ca posició marxista correcta de cara
al fe t re ligiós i a la religió és la que consis teix a combatre )a
religió perqu è hi s tòricam enl s'ha Iransformal e n un aparell ideològic i polÍlic de l'Estat ca pilalista. Enlès així e l problema, té
tants motius el marxis me que es declara ateu per a combatre la
religió, com el creient que accepta el marxis me com l'única pràctica política correcta avui dia.
Partint de les consideracions anteriors ens fem la següen t pregunta:
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Quin paper hi juga la fe ?
La fe no aporta res d'específic al projec le social is la. La [e se
situa en un al tre ni vell d'opció personal, que només té sentit per

al creient:

-és una resposla absolula a l'home.
- l'home de fe que se sent pe legrí en la lerra forçosament ha
de sentir-se mo lt més lliure per a ésser obedient al manamenl
de Crist d'ésser fid el als homes i a la terra i de no res lar 11 igat
als inte ressos egoistes, fruit del pecat.
- l'espera nça del compliment de la promesa que la llum i la
justícia arribaran a la terra, li dó na un impuls es pecífic per no
deixar la llu ita .
-per la fc, el creient es cons titueix en un continuado r de Crist
de la seva obra, i rep d 'ell, per mil jà del sagrame nl , un impuls
u na força específica.
- la identificació amb el missatge evangèlic el fa radicalment
sensible no sols als problemes globals de la hu mani ta l, s inó a ls
de cada home en particular: família , dolor, malaltia, a lime ntació, e tc.
- d'atra banda, e l c reie nt sap que e l combat a la terra no s'acabarà mai , malgrat les nombroses conquestes que hagi pogut
aconsegui r. Pe r això ha d'estar moll alerta a cada moment per tal
de lluitar no c re ient que hi ha una me ta definit iva a asso li r. La
meta de rea lització de la jus tícia a la terra té una dimens ió infi·
ni ta, com a re fl ex de la justícia de Déu. El c reien t sempre serà
un home radica lment insatisfet i la seva ac titud i la seva pràctica
revo lucionàries no podran acabar mai.
- la revolució im e rna la conques ta de l'hom e nou tenen un
sent it molt més profund i radical que l'home nou de la societat
sociali sta.
No obstant això , històricament la fe i la religió halJ estat un
obstacle. Pe r a ixò podem dir que la [e és perillosa, quan la vida
de fe no va precedida per una opció molt clara i de forma científica de fidelitat a la terra, i quan no s'és conscien t del s obstacles externs i personals que ens ell volten i C01 ldicion el1:
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-obs tacles ambien tals: societat de consum , tensions incompre ns ions e ntre persones i grups .. .
-obstacles institucionals : tot s'ha de fer a cont rapèl o al
marge de les ins ti tucion s oficials de la socie tat actual: de l'Església i polítiques ...
-obs tacles hi s tòri cs: la càrrega històrica que portem per l'educa ció i pels cos tum s. La càrrega his tòrica que ha m ed iatitzat
les formes de viure la fe, etc ...
-obs tacl es personals : cansament, desiHusió, covardia, no veure e ls resultats ... i es van desdibuixant coses que en altres m oments hav íem vis t to talment clares.
-obstacles polít ics: la lluita política no pot polaritzar l'home
de fe . Es pot transformar en una nova a lienació i es pot perdre
e ls contingut es pecífic de la fe tal com ho hem descrit abans ...

De quina Església som?
La nostra iden tifi cac ió amb l'Església avui no pot ésser total
sinó parcial, ja que una part d'aques ta Església no és s igne d'alliberamen t i és lluny de voler comprometre's amb e ls homes en la
seva tasca hi s tòr ica.
No obs ta nt , això no ens inh ibeix d 'una res ponsabilitat personal
i coHec ti va de viure i de fer l'Església. L'Església se rà r eflex fide l
d'al lò que Cri s t e ns va deixar si nosaltres ens hi obliguem i responsabilitzem. Una actitud de ma rginació tota l pot conduir cap
a una pass i.vitat inope rant i, a Ja ll arga, ésser la cau sa de la nostra
desa parició com a comunita t de fe. Tancar-nos en nosaltres mate ixos seria no entendre la fe que ha d'ésser tran smesa a tra vés
de la nostra presència c nt re aquell s cristians que van a les pa rròquies o a altres llocs, i a través del nos tre esforç perquè allò que
avui són parròquies a l marge del poble i contra ell, es tran sformi
en veritables comunitats de fe i en signe d'alliberament i de veri ta 1.
Joal! P. Carcía Niet o (Comel/à de Llobregat)
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El concepte

la praxi

del no-alineat políticament
A manera de taló de fons
Les co nclu siol7s de L'Assem bLea COlljU/lta de Madrid i moltes
de les decision s a nivell doct rinal preses en l'LUtim. sinode de
bisbes a R Ol/la ( 197 1), sob r e el com promís de L'Esgl ésia en les

qUest ions fonamenta ls de ju stícia social, són un inici valent de
l'enderrocam ent d'aquell aforisme, ambigtl com a m inim, que resava: «L'Església lla lla de fer política; el capellà no lza de f er
poli/ica,. ,
Aquest afori sme és ambib'1J , perquè l'Església de Roma no deixa
de fer política des que es lleva fins que se'n va a dormir.
Com que ci binomi Política-EsgLés ia és ple de ma tisos e n faré
una brell tria per obrir camÍ. M'ha sembla t trobar, a cop d'ull,
quatre moments històrics d 'aques t compromís polftic de l'Església, de contingut divers. Heu-los a quí :
1. Presència política gravitatòria. L' Església va començar a
rer política, en aques t sentit, des de l primer mome nt dc la seva
exis tènc ia, e n sortir a l carrer, el dia de la Pentecos ta de l'any 33
de la nos tra era, i predicar que Jesús de Natzaret era ressuscita t.
Aques t primer grau de compromís polític nin gú no el pot evita r ,
admesa la seva presència dins Ja socie ta t. Es ra política si es
calla davanl d'un prob le ma; es fa política s i es parla; s i es diu S1
o si es diu NO. La vida de l'home, precisamenl en aquell aspecte
en virtut de l qua l es diu c ris ti à, entre a ltres coses, és po lítica,
inevilablement.

2. Presència politiea agressiva, com auto-defensa. :'::s el desplegament espontani i natural d'aquella presència inevitable en
prime r gra u que he a no menat gra vitatòria. Ara, però, reves tint un
caràcte r eminen tmen t polític però des de fora estant del Poder
o de ls partit s. Vindria a ser una presència política semblan t a la
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del IIO·alill eat qu e e n la segona part intentaré dibuixar. Aquesta
fo rm a agress iva de fer política deuria posar-se en joc e ls prime rs
te mps del c ri s tia nis me prim itiu fin s que Constantí va integrar
l 'Esg lés ia dins del seu sistema , o fi ci alment. També, m és o menys

purame nt , es compo rt a a ixí l'Esglés ia en aq uell s països com Fra nça o n ¡' Es tat no és co nfessio nal.

La comunit a t de c re ie nt s - l' Esglés ia- pe r missió prò pia, és
encarregada d c pro moc io nar e ntre els homes c i missatge de J e-

sús. r ci mi ssatge cie Jesús - preci sa ment per la seva naturalesa
religiosa (va lgui aques t mot, avui ta mbé confus iona ri ) va sotraguejar Ics è ti qu es de l seu te mps, féu enf ronta r les classes en e l
se u país i va remoure e ls partits polítics ( fari se us, sadu ceus, Judas), la religió jueva (Sanedrí) i la reli gió rom a na (centurió, Pilats)
d c ca.sa seva . El missat ge de J es ucris t no pot evit a r de qüestionar
Iol s is te ma es table rt pe rqu è el seu obj ec ti u , pe r de finici ó, no queda esgotat e n ca p de ls pa rt its po lítics, induït c i de la dem ocràcia
c ris tia na . La fe desbo rd a , per p r incipi , els o bj ectiu s po líti cs de
pa rtit i , si a lgun a vegada co incide ix e n al guns punts conc re ts.
no s'hi confo n.

Aques t és un segon pas de presència política que l'Esglés ia ha
d 'assumir, s i vo l se r fid e l a ella mateixa . D'aquí arrenca la necessitat pe r als seus representants, d 'haver de tenir contac tes amb els
del pode r civil per a fe r en caixar - fin s on és possible- dins la
socie tat, deures qu e l'Església no pot abandonar. Per això cal lli·
mar dis posicions , regular relacions, pe rm e tre tensions, opos ic ions i
lluites. Hi ha una manera honesta de ser cris tià que pot dur a
la presó i a la morl. Jesús de Na tzaret n'és la prova.
Sens dubte aquí queda dibuixa da una actitud de caire polític
de l' Església amb una punta d 'agress ivitat que neix de l'autode·
rensa .
3. Polit ica de domini total. L'Església ha dut a tenne una
política de domini total de Ja societat amb la pretensió o caber·
tura que tot ha de donar glòria a Déu. Emperadors i reis, nobles,
burgesos i paisans. havien d'estar a les ordres de Déu, que vo lia
dir a les ordres i opinions de l'Església a Barcelona, a Paris, a
Itàlia, a Ale manya , a l'Africa i a l'Amèrica. Momen ts estelars d'a·
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ques ta política de do mi ni total eren quan el Papa coronava l'emperador Carlemany, per exemp le. L'Església de Roma s'havia autoconvençut d 'aquest dret (Ella ho donava com un deure!) de domini i absorció de la tota societat civil. Sempre que l'Església no
manava en aquesta llarga època era pe rquè no la deLxaven manar;
perquè 110 pod ia. Per jus tificar-sc havia elaborat un teoria fin s
sua ra explicada en to ls els manuals de teologia dels seminaris i
unive rs itats. La teo ria de la tes i i de la hipò tesi. Quan no podia
manar, deia que c I país es trobava en s ituac ió d'hipòtesi ; és a
dir que la major ia de ciutadans no eren catò lics . Però aLxò era
una s ituaci ó trans itòria ; de seguida que Ja gent es convertís (de
grat o per força) tomaria la situació de lesi (tal com les coses
han de ser, segons el voler de Déu) i aleshores l'Església to rnaria
a manar o a manegar-ho tot, al cel i a la terra.
D'aquest clima a rre nca aquell aluT aforisme . Con la ¡glesia
Jz el1lOs topada». Volia dir i diuen encara, segons on: o: Manen
aquests perquè són els amos d e to t; la seva arbitrarietat (que
ell s identiriquen amb la volunta t cie Déu ) és llei, com la dels
8 111 0 5 i senyors d'aquest món. No hi ha res a fer . La raó no hi
val! »
4.

Polít ica d'independència del Poder constiluït

dels partit s

polítics d 'oposició.
Quan es diu que (( cal independit zar l'Església del poder constituït » es diu, a més a més, sense poder-ho evitar: «cal estar present en altres línies polítiques d'oposició»! L'Església espan yola
pretén. sens dubte, desfer-se del compromís polític total que un
dia, cu lpablement, va con traure. (Si en fa d 'anys que el poble ho
diu! ! avui se li comença a donar la raó!) Ella proclama aquesta
seva voluntat d'auto nom ia. I és ho nesta en proclamar-ho. La situac ió actual, la veu i la viu , com una infidelitat. El règim des
de l seu punt de vi s ta d'interès, ho veu i ho viu com un s uport
als corrents polítics que es tro ben a l'aguait, esperan t la seva
oportunita t de recanvi. I té també raó. Indirectament és cert.
Fall una opció política abusiva la que féu l'Església. J;s una nova
opció política l'actitud de dis tanciament que pren ara en relació
al règim .
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L'Esglés ia, com a bloc social, tindrà sempre un pes polític
específic i con cret. El que cal és que la seva presència oficial
graviti dins d'una am pla gamma d'opcions polítiques i posi l'accent sobre les que més (en plural! ) pressionin per la realització
de la justíc ia soc ia l, la llibertat i la fraternitat universal.

El no-alineat pol íticament
Deixo l'Església institució o jeràrquica per posar atenció al
c ris tià que va pel carrcr.
D'aquesta consciència última de presència del cristià dins el
mó n, com una de les fid elitats o repercussions de la pròpia fe,
e n surt un inte rès directe, no tecn ifica t, pels problemes de jus tícia social. E l cris tià en aquesta primera etapa anirà a votar o
no hi ani rà ; dirà Sl o d irà NO d'una manera volguda, però al
marge dels mecanismes i consignes de partit. Una vegada votarà,
a Ità lia, a favor de la democràcia cristiana; una altra vegada a
favor del soc ialis me i e n una tercera ocasió, potser, vo tarà pel
partit comuni sta. De pendrà del judic i vers on l'incl in i la seva
consciè nc ia re l igiosa en cada circumstància.
Aquesta actitu d és la corrent i Ja correcta d'aquell cristià a
qui la vivència re li giosa fa de substitut ideològic i de pensame nt
è tic. Aques t cris tià és un home interessat pel bé comú; és un
l'lO-alin eat políticG1nent. Pe rt any a aquell ti pus d'home de bona
vo lun ta t que constitue ix la part més activa dc la majoria silenciosa de cada país i que incl i.na la balança elec toral en una o
a ltra direcció perquè no és peça constituti va de cap mecanisD1e
de pa rt it.
Dibuixo e l cri stià que ha conlcnçat a interessar-sc per la justícia socia l a partir de ]a seva consciència religiosa; parlo del
cri stià, ]a fe de l qual converteix en un home ac tiu dins el món
sòcia-po lític, però no tant com pe r donar-sc d'alta dins d'un partit, les manipulac ion s del qual se li escapen o no entén. Po t ser
molt bé que, de mica en mica, es vagi introduint dins d'aquest
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camp especí fi c de la política i acabi essent membre ac tiu d'un

pa rt it con cre t. Ai xò és poss ible i potser és desitjable. No ho sé.
E l fe t és que hi ha u na majo ria q ue té preses les d istà ncies en
re lació als pa ni ts polít ics . r aq uest fet no és sols u na realitat
a Es pa nya, sinó a França, a Ità lia i a ls Esta ts Un its.
Aques t ti pus d'home que es man té independent en relació als
partits po líti cs no és exclusiu de la fe; es dóna ta mbé e ntre els
no-cris ti an s i els no prac tican ts. A aq ues ts úlLims no és la fe que
els ca tapulta a interessar·se pel bé comú, si nó una consciència
ètica i una visió del món i de la vid a que no el s permet desen·
lend re's d 'aq uelles coses que preocupen públi cament els homes .
Per això prenen les seves de terminacions a ni vell personal o de
grup ( raça, pob le, institu ció cultural, etc.) a favor d 'un o altre
part it , a. L'hora de Ics decisions coHec ti ves. Aquest tipus d'home
o d'associació pertany al gru p dels no-alineats.

Di ria que aq uest concepte té algun paraHelisme amb el de la
no-vio lènc ia; no , q ua nt a l contingut (l 'home no-a li neat pot agafar,
quan ho cregui conven ien t, una anna) sinó en quan pretén re·
tratar una ac titu d activa concre ta. o·alineat no ho és aquell que

es posa o es troba d 'esquena a ls prob lemes que té p lan teja ts la
societa t on viu ! aq ues t fóra un inconscient, un egoista o un des·

preocupa t. Si el no-alineat no és un home de pa rti t tampoe perta nya aquell tipus que vota per inèrcia, per trad ició o perquè
el s sloga ns publicitaris el r eclamen. Ni és d'aquell bloc massiu,
silenciós hab itualment que invoquen els govern ants de torn per
jusl iricar la seva permanència en el poder, sabent que si aconsegueixen moure'I, sempre, indefec tibl ement, pren opció a favor del
poder constituït. E l no·alineat agafa tota una gamma d'ac tituds; va

des de la pa r t activa de la majoria s ilenciosa capaç de prendre
opc ions d'emergè ncia al marge dels moments legalment determinats, a a que ll home, rebel per temperament a quedar presoner de
qua lsevol consigna, degut a la seva inquietud es tè tica, filosòfica
o religiosa, passant per aquell que per moltes raons de tipus estratègic i tàc tic creu m és eficaç, en un moment h istòric concret,

no allis tar-se a cap [acció política. El IlO-al i Ol.a / po lí/ ica ll'leOl / té
presa una actitud activa en el camp social i polític, però no està
predeterminat per una cons igna de partit .
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En c i ll e nguatge int ernacional es cataloga com a no-alineada
aque lla nació que [a la pròpia po lítica; a que lla nació que no depè n direc tame nt o no és satèliit ni de la URSS ni d'USA. D'una
mane ra semblant , e l no-alilleat po li tica ment és aquell grup O persona s ingular que fa la seva, inde pendentme nt ; a vegades a favor
d'un partit , a vegades en contra.
El no-alinea t té mo tiu s especials d'existir quan en el país on
es tro ba, una part de la política real es mou clandestiname nt.
':'s difíc il aleshores sabe r exactament què prc te n cada grup
polític que es belluga a l'ombra . :J:.s difíc il pre ndre-hi contac te.
Àdhuc és pe rill ós. D'aquest cúmul d'obs tacles surt una motivació més, a fa vor d'aques t home preocupat però no enquad rat social i po lí tica me nt. ÉS, pe rò, un homc ac tiu i compromès en aques ts ca mps. Només que vo l man tenir la seva
autonomia personal. Va lgui també això a n ivell d'associacions
culturals o re ligioses o de persona juríd ica. Precisamen t l'úl·
ti ma cris i de l'Acció Catòlica Fra ncesa d 'es tudia nts -que va dur
a la cons tituc ió d 'una Acció Catòlica independent de la Jerarquia,
pels mateixos dirigents- tingué com a cavall de batalla aquesta
ac titu d de no·alinea t. La jera rq u ia exigia que l'A. C. no prengués
compromisos polítics que no ti ngués assumits l'Esglés ia oficial;
e ls d iri gents d'es tudiants deien que, com a organisme re ligiós, mai
no es compromete rie n en cap partit polític conc ret; però creien
que te nien el dre t i el deure d'orientar tots els seus membres cap
a un compro mís concre t davant d'un problema determinat que
es presentava en la universitat. D'altra mane ra la seva presència,
com a ho mes de fe, fóra asèptica, incolora i inodora. Faria vomit a r de fàs tic.
Els dirigents es tudiants demanaven que fos acceptada una actitud de no-alineat dins el seu organisme. La jerarquia no ho va
concedir. El s dirigents trencaren les relacions i s'ho feren pel seu
compte.
Hi ha e nca ra un altre motiu que provoca la no-alineaci6 política: quan e ntre partits d'un mate ix signe - d'esquerres o de dretes, és igual- hi ha més recels i lluites entre ells que no pas
acords d'anar junts a favor d'un objec tiu comú. Quan els partits
agafe n aquesta malaltia - que consisteix a donar més importància
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als interessos de grup que no pas als objectius comuns amb al·
tres partits- desorien ten profundament l'home de bona voluntat.
Aquestes lluites enverinades entre diversos grups d 'csquerra o
de dreta, fa que molta gent no es vegi amb cor d'a llistar-sc a
cap d'ells. Hom es queda alesho res a l'espectativa. Es veu forçat
a qucdar no-alineat.
Un exemple d'aques t «impasse » en l'home del carrer es va
do nar a França al final de la IV República quan els partits d'esquerra es neutralit zaren uns als altres, i junt amb els partits de
cen tre i de dre tes bloq uejaren políticament tot el país. De Gaulle
féu, en aque ll mome nt, una crida pe r dam unt o pe r davall dels
partits tOls, i se'n dugué la majoria dels vots de les mateixes fac.
c ians pol.ítiques.
Un darre r mo tiu encara que po tenc ia l'actitud del no-alineat.
A vegades els partits pali tics posen en joc mecanismes tan recargolats a n;vell tàc tic que deixen profundament perplex l'home
mitjà del país, que veu una con tradicció en aquelles giragonces
i girades en rodó i en aquelles afinnacions solem nes de la blancuria d'una cosa que fins aquell moment havia estat presentada
com més negra que un pecat. Posa ré com exemple d 'aquesta desorientació l'actitud de Wilson, líder del partit labods ta anglès.
Quan es tava en e l Poder feia mans i mànegues per entrar a for·
mar part del Mercat Comú. Perd les eleccions, i a partir d'aqueI1 moment , s'esca rrassa a posa r obs tacle darrera obstacle a
MI". Heat, e l seu e ne mic polític. J:.s normal que aques tes girades
d'esquena tan solemnes maregin al més pintat del s homes de
bona vo luntat cie la gran Bretanya. S 'hauria d'analitzar si real·
ment no hi ha, a vegades, en aquests moviments tàctics, una ra·
dical infidelitat è tica que la fa mereixedora de tot refús.
Resumint, la no·a1ineació no és un concepte confessional. ~s
neutre . No·alineat s'hi troba l'home ateu, l'agnòst ic, l'home reli·
g'i6s, practicant o no. Aquest concep te, el constitue ix una presa
de consciència de terminantment política però independent de tot
partit polític concret. L'home o el grup no-ali neat és lliure en
relació als partits tot i que se'n serveix, generalment, a l'últim
moment. o nega ni creu inútils els partits polítics. Es reserva,
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només, la ll iberta t d'opció en cada deliberació coHectiva o en
cada campanya concre ta.

El no-alineat d iu encara més. Creu que els partits polítics
són necessaris. Són grups que aborden la soluc ió d'un problema
coHec tiu discutit, cadascú des d'un punt de vis ta distint. Si aquests
grups proress ionals o especialitzats no exitissin s'haurien de crear
de cara a poss ibilitar l'exe rcici de la llibertat d'opció del c iutadà
mitjà. El que no és pe nsable ni rentable és que cadascú s'hagi de
fabricar l'opció des de l començame nt fins a l final; des de la re·
cerca de dades fin s a les intencions, l'oportunitat i les possibilitats de rea li tzac ió. Bé està, diria , que hi hagi 3, 4, 6 models de

cotxe. El c iutadà mitj à triarà aquell model que més s'adapti a
les seves necessit ats i gus tos. El que no es pOL demanar és que
cadascú es fabriqui el seu cotxe, amb el pret ex t que es queda
condicionat a haver-ne de tri ar un dels 5 Ó 6 que hi ha al mercat
i que això limita la llibe rtat del ciutadà.

Els grups o quadres dels d ive rsos partits han d 'existir; són
necessaris. Diguint-se associacions, diguint-se grups de pressió. diguint-sc branques . El nom no fa ]a cosa. El que no hauria d'existir
és la submiss ió en rodó de l membre del partit a la consigna emanada de ls ol iga rques q ue controlen la màquina. Sovint, no pocs
membres de partit -de centre, de dreta i d'esquerra- són gent
a lienada (ull ! no confondre!) a una ideologia, i presone ra o bloquejada pels mecanismes del propi partit. Un partit no hauria
d'anar mai més e nll à d'un instrumc nt o e ina eficaç pe r a assolir
objec tius coHec tiu s. Un partit és per a fer-lo servir; no per a servir-lo. s pe r a mantenir-ne el control; no perquè e t domini i
c t porti a vendre . En aquest sentit e l no-alineat es pot dir que
és un home amb consciència política, que no té el risc de convertir el partit amb el seu AMO i Senyor per quedar alienat a e ll.
Vole nt-ho o no, aques t tipus d 'home o de grup no-alineat exer·
ceix una mena de paper de comissari o d'àrbitre en e l joc polític.
donant e l vot o la seva adhesió a aquell grup que presen ta o ha
fe t la jugada millor. La massa dels no-alineats és la que obliga
e ls partits a afinar les seves propostes i objectius. Sense aquesta
massa flu ctuant, independe nt dels quadres de comanament, el joc
i la llibertat polítics no podrien existir.
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El no-alineat és un home, doncs, am b un compromis polític o
tem poral, simplement distint del que pertany als quadr es de co·
mana ment de partit, en algun dels seus nivells.

Josep Da/maLI (Gallifa )

Cristians a favor del socialisme:
notes d'una conversa
De la co ndemna a les reticètzcies, després
una certa s impatia, ara la participació oberta
i reconeguda de molts ... Aquest ha estat el pro-

cés -reflex, és clar, de moltes ambigüitats
/¡istòriques- que ha seguit la llarga caminada
dels cristians cap al socialisme. Val a dir que,
a la base, sempre lli ha llagut sectors que han

fet més via.
Un fet dóna actualitat a l'opció socialista
de molts cr istians: la reunió a Xile d'Lm grup
impo rtant de cris tians units per una actitud
comllna a favor del socialisme, que ha tingut

lloc dLlran t el passat m es de maig. Per tal d'ab·
rel1i,·ne una primera visió directa, encara no
massa elaborada, parlem una estona amb mO$4
sèn Josep Ribera i amb mossèn Josep Rovira,
que han passat per Xile, no fa gaire.
-No, no es trac ta - per a l grup que s'ha reunit a San tiagod'accepar només uns certs continguts socialistes, incorporables,
tal vegada, a altres programes. Van més enllà. Opinen que per
cons truir el socialisme cal acceptar l'anàlisi marxista, especialment
e n els aspec tes de lluita de classes i de subj ecció a la realitat.
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- ¿Que si no temen de contribuir a la creació d'un Estat totalitari ? Cal dir que introdueixen una forta dosi de crítica en l'anàli si de les realitzacions comunistes actuals, en les quals troben

moltes desviacions. Però, certament, creuen necessari e l pas per
la dictadura del proletariat.

-f.s corrent sen tir-los dir que el pas de les empreses a mans
dels obrers, sense una centralització, és una font de noves desigualt ats. E ll s veuen (d 'esglaó social-demòcrata» com una temptac ió que cal sa lvar.
- Concretant una mica més cJs principis positius que caracteritzen aquesta opció, podem ano tar aquests factors essencials:
a liança estratègica entre cristians i com unistes, pas dels béns de
producció a mans del proletariat, mobilització de masses. com
a recolzament indispensable per evitar la burocratització, i transformació i ús de ls mitjans de comunicació.
- Pel que ra a l descartament de tot conat de «tercerisme»
(via intermèd ia entre capitalisme i marxisme) i referint-lo als
cristians, e l grup ha arribat a la fonnulació següent: «en tant que
c ristians, no tenim res per oferir al procés revolucionari».
-E.s difíc il fer pronòstics sobre l'eficàcia que tindrà a Sudamèrica el moviment revolucionari. Hi ha les incògnites de ls grans
països com el Brasil i l'Argentina. D'altra banda, Cuba és un país
bàsicament agrari i Xile encara és pobre. Possiblement, del tomb
que prengu i la política dels gra ns països depèn que el procés revolucionari guanyi o perdi cinquanta anys.
- Sí, és clar que es poden [er observacions crítiques al glUp
de crist ians que s'ha reunit aquests dies passats. Per exemple, els
fa lta una anàlisi més rigorosa del procés revolucionari.
- Potser un element positiu d'aquest moviment és que, a diferència del, diguem-nc, progress is me europeu , no ha passat per
BulLmann. Això els perme t un accés a la revolució que no comporta necessàriament una crítica radical de les formes de fe. En
definitiva, això els dóna alegria d'esperit.

c.

P.
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testimoni

El

compronllS temporal,

una exigèn cia de la pastoral
Relació d'una experiència concreta

Un renomen relat ivame nt mo de m en l'Església ha estat la seva
inserció en el món tempora l. So vint ha estat jutjat com una simple ar bitrarie tat que pre ten ia oblida r l'anunci del Crist Ressu sci tat subs titu.i nt-Io per un altre compromís totalment aliè al destí
de l'Església. S'ha in terpretat com un a falsa obertu ra, víctima d 'uns
pla nteja ments poc pasto rals i si mplement activi stes. Es tracta de
presentar ara la senzilla experiè ncia de dues parròquies obreres
per veure que les coses han succeït a l'inrevés : una acció pas toral
i missionera ha exigit l'activa participació en e l compromís tem-

poral.
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El tipus de parròquia
Les dues parròquies que analitzem se s ituen en un extrem de
la gran ciu tat. Quasi bé tothom pertany al món obrer, llevat d'un
nombre reduït de come rciants que tencn la botiga al mateix barri.
En tre les dues parròquies s'alcen se t barris ben diferenciats.
Són nuclis de població que osciHen entre els tres i els set mil
habitants . En cinc d'aq uests barris )a quasi totalitat de personal
procedeix de l Sud de la Península; un pe rcentatge considerable
d'u n d'e lls és de Galíc ia i només a dos dels barris m és antics
(co nstruïts entre e l 19 10 i e l 1920) es pot parlar d'una minoria
ca talana . TOL pl ega t d ó na la xifra aproximada d e vint-i-sel mil habita nt s.

El culte i els qui hi participen
Un lloc de cu lte a cada parrò quia; només s'hi celebra, habitualmen t, e ls diume nges i fes tes. Entre les dues parròquies, només
hi participen ulles tres-centes cinquanta persones de més de catorze anys. Poca gent jove.
Aques ts prac Li cants acostumen a ésser gent conve nçuda de la
seva fe. S'hi troben bé i no la deixarien per res de l món. Fins
aq ue ll s que e ren refractaris a una predicació encarnada han acabat acceptant la nova s itu ació. El s qu i no la poguc,"en resistir van
marxar a a ltres pa rròqui es; (oren molts pocs. En canvi , també
n'han vingut de nous - també pocs- als qua ls complau e l nou
esíil de l'Església.
Pe r ta l dc venir a Missa molts d 'ells han de superar un ambient
adve rs. E l veïnat e ls a ssenyaJa amb el dit a causa de la seva pràctica dominica l. E nyoren les con cen tracion s massives d'èpoques
passades, les manifes tacions cu ltu a ls que vivien antigament en les
grans solemnitats. Lamenten la indiferència re ligiosa dels seus
veïns. Alguns ins inuen, de tant en tant, la possibilitat d'organ itzar
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clamoroses predicacions amb oradors que conquerei'X in les multituds.
Quasi tots ells han reduït la seva acció a l'àmbit fam iliar:
viuen e l fet c risti à en e l matrimoni i en els fills . N'hi ha molts
que ni això poden rer; no més, de to ta la família, en practica Ull .
I aleshores com que la seva expressió de fe queda reduïda a la
Mi ssa, aquella fe se'ls ha transrormat, vulgu is no vulguis, e n una
pi etat es trictament personal. Pocs són e ls qui, a través del cu lte,
arriben sense cap més aj uda a ten ir un sentit comunitari desenvolupat. Almenys, per ara .
Com que viuen carregat s de feina -sobretot els homes- arriben molt cansats a casa i no tenen ganes cie dedicar-se a res més.
Les clones, pendent s del m arit i dels fi ll s, tampoc. Tanma teix, po·
dríem assenya lar alguna excepció: però es tracta de gent més promoc ionada .

La influència social dels practicants

Quasi lTIai no se senten compromesos en la seva fe vers e l veïnat.
A més, viuen com una illa enmig d'un món que no e ls comprèn .
Però, en genera l, tene n desenrotllat l'instint primari de saber fer
un ravor a l'altre per damunt de l'instint contrari que el nega.
Ta l volta, en aquest punt, hi hagi tingut un paper la paraula de
l'Església que predica l'amor al proïsme. De totes passades la
seva presènc ia no suscita un interès ni religiós ni social. La massa
dels allun yats se'ls mira com a bona gent i prou . La seva influència no somou la persona que la rep. El seu exemple -sempre
exercit a nivell individual- no té prou força per a arribar a
tenir una capaci tat eficaç de signe evangèlic. Això ens hauria de
fer veure que el testimoni de Crist no el pot donar, generalment,
un individu sinó una comunitat. Altrament, el qui el dóna queda
minimitzat a la categoria de «bona persona» .
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L'acció pastoral sobre aquests practicants
No acostum en a sen tir cap a tracc ió pel nou replantejament de
l'Església, ni tenen cap inqui e tud per a aprofundir els pro blem es
qu e ca ue n dintre l'à mbit de la seva acció com pot ésser l'ed ucació
dels fill s.
Van ésser educats d 'una mane ra i no tenen altra intenció que
la de [er passar els seus fill s pels mateixos mot lles o n ells es
va n fo rm a r. E n el pob le anaven a Mi ssa i ací han con tinua t sentint-ne la necessitat, una n ecess itat posada a prova per un ambie nt contrar i, però a la qual só n sobreres totes les preocupacions
pos t-conciliars. Quan a lguna vegada s'ha fet a lguna reun ió amb
aq uesta balla gent pe r parlar de problemes ca nden ts d'Església
no han en tès res i han marxat escuats; desp rés no han torna t més,
llevat per o ir la M issa domi n ical.
Es di rici l de fer-los veure com és d'educatiu un moviment escolta ; unes activitats excursion is tes, unes colò nies d 'esti u ben portades. Per a ells a ixò só n di s tintes maneres de d ivert ir-se i fer
sa lut; to t és mirat sota la ullera d'un canvi d'aires o d'un entre·
ten iment fugi sser. Pc r a ixò és diríci l que s'h i respo nsabilitzin.
E ntre alguns pares hi ha una certa tendència a e nvi a r els seus
rills a coHegis de re li giosos ma lgrat q ue els costin m és ca r s. En
aqu es ts casos, a més d e produir·se e l clàssic desig d'assemblar·se
a una famí lia be nesta nt, s'observa un in terès perquè e l fill co n·
se rv i els bons cos tum s c ris ti an s que ells van aprendre; és un acte
d 'autodefensa dava nt la seva pròpia manca de se ntit edu cador ,
inconsc ientment descober ta , i una m ena de rep legam ent de forces
davant l'ambient advers de Ja m assa d'a llunya ts.
Tot aquest pa norama fa que la fei.na pastoral en el camp del
c ulte i la ca.teques i s igui mínima. La idios incràsia dels practicants
i el se u reduït nombre no dóna per a m és. Actualment hi torna
a haver int ent s d 'aplega r a n ivell de fe aquelles person es que poden esperar d e l'Esglés ia a lguna cosa m és qu e l'assistènc ia a la
Missa dels d iu menges. La cosa no resulta tan fàc il perquè, ma lgrat
q ue vinguin cada dium enge a la parròqu ia, no sempre es coneixen
entre e ll s. Però d es d 'aqu es ta quares m a ull a q u inzena de cristians
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que pa rt icipen de l'Eucaristia es van reunint periòdicament. Alguns
d'ells te nen una formació molt jncipient. Ja veurem si dura.
No tractarem ací tota la problemàtica de bateigs, casaments,
primeres comunions, etc ... Es la part més negra de tota la pastoral, no per Ja feina que donen s inó perquè són el gran pes mort
que arrosseguem .

l 'acció pastoral més enllà de l'Esglé sia
El fet de viure en un sector plenament allunyat de l'Església
fa que l'acció dels pocs cristians responsables (laics i capellans)
apunti mé als llocs on es reune ix la gent que no pas a l'i nterior
de la mateixa Església . Altrament , tota acció eclesial aniria man·
cada de sentit mi ssione r i parlaria un llenguatge ininteH igible. Cau·
riem en el mateix mancament dels practicants que vénen a Mi ssa.
Serie m relegats a veïns de segona línia, replegats sobre les nostres
creences, incapaços de fer un servei al veïnat. No donaríem signes
e ntenedo rs de fe. Només una postura decididamen t immersa en
e ls barri s és capaç de manifestar·los.
La fe té moltes maneres d'expressar·se. De ca ra endins, amb
la celebració dels sagraments; de cara enfora, amb l'exemplaritat
secular, la desinteressada construcció del món, J't"lIlic senyal d'Es·
glésia delectable per aquell a qui manca tota atracció vers el fet
inte rior de la fe cristiana.
Amb aques ta actitud, el petit grup de cristians - vuit o deu
inclosos els capellans- va intentar lligar totalment a la vida la
seva intenció evangelitzadora, encarnant·se amb la problemàtica
concre la de ls barris, sen tin t les dife rències socials, el pes dc la
minoria privilegiada que regeix els destins del poble a la seva esquena, etc ... tS clar que el signe de fe ha quedat reduït al compromís social ; però almenys tenim consciència que a ni vell d'aquan e ns limitem a l'actuació intraeclesial.
llunyats l'acció dels cristians és palpable, cosa que no succeeix
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Els conflictes d'aquest compromís temporal

A parlir d'aques ta intenció de posar a l'abast dels barris u n
signe evangèl ic que fos «captable., s'han succeït una sèrie d'intencionalitats que «subjectivament» s'allunyen tant si com no d'aquc·
lla inicial intenció evangelitzadora. E l signe continua «objectivament )) però e ls c ristians en e l nostre intent d'allibe rar l'home hem
quedat submergits en tots els condicionaments que provoca Ja
dispersió d 'opcions temporals que hom troba en el nostre temps
pertot arreu .
«Allibe rar ,'home» é~ un concepte que comporta una pluralitat
de mè todes inconeguts fins al moment que hom s'hi troba fical.
Aleshores es pene tra en les tensions entre uns grups i uns altres:
ent re els q ui compten amb Ics persones i els qui els volen utilitzar
com instrumen ts de lluita ; els qui absoluti tzcn cada pas que clonen i els qui el saben relativitzar; els qui conceben cada acció
amb una mena de sacralita t científica, totalitàr ia o radical, i els
qui planegen amb càlcul s aproximats que deLxen amples marges
a la llibertat personal. l aleshores la lluita per alliberar l'home,
triada pels cristians com a signe, esdevé ambigua perquè mai no
pot produir-se e n un ambient angèlic. En aques tes circumstàncies
voler ésser de tot hom equival a deixar-se portar per un temporal
que no té ordre ni concert i que acaba instrumentalitzant i desqualificant. La conseqüència és clara i només adme t una doble alternativa : o plegues j et retires a la pastoral intra-eclesial o bé formes
grup amb aquell s qui pensen a l teu aire, la mentali tat dels qua ls és
compatib le amb la fe cristiana. El compromís temporal ens ha fet
caure inexorab lement e n un risc: el d'ésse r aplaudit per uns i criticat per uns altres.
De totes passades cal afirmar ben a lt que aquestes limitacions
no han res tat valor a la realitat de fons: incidir socialment des
d'un a ngle de fe i d'Església en la vida d 'un barri, a l servei de
les jus tes asp iracions de ls més pobres pe r damunt de qua lsevol
a ltra opció.
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El sacerdot no queda eximit del conflicte

Inclinats per vocació a ésser vincles d'unitat a l'interior de la
mateixa Església, els capellans ens veiem mancats sovint d'aquesta
possibilitat ~ l'hora del compromís temporal. Dues situacions estripen amb cruesa aquesta inclinacIó quasi connatural en els qui
se senten cridats al ministeri parroquial. La primera es produeix
en el moment en què hom ha de replantejar-se les seves relacions
amb persones, sensiblement pobres, però que la situació ha encimbellat a la categoria de representants de l'autoritarisme opressor.
Em refereixo a persones que ostenten càrrecs públics i que no poden entendre de cap manera aquesta exigència de la pas toral, ja
que la seva òptica parteix d'uncs categories totalment distintes:
oracions, obres de caril at, moral pública ... amb !'agravant d'ésser
els professionals de la defensa del «status quo • .
La segona és més dolorosa : corrents ideològics incompatibles
amb els nasi res principis bàs ics i que pateixen en carn viva la
manca de les més elementals llibertats. cerquen l'aliança o la utilització de l'Església. Cal adonar-sc que una cosa és lluitar al costat del poble i l'altra deixar envair el propi radi d'acció amb idees
amb les quals hom no pot estar d'acord . El fet de d eixar locals
a aquests grups en determinades circums tàncies -cal va lorar quines han d'ésser- és perfectament compatible amb la limitació de
la seva influè ncia e n el nostre camp de treball.
La pastoral tradicional no ha sofert aques tes sit uacions perquè
les ha eliminades per la via ràpida afirmant alegrement l'absència
del prevere en cI compromís temporal. D'altra banda cert tipus
de pastoral cncarnada ha volgut alinear-se al costat dels pobres,
en genera l, sense prendre actituds més concretes, i ha obert una
mena de poraigua on podia encabir tothom. Però ha acabat sacsejada sense ordre ni concert per lots aquell s grups ideològ ics
que, al cap i a la fi, van tibant el paraigua cap al seu cantó. Quantes persones educades en moviments especialitzats han acabat allunyan t-se de la fe perquè els han estirat cap una opció que era
incapaç de suportar-la! Si la postura tradicional era netament
alienadora, aquesta altra ha esdevingut contrària a ]a upervivència
de Ja comunitat de cre ients.
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Per això, en voler ésser fide ls a la vida del s nostres barris fins
;) com prome tre'ns-hi plenament, no ens hem situat genèricament
al cos tat de ls pobres, sinó que dintre les Iim.itacions que comporla , hem vol gut començar a experiJnentar una via que, a la vegada
que s 'encarna en e ls interessos populars, possibiliti unes condicions favor3bl es als va lors cristians.
Ca ldria observar ací la condició humana indispensable per a
segu ir clonant un tes timoni cristià per damunt de qualsevol partidisme: obrar en tot moment com a persona i no dispensar-se
mai de trac tar l'altre com a laI. Un de tall que sembla risible d'esmen tar. Tanmateix difícil de complir i que hauria d'ésser especíI ic clels qui es professen cristians.
Ca l remarca r fin alment una actitud que crec imprescindible en
l'ascesi a què s 'ha de sotme tre un cristià ( i un prevere) durant
e l seu co mpro mís temporal: reconèixer que cap de les opcions que
pre tenen lluitar al costat dels pobres no posseeixen la veritat total. Prendre consciènc ia d'això en cada situació concreta i saber
fer-la prendre a ls qui e t rodegen , pot retornar en cada moment
de tensió la dimensió dialogal necessària per a apropar-nos més
a la veritat total. Davan t l'opció genèrica de situar-se a l coslat dels
pobres, que és la que més s'acos ta a l'Absolut -el pobre és Crist-,
Iota opció es pecifi ca en la mateixa línia dels pobres ha de subjectar-sc a una re lativització de si mateixa amb referència a les
a ltres. En e ls fo ns es tracta de fer-se càrrec de la limitació de
l 'home.

Objectius immediats d'aquesta acció temporal i conflictiva

Es trac taria ara d'enumerar concretament els moments forts
d'aquesta ex periènc ia i respondre la següent pregunta: ¿on s'ha
cuit tot a aquesta acció temporal d'un petit nucli de cre ients amb
e ls seus corresponents in fluenciats, carregada de tensions i conflictes, i amb tot i això, detectable com a signe evangèlic?
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t. Curs et s de promoció humana. Sobre temes obrers, social s
i polítics en sentit a mple. Es tracta de conscienciar les persones
per potencia r les ins titucions i incidir en el canvi de les estructures. ~s una ac tivita t qu e hauríem d'explotar molt m és . Però les
mateixes dificultats q ue trobàvem en l'acció intra-eclesial trobem
ara en l'acció temporal.
2. S ervei d'informació al ve'inal de la problemàtica dels barris.
A;xò, sovint, amb col'laboració amb altres grups de l mat eix sector.
Ací es pot incloure tota la informació donada sobre l'epidèmia de
còlera de l'estiu passat (en dos barris es do naren alguns casos),
sobre les arb it rarie tats de l'Ajuntament referents al nostre sector
(problem es de Pla Parcial, escombraries), estat de la llei d'Edu cació sobre parvularis, tan mancats en e l nostre sector, e tc ..
3. Animació de la gent en ordre a afrontar aquests problemes
també en coHaboraci6 a mb all res grups. Però el qu e ens h a diferenciat plenament d'aques ts ha estat e l nostre esforç intran sigent perquè Ics persones de ls mateixos barris, qu e havien de representar e ls seus veïns en les gestions de defensa dels seu s drets,
fossin e legides democràticament per tothom. E ls cenlres socials
que hi ha en a lgun s llocs del sector (que són d'una entilal municipal, oh ironia del destí!) i la maleixa parròquia han servit tanl
per a info rmar els diferents barris com per a canali tzar aq uestes
e leccions popul ars. D'aquesta manera a la vegada q ue lluitem contra el que ens afec ta, intenteJTI a ll iberar els veï ns de monopolis
ideològics.
4. Serveis tècnics, tant a nivell d 'assessorament jW'ídic com
d 'exposició i explicació de plans (en e l cas del Pla Parcial), com
d'ass is tència en el moment de fer els recursos legals o ... etc ... en
to ta problemà ti ca suscitada en e l bar ri. El grup de cris tians ha
procurat servir-ho,
5. Servei de locals per part de la parròquia no solament en
fets de barri s inó també de fàbriques. Amb to t, són ja avu i dia
moltes les parròquies que els d eixen.
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6. Vitalit zar l'associació de veïns com instrumen t leg al de Hui·
la i en la mesura del que és possible els centres socials, úniques
in s titucions cív iques que en aques ts mo ments fan un au tèn tic ser·
vei a l barri.
7. Crear una xa rxa, més o m enys homogènia, de veïns amb
crite ris semblant s, que treba l1i.n en els punts esmentats.

Un buit d ific il d 'omplir
Quan al principi he parlat de la gent que ve a Missa, tot i re·
conèixer e l va lor de la seva fe i la seva pràctica --excessivament
bescantada com a rut inà ria pe ls sectors més radicalitzats-, no
m 'he estat de cons ta ta r amb melangia la seva absència del compromís te mpo ral. Però això no vo l dir que no mirin amb s im patia

l'obertura a l barri dels seus germans en la fe. Més encara. Podem
experimentar entre aquests prac ticants alguna tím ida «convers ió
a la vida •.
De totes pa ~ sades l'Església porta massa anys d'absentisme cívico-po Iític cnl re e ls seus membres. I això no s'arregla amb quatre dies ni amb quatre anys. Per a ixò el «s igne entenedo r» de fe

i Esglés ia davant la massa allunyada continua essent tímid . ¿Trobeu un espectacle més raquíti c que vuit O deu cristians obrint-se
en una massa de vint-i-set mil persones ?
Per això , encara que contents de la nos tra acció , ens assem-

blem més, vistos des de l'angle d'un testimoni d'Església, a una
llumenor de lluna emboirada que a una albada prometedora de sol.
Josep M. GalbOlIY ( Barce lOl1a)
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Quinze dies de ministeri parroquial
Vel/'S aqui co m una p etita coJ-lecció d e quadres vius i espo ntanis --() de «flash», si vo[eud'un ell rt pe ríod e de t rebaU pastoral enmig dels
embolics d'una vila indus trial importa 11l.
Podem descobrir-hi fà cilment -ens sembla- llno transparència s ingular, una bona
sensibilitat pels problemes de «Totho11J » i tamhé

W'1G

volw11al decidida d'eva ngelit za r .

Diumenge

- o havia parat el motor. Ha arrencat just quan jo tancava la
porta. «Fa quinze anys que és al llit, però el metge diu que d'aquesta no en sortirà ... » A cada cantonada, cop de peu al fre i
un breu s ilenci. «Com que ara ja DO coneix ningú, e ls hem vingut
a buscar. » Allà va quedar, refredant-se damunt de l plat, la mitja
rodanxa de peix del meu sopar. «Faci-se'n càrrec: hem anat esperant perquè veure' ls a vos tès mai no fa gajre gràcia. »
Em pe nso que, efectivament, l'àvia està a les acaballes. Amb
tot se m'ha posat ben malame nt això de «veure'ls a vostès mai
no fa gaire gràcia». No ho he pogut d;ss imular. l pe r acabar-ho
d 'arreglar, tot sortint, un d'ells s'ha posat la mà a la cartera i
m'ha dit: «Què se li ha de donar?»
-Men tre recollia e ls estris de l sopar m'han vingut a la memòria els meus amics de l'altra banda del riu . M'han convidat a
celebrar e l bateig de la petita . Hi ha hagut «cantc » j «tangu il1os
gadilanos» i un devessall de gresca i d'espontaneïtat que m'ha
deixa t fora de combat. (Jo perdo el ritme quan pico de mans ... )
Però han volgut que hi fos. I la meva poca traça també formava
par t de la fes ta.
A l'habitac ió del costat la nena estava mig adormida enmig
d'un reguitzell de cria tures del «clan ». També a l'habitació del
costat agonitzava l'àvia inconscient d'aquesta nit. Al menjador
de to tcs dues llars els adults i els qui estan bons compa rteixen

302

l'alegria o ci dolor. I jo em trobo a l mi g. Espantant els uns, a legrant els a ltres. En un cas i en l'a ltre i malgrat tot (<<Què se li
ha de donar? » « Beba Ve!. un poca mas ») es ti c present en e ls ma·
m ents-lími t de la vida d'algunes persones. En aquests moments

s'obren molt s interrogants als quals la meva presència pot servir
cie res posta .
E.s clar que Crist, a més de néixer i ressusci tar per a complir
la voluntat del Pare, va v iL/re tota la vida fent allò que a Ell li
plau. Això é s massa original. La s imple religiositat no hi arriba.

Dilluns
- He vis t ulla parelleta flamant. Antics alumnes meus, tols
dos. I ara -ves per on!- tots dos es confessen ateus. No sé si
ell s segu ien gaire la conversa. Jo no estava pas al cas . No ho
he pogut evi tar. Hi ha tot un mis teri e n a ixò dc la pers ona. Mentre ells explicaven no sé què, jo m'he perdut en e ls records. ~s
que mc'ls aprecio molt. «Lògicament ., eUs no em poden correspondre. I . Jògicament lO me n'han donat a lguna mostra. Tot i això,
la seguretat que respiraven avui no m'impressiona. Aquesta Ibfica és un fil massa prim: ¿donarà respos ta a tola la seva existència? I mentrestant, quin horilZó deu tenir el seu amor?
- Una nova urgè ncia . (Aquests canvis de lemps !) E s tractava
d'acompanyar un avi que j a fa dies que va dis posar e l text de
Ja seva esquela: « ... amb els Sants Sagramen ts i la B enedicció
Apostòli ca. ¿Què dian tre és això de los au.xilios espiri/uales? E s
farà tal com ha de terminat.
La família s'ha apl egat per pregar. Després hem esperat en
s ilenci fin s q ue la pau se "ha ret se u del lOt. «M'agradaria tenir
cI coratge de la Marc de Déu. Però sap tan greu! són cinquanta-sis
a nys de matrimoni. .. 1O La tendresa, fins a l darrer momen t. Després ha deixat anar les llàgr imes.
- Arribant a casa ja m'esperava. He excusat el retard: la mort
ve quan ve. Hem parlat dues hores l1 argues. « Veamos s i viene
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mi esposa». Fumava com un desesperat. «Esta es veneno. Deberían prohibirlo • . I to rnava a bu scar el paque t per les butxaques.
Se'l menjaven e ls nervis.
No em puc treure del cap la baralla que van tenir al meu davant avui fa vuit dies a entrada de fosc. Mentre es tre ien e ls
drape ts al sol al mig del carrer, la seva nena que té qUil tre anys
i és la gran dels tres germans, ilnava repetint : «Tengo frio ». Els
vaig demanar que s'ho pensess in vuit dies. «Una cuerda rota no
se une de nuevo s i los dos cabos no se doblan». Tot ha es tat en
va. El la no ha vingut. «Tengo (río ». De bona ga na hauria donat
un parell de clat ellots a cadascun d'ells.
He anat a ce le brar la Missa del vespre una mi ca tèrbol. Tinc
ma l de cap.

Dimarts
-A qui precedirem en la fe, nosaltres ? Aquest vespre un estudiant m'ha demanat que li doni un cop de mà. «No m'aclaro ».
Segons diu el que vaig deixar anar en una reunió l'h a fet adonar
de moltes coses. Hem buscat hora i n'estic més que content perquè porto més d'un a ny sense poder fer aquest se rvei - raó de
la meva vida- ent re el jovent. Una dura prova per al coratge!
M'he trobat amb un ambient estrany: anticlericalisme a l'antiga,
an ticlericalisme posat al dia i una bona colla de secularitzacions.
I un desarrelament molt gran. Resulta «lògica., per tan t, la indiferència i l'agressivi ta t. Aques ta pobresa és molt amarga. Cada
dia admiro més sant Pau, apòstol dels gentils.

Dijous
-De tant en tant, passar una estona amb la familia trenca
saludablement el ritme de la . vida minis terial •. Abir vaig anar-los
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a ve ure. E ls preus del mercat, les a mígdales del nebot pe tit, «l'escudella barrejada que a tu t 'agrada tant . , la feina del germà, . haure m de cele brar e ls teus deu anys de capellà; sembla ahir! . i
«cuida' t Ja tos» i això de llevar-sc sense despertador « 3 quina
hora vols que et c ridi? ». En fi, mil petit s de talls com a contrapa rti da d'un s silencis en els qual s ens comuniquem el que seria
inútil que en s volguéssim dir.
- El meu treball de confessor : el turment de Sísif! Una i una
altra vegada, Apa, vinga i tornem-hi! Déu sap el que em costa no
de ixar-me e ndu r pe r la rutina i e l desànim davant d'aques ta

r iuada de vu lga ritat que desencadena e l peca t! Que n 'és de dur
encarrilar escrúpols, vaguetats, convencionalismes! Que pesa t que

arriba a ser atendre el costat menys brill ant d'aques ta ex istència
nostra tan poc bri ll ant! Fins i tot la gà bia e m re benta! Em sento
encongit i e m do l la forma act ual de la confessió.
Quan jo vaig a confessar les meves culpes, em fL,<o ben poc
en cI rit ual encara no renovat i recupero la iHusió de procurar

a ls a ltres el gran favor de la Misericòrdia. Per agrair d'alguna
manera la paciència del Pare.

r

Ja del meu confessor.

Divendres
- Aquestes case tes emblanquinades, amb geran is plantats en
llaunes a cada fin estra són les de la població més humil de la
meva parròquia . AI fons s'alcen, a ltius, e ls monstres de l que e n
diuen la zona residencial : un conjunt de blocs concentrats, alts.
caríssim s. Aquestes presons són construïdes a ple camp com un
monument als arquitectes boigs i al s avars especuladors del sòl.
Aquesta és la prosperitat que va desplaçan t el barri de les casetes
blanques, habita des per bon nombre d'analfabe ts. AI seu pas ho
arrasa 101 : vinya per vinya, arbre per arbre, bardissa per bardissa.
No puc fer-hi més. Les nostres concentracions urbanes m'ofeguen. Em cau a l damunt un allau de problemes: la naturalesa
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ame naçada, la progressió geomètrica dels milers de milion s de
criatures humanes, el volum dels d iners gastats a procura r la
mort lrellla vegades més gran que el del que es dedica a procurar una vida raonable, les desigualtats c reixents ... , etc.
En definitiva els poders (l'economia, per exemple) no fan el
que han d e fer: no sen /eixe n l' home. No sé pas s i a ixò arribarà
a ser poss ible e n a lgun nou tipus d'es tructura . De tola manera,
quan al gú intenta es timar les pe rson es i descobreix com co ndi c io·
ne n les estruc tures, ja no se'n pO L dese ntend re mai més. Aques ta

lu cidesa ta rd o d'hora es paga cara.
Tots diem que neix un món nou , ¿No se rà q ue neix en pecat
origi nal? Davant d'aquestes c ria tures que juguen indiferents entre
les herbes i e ls munts de run a m 'aclapara el pes de la meva pobresa. Tinc ci presse ntimen t que e l llevat d'aq ues ta nova pasta
tin drà una fesomia ben canviada. Veniu, Esperit Creador!
De moment aquestes ovelles meves no em coneixen. E l m eu

Bisbe és lluny. Té reunió. Encaixar bé aquest conjunt de coses:
bona feina per a un dia penitencial.

Dissabte
- Avui escric a l matí perquè aquest vespre em tocarà anar a

dormir tard. Acabo de celebrar l'Eucaristia am b aquest grup constan t de fidels que a lgun co p em d emanen aclarimen ts o em dis-

cuteixen el que he dit a l'homilia . Confesso que això em d óna
vida. E l s ilenci res ignat -que és norma general- m'aclapara.
l ¿qui no cau a la trampa de sentir-se mes tre s i té sempre un
auditori que l'esco lta (és un dir ) i calla? Però Jesú s ens ha d e ixa t
ben entès que no hem d'acceptar que ens tinguin per mestres,
ja que un de sol és el Mes tre i to ts nosalt res som german s. Crec
que els laics poden fer molt perquè sa piguem posar-nos en pla
de germà i de se rvidor.
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- Avui sopo a mb els de l'equip de matrimonis. Quatre hores
d 'escoltar i call ar. Tindré la paraula ben poca estona. Potser hau·
ré dc fer dc sec retari .

Diumenge
- Diuen q ue els capellans només treballem els diumenges. De
fe l hi ha diumenges que no paro del matí al vespre. Aquesta concentració i mu ltiplicació de serve is té la seva raó de ser i com
més es vo l respec tar cada person a i cada grup , més es complica
la nos tra vida ...
Això comporta un risc moll gran. Hi ha Ull mecanisme automà tic de de fensa que tendeix a insens ibil itzar-mc. I pe r aques t
camí, malament rai ! Però és que e l dia que miro de no fer-me
musell , acabo com s i m'haguessin apallissa t.
Algun cop, avui per exemple , e ntre servei i servei, un respir:
- . Para el Scñor. - . Preciosas rosas, ¿Son suyas? - «Sí, Padre,
Es ta es lo que te ngo e n mi casa : nmos y rosas _. L'olor d'aquestes
roses m' ha fe t pe nsar en les benaurance s.

Dilluns
- Ca lia veure-li la cara . Cara de víc tima. 1 se li ve ia de lluny
que e nca ra cra una nena. l que malam ent que agafava el seu
fil le t e n braços, com qu i juga a nines ! Tot just ara farà e ls ca-

torLe a ny. Ell m irava ta lment com un gos a pallissat. Al capdavall
no és més que e l fill del senyo r amb qu i viu amis tançada )a mare
dc la noieta.

Un negui t se mblan t s'endev ina en la m irada esqu iva d'aquella
altra, mentre e l seu «novia» em deia -tot cargolant un Pulga rci to- que s'han de ca sar.

l la po!'! la po r es pod ia llegir als ulls d 'aquell a nena de setze

307

que entre silencis i mitges paraules em demanava que li busqués
un ll oc de refugi. A casa seva ja han comprat les injeccions pe r
a [er-l i perdre el fill que es pensa que espera.
l la ve rgonya ! com va fer trencar el plor d'aquella mare que
anava a casar·se amb un jove que no sap que no és eH el pare
de la criatura.
I l'angoixa de veure's esc lau! aquella esposa no donava l'abas t
a eixugar-se les llàgrimes i es mossegava els punys. No pot fer-hi
més : n'estima un altre ...
Tots aques ts dolors m'han vingut al pensame nt. I encara més.
l Ja meva indignació creixia. E l tren anava fent amb la rutina
de sem pre. Al departament del meu darrera, dues parelles d'universitaris, que semblaven rics disf,-essats de pobre, desgranaven
teories polides, científiques, assèptiques i triomfants sobre la lli·
be rtat de relacions sexuals.
tS així com he recobrat lot el respec te per aq uell s tUlmentats,
ja am ics meus, i m'he malfiat una vegada més de les apa rences.
«Cal allibe rar-se dels prejudicis. ignoràncies, tabús, repress ions .. »
Ben cert. J encara: el jou més gra n és la ignorància de l'amor.
Hi ha fets i parauJes de Jesús que em semblen, ara, més entenedors.
Al meu barri con tinua el malestar laboral.

Dimecres

-Tothom parla del que està passant. Ningú no afl uixa. No sé
pas com acabarà. Ja són tres dies de vaga. Avui, a la Missa hem
pregat per aquesta necessitat. Els qui ens reunim cada mati no
podíem deixar de fer-ho.
- Acompanyava a casa seva un xicot jove, malalt d'angoixa
fins al moll de l'os. He topat, pel camí, amb un amic metge. Com
que e l xicot no parava d'enraonar, el meu amic se l'escoltava amb
aquella mirada baixa que fan els metges quan preparen el diagnòstic. S'ho ha fet venir bé i discretament s'ha girat per dir-me:
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«Per cruc l quc et sembli treu-te'l de sobre. tS un esq uizo pe rillós .•
Qua n passàvem el pont tenia basarda .
A casa seva m'he hagut d'imposar. Tothom se'n desentenia.
Finalment hem troba t una mitja solució. Si n'ha dit de coses menli-es tan t! Me rave lloses imatges, verita ts com el puny, a menaces,
a nhels a ltíss ims, disbarats .. _ To ta la seva lògica és l'a sfíxia i el
ve rti ge n de l'angoixa. I des de l fons abis ma l del seu tra sbals m'ha
dis parat aq ues ta pregunta: «Por qué me pasa eso? ¿ Por qué no
say como los de mas ?
No he pogut donar-li res pos ta. Ma lgrat to t, deu se r bo que
aquest pobre (i quina pobresa la seva!) també hagi vingu t a parar
a l'Església. L'Església és un hos pital perqu è cI món és un camp
de batall a.
(Ara penso: s i a l'hospital també hi ha baralles, ai xò si que
és de bo igs!)

Dijous
- Que diguin el que vul guin . Que int erpreti n com e ls sembli
e l q ue he fet. I e ls cri s tians, que m'ex pliquin si podia deixar de
fe r-ho .
Han e ntrat plorant i xisclant. Davant de lot, les don es. S'havia
produït una hi s tèria col·lectiva, cert. Però al darrera hi anava la
força a cops de culata.
J o no hi era i no sé s i la manifestació ha es tat com cal o no.
Només sé que s'han rerugia t a casa quan e ls persegu ien . He buscat cadires i conyac pe r a les persones que pe rdi en l'esma. o sé
quants n'han entrat. Cente nars. Apilats a les sales. J o m 'he quedat
a la po rt a. Acollint i escoltant sen se di r res.
Les qües tions labo ra ls són mo]t complexes. r prob lemàtica la
seva solució. J o no he es ta t per a ells un líder. Ni m 'han consultat res . Simpleme nt ha n buscat asil. J a sé que no faltarà qui
d igui que to t es tava premedita t. Jo no sóc qu i per a j udicar
ningú . No em sé imaginar el bon samarità obrint una enquesta
a ls uns i als a ltres abans de collir el ferit de la vora del carni
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Divendres
- Hem demanat la intervenció del Bisbe. Ha fet e l que ha pogut i l'han enganyat de mala manera. Ara li acabo d'escriure una

carta per posar-lo a l corrent:
« ... nos

hemos es forzado inútilmen te en favor de los pobres.

Pe ro los pobres no encucntran protector». Rodeados po r W13 fuel"za armada a menazantc, aque llos cenlenares de personas que sc
a pre tujaban a nueslro a lrecledor, muy cerca del te léfono q ue nos
unia, clebieran ha ber aido su (rasc: " Ya no me hacen caso". Les
habría p31-ecido que e l Obispo es laba cerca de cllos. Pero no sen\
posible . Nunca lo llegaran a saber. Mas aú n, las casas estan preparadas , por un a y otra parte, para daries a e ntende r IOdo lo

contrario.»
Des de dalt de lot li havien dit que farien retirar la força

dc seguida. Quan els ho he comunicat, els dc l'uniforme es reien
de mi. Te nien o rd res contràries. I s'han quedat, ho r es i hores,
fin s a desmuntar la mo ral dels qu i hav ien cregut que una re uni ó
feta amb tol ordre aquí dintre tenia a lguna ga rantia. Res. Amb
mentides d 'una eficàcia inhuman a han comple rt les ord res que te·
nien: identi ficar totho m i detenir e ls qui po rtaven en llista.
Quan a mi també m'acabaven de r e tirar ci carn e t, algú m'ha
dit : -« Padrc, ¿ no puede Vd . hacer nada? » -_ Ya ve Vd .» -«Es
in útil - ha (et un lercer- ya no res pe ta n nada ». I nl'he a ssegut
amb e lls al banc. Aques t ha estat l'ún ic consol. Aques t i el d'h ave r
reconegut molts que ha via trac tat a l'església. Encara a mb uns
-en un moment de ca lma- hem parlat d'ajornar el casament
[ins que les coses es resolguin. Tots aques ts també hi er en. I jo
e m dec a tots.
Qua n la casa es tava sola, des prés de l regis tre, ducs treballadores a nòn imes, h an vingut en s ilenci a netej ar·ho tot.
-A hores d'ara totes les bugaderies deuen fun cionar a pic rendiment. Ja m 'ha arribat que «E ns fareu perdre la fe! » i que - Diu·
menge tornaré a anar a Missa!». Poca-soltes que s'allun yen, pocasoltes qu e s'apro pen. La fe no és una m oneda de canvi.
Tem o que res no quedarà clar i els pobres m és pobres! Sento
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enca ra un rormigor estranya les cames. Si m'adormo avui , serà
de rendit.

Dissabte

- Feia més d'un mes que m'havia compromès a fer una tro·
bada amb un grup de ne nes d'unes escoles. Justament avu i! m'ha
vingut cos ta am un t de debò. L'a ldarull d'ahir i les perspectives
futures no m'han pas predjsposat.
Criatures, ara! Aquest treball cm sembla pe rdre e l temps , som·
riure -cosa indis pensable als petits- cm sembla una hipocresia
i els jocs una traïci ó a la importància del moment. Em dol donar
el meu tèmps per i1 acollir els pe tits. En tot cas que m 'escoltin
ben atents! TO vu ll infan tilitzar-me ni tinc edat per a les fàci ls
sin tonies!
Veig que en tre una cosa i l'a ltra m'he anal endu rint. Reconec
que est ic a punt de cometre una a ltra inju s tícia .

Diumenge

- He llegit lata l'homi lia per tal de no dir una parau la més
enllà de l'a ltra. Sobre els fet s d 'aquests dies he di! que els c ri stians de totes Ics tendències no ens hem d'aventurar mai a judicar
les coses a l marge del s ensenyaments de l'Esglés ia. També he
demanat ajuda econòmica pe r a molts que han quedat sense feina .
E ls assbtcnts guardaven un silenci corprenedor.
Però ara est ic francamen t aclapara t. Miro de prescindir de les
crítiques rctes a l'esquena, de porta·platets i d 'elogis inútils. Però
hi ha un [et: l'ajuda econòmica de ls meus rcligresos no ha arribat
a quinze cèntims per persona. Em moro de vergonya. La culpa
deu ser meva d'haver-me explicat tan malament. Si no fos aixi,
jo no podria identificar·me amb la meva comunitat!
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Un bon amic me u, molt preocupat també, m'ha dit que no
és cosa de desanimar-se. Cal s implement parlar més clar, difondre
sense por el pensamenl de l'Església i multiplicar el diàleg . • Els
capellans sovint sou com un mestre que s'explica molt bé, però
ma i no comprova si els seus de ixebles l'han entès.» Li dóna tota
la raó.
Estic temptat de pensa r que aqu ests cn stlans desacrediten
l'Eva ngeli . J a veig que val més examina r la història de la comu·
nitat i la meva pròpia actuació i mirar d'estimar-los més L .. e tc.
Pe rò estic tan avergonyit que no sé quin sant em de tura de no
e ngegar· los a rodar.
El xoc amb e l dolo r m 'ha tancat en mi mateix i com més volIes hi dóna més s'embolica la lroca dels meus pensamenl s i dels
meus sentiments. Només hi ha una sortida: els altres, novament ,
ja ho sé. ¡ sobrelot l'Altre. Pe rò sóc lan e nze que m 'amagaria
per no have r de parla r amb ningú. J tampoc no me'n surto de
lraduir e n aquest moment de la meva vida aquell himne antic:
«O Crux, ave, s pes un;ca hoc passionis tempore ... » Si alme nys els
meus ge rmans es fessin càrrec de la meva fragilit at!
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antologia

Manuel

Carrasco

Form iguera

Us prese l 1tent avui un home de fe i d'acció,
lIat a Barcelona l'any 1890 i executat a Burgos

el 9 d'abril de 1938,
Format en un clima de profunda religiositat va mantenir la te al llarg de tota la vida,
com palesen diferents textos d'aquest recul/,
Però alhora trobem el nostre biografiat
plen.ament int eg rat en la vida política del seu

país i del seu temps, fet pel qual va haver de
suportar nombroses vexacions i, a la fi, la mateixa mort.
Que ens se rveixi aques ta Antologia d e Lestimorriatge del tema prevalent en aquest número de Quaderns : el cristià i la política.
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Dades biogràfiques

Va né ixer a Barcelona el 3 d 'abri l (dia de Dijous Sant ) de 1890.
El seu pare, Rossend , era natural de Villena (Alacant), i la seva
marc, Magdalena, e ra filla de Linyola (Urgell ), encara que proceden t de Florejacs, a la Segarra, on e ls Formiguera tenien la casa
pairal.
La mort prematura del parc va fer que anés a viure amb la
família un germà de la mare, Emili Formiguera, home de formació
sòlidament catalanista, que va dur amb ell a la seva nova llar
una coHecció dels volums dels Jocs Flora ls i una de . La Renaixença» que, juntament amb altres llibres catalans, va n ajudar a
desvet llar i fer consc ient en el seu dia la cata lan itat de M an uel.
Aqu es t oncle Emi li va morir al cap de poc amb motiu de la bomba

clel Liceu (7 de novemb re cic 1893).
Aquestes dues morts i llurs c ircumstàncies \'an ésser un terrj ~
b le cop per a Ja mare de Carrasco que va aconseguir supera r-lo,
sobre tot, gràcies a l'ajut espiritual de l jesuïta P. Goberna, el qual
va contribuir poderosament a [er regna r en aquella llar, ta n p l'
vada per la dissort, un clima de profunda religiositat.
Després d 'have r seguit e l primer e nsenyament a l coHegi de les
Teresianes del passatge Méndez-Vigo, on va conèixer e l que hav ia
d'ésser un dels seus més íntims amics, Lluís Jover i Nonell, Manue l va cursar el segon ensenyament als Jesuïtes del carrer de
Casp, on va tenir de companys, ultra e l dit Jover i Nonel1 , Josep
M. Trias de Bes, futur catedràt ic de Dre t Internacional, els qui
havie n d'ésser després membres destacats dc la Companyia de
Jesús, el pare Calveras, filòleg, i el pare Massana, composi tor, i
Josep Valls i Taberner, que esdevindria un impo rtan I industrial
i financer.
A continuació va estudiar Dret i Filosofia i Lletres a ]a Universitat de Barcelona, on va obtenir qualificacions brillantíssimes.
Va acabar ambdues carreres el 191 I, i l'any següent va passar els
dos doctorats a Madrid, mentre donava ll içons per poder subve nir
a les seves necessi tat s. Un dels seus amics a la Universitat va ésser
Pere Bosc h i Gimpera, el qual recentment ha escrit que Manuel
Carrasco va reforçar-li llavors e l sentiment catalanista.
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Va iniciar l'exercici de l'advocacia com a passant d'Andreu i
Barbe r i des prés de Francesc d'A. Ripoll, que llavors no era encara e l gran rec to r d'empreses que esdevindria després, sinó un
des tacat capdavanter del moviment cooperati vista català, a l'or·
ganització del qual va dedicar mo lt s esforços ent re el 1906 i el
1914. Mentres tant, Manuel vers la fi de l 1912 havia conegut la que
hav ia d'ésser la seva mull er, Pila r Azemar i Pui g de la Bel1acasa,
a mb la qual es va casar e l 12 d'abril de 19 15.
Sembla que va ésser En R ipoll , que era amic i veí de la família, qui c I va introd uir en ]a política, invitant·lo a ingressar a
la Lliga Reg io nali sta. Ripoll va ésser regido r de l'Ajuntament de
Barcelona, e legit com a catalanista independent integrat en una
ca ndida tura d'aquest pa rtit. El 1920 Carrasco va ésser elegi t regidor de l'Ajuntament de Barcelona fo rmant part de la representació de l'esme ntada Lliga. Se mbla que aquesta victò ri a e lectoral,
e n subra tll ar la seva ideologia política, li va fer perdre les oposi·
cions que en aq ue ll moment estava fent, amb gran lluïment, per
a la càtedra de Dret Mercantil de Ja Universitat de Barcelona. Va
obtenir, en canvi, e l seu nomenament com a professor de la ma·
teixa di sciplina a l'Escola d 'Alts E studis Comercial s depenent de
la Mancom unitat de Ca talunya.
Poc temps després, amb Ja publicació del setmanari «L'Este·
vet», va con truibuir notablement a la mal"cada evolució de l'opinió
pública catalana que es manifesta sobre tot a partir de la darreria
del 192 1. E l dit setmanari, e n e l qual va tenir com a companys,
entre d'a lt res, Francesc Masferrer, Jgnasi Dalmau, l'humorista Àn·
gel Fe rran i els ca ri caturi s tes Gol i Mique l Cardona, va aparèixer
cI 26 d'agost del dit any i tot seguit va esdeve nir molt popu lar,
sobretot entre 13 joventut. Per això el seu promotor va tenir un
pape r des tacat a la Conferència Nacional Catalana, celebrada e ls
dics 4 i 5 dc juny de 1922, de la qual va sorgir una nova i ben
aviat puixant organi tzació política. sota la denominació d'Acció
Cata13na. que havia de presidir l'etapa del moviment catalanista
compresa en tre Ics dates de 1922 i 1931.
La dictad ura del general Pri mo de Rivera impede ix l'acaba·
ment del seu mandat reglamentari com a regidor de Barcelona
i, a causa d'un procés per unes caricatures aparegudes a «L'Es te·
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vet», li fa passar un mes a la Presó Model de la nostra ciutat
i a continuació tres mesos i mig, duríssims, al pellal de Burgos.
En sortir-ne és elegit e l 2 de juny de 1924, me mbre de la Junta
del CoBegi d 'Advocats de Ba rcelona, la qua l en tra molt aviat en
conflicte amb el gove rnador civil, general Losada, que imposa sancions als seus membres, destituint-los, penyorant-los i fent- los exiliar de Catalunya. Manuel Can-asco passa per això sis mesos de
residència forçada a Tamarit de Llitera .
Poc temps després, com a fruit de la seva experiència docent
e n matèria de Dret Mercantil , publica e l seu llibre Nonl/es del comerciant, aparegu t el 1928.
En acabar la dictadura de Primo de ruvera, Carrasco obté la
sec retaria del Com itè Industrial Cotoner i es parla d'ell per a
ocupar e l comissariat de l Port Franc de Barcelona.
En nom d'Acció Catalana, i presidint la represen tació dels partits catalans d'oposi ció, va negociar i convenir l'anomenat Pac te
de Sant Sebastià el 17 d'agost de 1930, per mitjà del qual les
Corts Constituents del 193 1 restaren compromeses anticipadament
a reconèixer a Catalunya un règim au tonòmic. La negociació d'aqu est acord va ésser his toriada per Carrasco en el seu llibre El
pacto de San Sebastian, publicat a Ba rcelona el 193 1.
En advenir la Segona República i en ésser instituïda la Generalitat de Catalunya, el president Macià e l designa Conselle r encarregat del departament de Com unicacions i després, del de Beneficència. A les e leccions de diputats a les Corts Constit uents de la
República (28 de juny de 193 1) obté una acta de diputa t per Girona.
La tendència lesiva a la llibertat re ligiosa que comportava l'actuació de la majoria de les Corts, dels seus companys de la minoria catalana i del mateix Govern de la Generalitat, e l van portar
a una decidida actuació personal en defensa d'aquella llibertat.
Això va donar lloc a la seva dimissió del càrrec de Conseller de
la Generalitat, que h avia anat con servant a instàncies del Cardenal
Vidal i Barraque r, així com de tots els altres càrrecs públics, llevat dels de dip utat i de professor de Dret Mercan til.
AI momen t de la seva retirada del Gove rn de la General itat ,
e l 29 de desembre de 193 1, e l president Macia va c reure's en el
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cas de declara r públicament : «Qua nt a la baixa del Sr. Carrasco,
no ha esta t per a ltra cosa que per qüestions d'apreciac ió política,
pui x que entre ell i jo segueix la mateixa a mis tat de sempre, que
bé p rou la te nim demos trada. E l seu prestigi és prou conegut i
són innombrab les e ls servei s que porta fe ts per les cau ses de Catalunya i la República .•
La fundació dc l'organ ització demòcrata-c ri s ti ana-ca tala na , denomi nacla Un ió Democ ràt ica de Ca talun ya , ci 7 cic novemb re de 193 1,
i l'allunya men t dels seus compan ys d'Acc ió Ca ta lana a causa de
les qües tions relacionades amb ]a lli be rta t re ligiosa, van donar
lloc a la int egració de Ca rrasco i Formigue ra e n a quell grup polític pocs mesos clesprés de la seva fundac ió.
Dins la nova organització, un cop dissoltes les Corts Constitue nts, va ésser, e n ocas ió de les e leccions per a l segon Pa rlament
de la Re púb lica ( 19-XI -1933), candida t de l seu partit a la ciutat
de Barce lona, on, a desgra t de l'orba polarització de les posicions
polítiques , va ob tenir u na destacada vo tació .
Poc des prés , e l ge ner de l 1934, va ésser e legit membre del Comit è cie Gove rn d'Unió Democrà tica, a l Consell Nacional de la
qua l ja pertanyia. Des del seu nou càrrec va impulsar entusiàst ica ment la divulgació de l'idea ri del parti t i l'estructuració de les
seves rorccs. A in ic iativa seva va ésser compost l'himne de l'organització pels seus a mics Antoni Martí i Monteys, autor de la lletra, i P. Massana, compositor de la música.
A cles tacar din s aques t període la seva coHaboració en el setmana ri «El Temps», així com ca l recordar, de l'època de la seva
prime ra joventut, els davan tals de «L'Es tevet . sota la rúbrica
«Tornanl clel mercat », signats amb el pseudòn im «La masovera.,
rúbrica i pseud ònim ins pirats en e l titol d 'un conegut conte de
Pn1denc i Bertrana . Ca l a ssenya lar també e ls seus discursos a les
Con s Consti tuent s en defensa de l'autonomia de Catalunya i de
la llibe rtat religiosa.
La guerra c ivil e l va portar a l'Assessoria Jurídka de la Conselle ria de Finances de la Generalitat, on va preparar e l conjunt
de di s posicions que intentaven d'establir una relativa normalitat
financera enmig de les te rribles p ertorbacions d'aquells dies. En
l'exercici de la seva missió, e l desembre del 1936 va ésser objecte
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de greus a menaces per part dels anomenats incontrolats, tant per
la seva valerosa i constant acció a favor de les persones injustament pe rseguides, com per no haver volgut apartar-sc del compliment del seu deure i de les in struccions donades pels seus superiors _ No poden t ésser garantida la seva seguretat personal, va
haver de passar a França i d'all í a Bilbao en execució d'una comesa admin istrat iva. En e l seu segon viatge a B ilbao, on anava
a instaHar-se juntament amb la seva muller i quasi la to talitat
de ]a seva nombrosa fi ll ada, el va ixell que e l duia, el «Ga ldames»,
va ésser apresa t, el 6 de març de 1937, pel creuer .Callarias. que
va conduir-lo a Pasajes. Tant Manue l Carrasco com la seva família van ésser empresonats. Després d'uns mesos d'incert itud , la
família va ésser alliberada per canvi amb la família del general
López Pinto, mentre Carrasca i Formiguera era so tmès a consell
de guerra i condemnat a mort el 28 d'agost d'aquell any.
Durant el seu empresonament i l'expectació de la mort, va demostrar una extraord inària enteresa, una gran fortitud moral i
una incommovible re religiosa que van edificar els seus companys
de captiveri. Un d'ells, l'escriptor gallec Vic toriano Garcia Martí,
home més aviat escèptic, ha dit d'ell després que c ra un veritable
«toro de la fe ».
L'execució no va tenir lloc fin s prop de vuit nlesOS després de
la condemna, ci 9 d'abril de 1938, en els moments inicials de l'otensiva contra Ca ta lunya. Cinc dies abans del seu 3[usellame nt
escrivia a la seva mulle r: «Hem entrat al mes d'abri l. E:s e l mes
de les grans solemni tats nostres: ahir e l meu quaran ta-vuitè aniversari, el 12 el del nostre matrimoni, el 23 la festa de Sant Jord i,
el patró de Catalunya triomfant, ci 27 la de la Moreneta de Montserrat, patrona de casa nost ra, i enguany el 17, després de la
Passió, la Pasqua de Resurrecció. Si Déu disposa que, en vida,
celebri enca.ra aquesles dates, podré ben recordar-les i medi tar
llur sign ificació; si permet d'altra manera, serà perq uè duran t
aquesl mes de tants grans records i beneficis em lacarà també el
de la més gran felicitat a què podem aspirar: la del repòs en
Pau.»
La seva act itud en e l moment suprem va ésser exempla.r i d'acord amb els ideals que havien inspirat totes les seves actuacions.
L'oferiment de la seva vida per la pau i la reconciliació va cons318

titui!" la c ulminació d 'aquesta actitud . «No nl'espanta aquesta
mort - va dir en sortir de la missa propiciatòria qu e va precedir
l 'execució-. Crec que és l'acabament di gne de la m eva vida i la
prefereixo. així, a qualsevol altra. »
.c:Demano ardentment que no es prenguin represàlies per la
m eva mort, car desitjo que, com jo, tothom perdoni sincerament,
c r istianamen t.»
La notícia del seu afusell ament va commou re l'opinió ca ta la na
i àdhuc l'europea. A França, L'Aube, La Vie Catholique, T emps
Prèsent, La République, La .I eul1e Ré publique, L'Eveil des Peu pIes
a BruseHes La Lib,.e Belgique, van publicar articles plens dels sentiments que ho m pot imaginar. Ferran Soldevila li va dedicar un
emocionant ed ito ria l a la Revista de Catalunya. L'iHus tre escriptor fra ncès Joseph Ageorges, antic pres iden t de la Fed e raci ó Internaciona l de Pe ri od is tes Catòlics, subra tllava poc des prés amb
e loqüè ncia el s ign ificat de ]a seva immo lació.
Molts anys més tard, ci 28 de m arç de 1953 , les seves res les
van ésse r tras ll adades des de Burgos a l cem entiri de Sant Genís
de ls Agudells, a la vista de la seva es timada c iu la t de Barcelo na.
Que el seu r ecord s igui sempre inspirado r de ]a nostra condu cta.

Selecció de textos
E1'l cara que Ca rrasca i Formiguera 1'l0 era pròpiament un pensador ni un expositor de doctrina, sinó un home de fe i d'acció,
hom pot espigola r entre els seus escrits i discursos m.olts fragments reveladors de la seva act itud davant els problemes d e la
vida coNect iva. En donem ara una pel ita selecció.
Cal ofegar les veus de la into lerància i de la incomprens ió .
Que ningú no vulgui tenir la responsabilitat de posar-se al mig
del camí de germ a no r i de concòrdia que Catalunya lliurem ent
ha tria l (1 93 1).
Cal tenir un concepte clar de la democràcia, dels s eus límits,
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i fins dels límits que tanquen l'abast de tota sob irania, fins la que
procede ix de font tan legítima i autoritzada com la voluntat del
poble. La democràcia i la sob irania no poden resoldre ni legislar
sobre els drets inalienables dels indivi dus ni dels pobles. Unes
Corts poden votar una llei atemptatòria als drets individuals;
aquest acord no tindrà mai , però, una virtualitat i una eficàcia
jurídica ( 193 1).
L'exemple de la Dictadura és ben palès per a demostrar el
final desastrós a què estan desti nades totes les imposicions, totes
les arbitrarieta ts que no desca nsin en una sòlida base jurídica
( 1931 ).
No. No n'hi ha de realitat s e fectives de pau i benaurança que
puguin assolir-se amb passions i egoismes; la reaJitat indiscutible,
la de més eficiènc ia, la que ultrapassa els àmbits migrats d'una
vida fràgil, d'una ge neració fugissera , és la realitat de l'ideal, la
del sacrifici, la de l'abnegació que enlaira la migrada penombra
d'una vida humil als esclats res plendents de la immortalitat (1934).
I si, com nosaltres, tenen la sort de recolzar·se en una doctrina
clara, transparent i cristaHina, que es recolza fonamentalment en
l'Evangeli , en la catalanitat més noble i en la més estricta justícia
social , no ens amoïnem de si som pocs o molts, ni ens deixem
abatre per les desercions; tinguem fe i confiança, perquè a la
curta o a la llarga triomfarem, car el triomf no serà pas nostre,
sinó de la llum esplendorosa que raja de la claredat dels nostres
idea ls (1934).
Tinguem, doncs, fe en els nos tres ideals, propaguem·los i practiquem·los sense presses ni impaciències; ells tots sols ens donaran la paga a la nostra fidelitat, i cOm més i millor sapiguem
renunciar·nos a nosaltres mate ixos, més ferms ens retrobarem
per a tre ballar amb ci màxim d'eficàcia pel bé propi i el dels
nostres germans (1934).
Com més extens i greu apareix el mal, més atractiu ha de pn>
duir·nos l'esforç, s i voleu heroic, d'un heroisme constant i amagat,
de combatre'l i superar-lo (1935).
Qui es tanqui en el castell de vori d 'uns principis intangibles,
serà difícil que pugui resoldre e ls problemes que plantegen les
realitats immediates. Però els qui, amb la illusió de resoldre els
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prob le mes urgen ls, oblidin o lrepitgin els principis doctrinals, faran que lcom pitjo r: agreujara n els pro blemes en comptes de resoldre'ls, provocara n la confusió i e l desencís, ço és, l'obra màxima
de d issoluc ió i d 'ana rqu ia amb què hom pugu i pe rjudicar la colleClivilal (1935 ).
No cre iem l'ac tual organit zació de la socie tat ni justa ni cristiana . Vo lem enderrocar-la pels mitj ans evolutius i donar a cada
u ci que li pe rloca, a mb lata valentia i lata sinceri tat ( 1936).
La democ ràcia i la lI iberla l s'han de posar al servei de la
ju stíc ia, q ue no és dels uns ni dels altres, que és ella mateixa
( 1936).
~ s únicament en mans de la Providència i en la seva bondat
on reposa e l secre t de la nostra desti nació. La meva preocupació
per a escru tar-la seria ociosa (1 938).
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1'espectador

Un espectacle mestre ...
Un espectacle mestre:
L'estratègia de l'aranya ...
Fa dos a nys. al número 4 de

PRESBYTERIUM , vaig tenir ocasió de referir-me a la peHícula
de l'ita1ià Be rnardo Be rto lucci
Abans de la revolució (Prima
dellll rivoluzion i ). Llavors assenyalava que. per mi ljà d 'una meravella fílmi ca. l'aulor, perquè
pode m ben d ir que ci director
d 'una peHícula n'és e l seu autor ,
ens feia la següent inte rpeHació:
és revolucionari qui vol o qui
pOL?
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un

altre d eixeble

Ara ha tornat Bernardo BertaJucci a Barcelona. 'E:s a l'e st imat ,

euro peu i tan ba rceloní ci nema
«Publi • . l hi és amb un film corprenedor: La s trategia del raguo.
Co rprenedor, per què?
Si amb Prima d e11a rivoluzione
Bcrnardo Be n ol ucci negava, amb
una higiene mental que ma i no
li agrairem prou, la validesa del
pur vo lunta ri sme i, pe r con tra,
afi rmava la necess ita t de comp-

ta r amb la llavor , ara , a mb L'estrat ègia d e l'a ratlya, ens mostra,
ens fa ben palès, al llarg d'una
successió de perspectives, sovint

clares, sovint susceptibles d'interpretacions dive rses - que això
és una pelHcula feta de mà mestra-, que no n'hi ha prou amb
la llavo r. Que la llavor sola no és
fecunda . Als últims metres de la
pe Híc ula, Bernardo Bertolucci
ens mostra herbes i només herbes sobre la rovellada via del
tren. I el tren no passa. El tren
es reta rda. L'estació és buida i
no hi ha ni un sol diari per a
llegir. Herbes i més he rbes . Tot
és ve rd i buit. Res 11 0 ha madurat.
Ca l a lguna cosa més per a donar fruit: pe r a donar vida. Cale n, sembla dir-nos Bernardo Berto lucci, determinades condicions
pe rquè la llavor germini.
Me ntre no hi hagi un exigent
amor a la verita t, me ntre no hi
hag i una entesa de la vida personal i col'leetiva com a a lguna
cosa més que un joc o un passatemps, me ntre no hi hagi un decid it repudi de la fullaraca del
gest i les paraules, hi haurà només l'herba, e ls carrers deserts,
e l tedi, la vell úria i l'òpera italiana: la mort. L'ara nya ani rà filan t, filant, filant.
I to t a ixò, i probable ment més
coses que se m'escapen, e ns ho
diu L'estratègia de l'aranya amb
un ¡'efin adíss im sentit d'allò que
és l'ordenació de les situacions
en e l temps de durada de la pellícu la. Una progressió quasi imperceptible pe rò constant, fe ta
d'una emot iva i, alhora, re tinguda utilització de l color i d'una
sàvia utili tzació psicològica -el
cone ixement del passat és viscut
pel protagonisla de la pelHcula

e n forma de present-, ens ho
conta alhora que e ns captiva.
Molta atenció am b Bernardo
Be rtolucci. Té només 31 anys.

... 1 un espectacle deixeble:
Bestiari i escarnis de P. a.
D'un vell tea tre de barri, teatre
aproxi madament de «centre parroquial», n'ha sortit un nou teatre per a Barcelona : l' << Ars>>. Per
molts anys, doncs!
L'espectacle que s'hi representa se si tua en la lín ia que Ri card
Salva t, sobre tot des de l'inici de
la benemèrita E scola d'Art Dramàtic «Adrià Gua}., e ns ha aparta l : la tea tra lilzació d'un enfilall
de textos diversos, majo ritàriament no escrits per al teatre. En
dir «teatralització » no vull dir
precisame nt escenjficació dels
textos, que això seria una molt
poqueta cosa mancada d'inventi,
va, sinó e l fet d'aconseguir una
dinàmica ta l del s textos que tregui a rellu ir, davant un púb lic,
les forces i e ls valo rs que el s in,
legren.
Aquf els textos són de Joan
Oliver --el gran poeta «Pere
Quart»- i la teatra lització, de
Ventura Pons. L'espectacle es titula Bestia,.i i escarnis de Pere
Quart perquè els poemes de l lli·
bre Bestiari (publica t l'any 1936)
en són Ja trama, mentre que
d'altres textos diversos, de to
moralitzador O senzillament caricaturesc, en són l'ordit.
Vagi per endavant que jo, a
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Bes tiari i escarnis de Pere Quart
he rigut molt. Però .. .
Hi ha alguns retrets importants a fer:
1. La poca fortuna d'haver escollit, precisament, el llibre Bestiari i no un alt re de Pe re Quart.
Aquell, al costat de T erra de nauf ragis (1956) o de Vacances pagades (1960 ) pe r exemple, queda
inevitablement com una obra
me nor.

2. Pre tendre de donar, com fa
l'espectacle, un sentit de crítica
social al llibre Bestiari, que és
més un dive rli1nen!o detonant
que un conjunt de faules morals,
necessàriament comporta una dis·
torsió de la intencionalitat de
l'autor; més palesa encara, a l'es·
pec tacle , perquè està feta amb uns
mitjans poc imaginatius : unes
meres diapositives fixes. D'aquesta pretesa recreació dels textos
només se'n salva «Cançó de la vaca», gràcies a l'encert de caBocar, al cap del recitador, un casc
d'obrer de la construcció.
3. La teatralització, en genera l,
recorda massa la de Ronda de
morf a Sinera de Ri card Salvat,

sobre textos de Salvador Espriu.
En particular, «Lloca» és un calc.
i encara prim, de la teatralilzac i ó d e . Cmlçó d 'Esperaneeta
Trinquis ».
4. Els textos quc fa n d'ordit ,
excepció feta de l'eficaç humor
àcid de . Bàrbars i xurriguerescos», no són gaire cosa més que
un farciment de l'espectacle. L'obreta en un acte «Vivalda i l'Àfrica tenebrosa», després d'un
inici (tot allò de «si m'embrutes,
t'emmascaro » i «la pantalle ta , la
pan ta lleta pelileta ») que ens promel una bona broma sobre «Or
i sa l» de Joan Brossa i «La cantant calba. d 'Eugène ron esco ,
decau ràpidament en un mar ted iós on naufraga lola la situació
pla ntejada, inclòs un fraret caputxÍ que arriba de visita.
5. Els actors manquen, en general, d'expressivitat verbal. Només J oan Borràs i Carme Molina
tenen barraquetes --o tau lessuficients.
Resum: Bes tia ri i escarnis de
Pere Qllart fa riure molt i val la
pena de veure. Però no és, certament, cap espectacle mestre. Siguem-ne conscients.
Joall Argellf é ( Bada/olla)
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lectura

Notes breus
Aquestes notes no pretenen sinó ajudar a triar entre les novetats bibliogràfiqu es, aque lles obres que tenen un
interès real amb vista a la tasca i a
la reflexió pastorals.
I

1.

J. GOMIS, Comunita ts c ris-

tian es, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 1971 (ed. ciclostilada). Opuscle basat e n la reflexió duta a tenne per una comunitat cristiana concreta a fi de
precisar què és exactament una
comunitat cristiana, com actua
i quines relac ions té amb les al-

tres realitat s cris tianes i humanes. La concisió de l'es til fa que

no es pugui llegir a la lleugera.
sinó a través d 'una re flexió a tenta i pausada.
2. Fe

se

«Qü es tion s

11

de

se

sagraments?

vida

cri stiana _

núm. 61 ( 1972 ). Recull les ponències, les comunicacion s i els treballs de grup de les V J l o mades
Ca/alan es de Teologia, celebrades
a Lleida e ls d ies 28-30 de desembre del 197 1. Des de diverses
perspectives -bíblica, his tòrica,
teològica- són aborda ts els prin-
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cipals problemes que afecten
avui la doctrina i la pràctica dels
sagraments . El prob lema número u és e l de veure i viure l'exacta relació que hi ha ent re la le
cristiana i la seva express ió sacramental. Fe i sagramen t: una
qüest ió situada al cor ma teix de l
cris tianisme. i que no podem resoldre simplement repetint velles
fórmules, vàl ides en un contex t
cultural i ecles ial que ja no és
el nos tre . En aquest sen tit, Ics
ponències més inte ressants s6n,
al meu parer, la del P. E va ngelista Vilanova, i la de Mn . Ra mon
Pou.
3. J. M. TOTOSA US , Creure,
avui, Publicacions de l'Abadia,
Montserrat, 1972. En ci nc apartats (Déu , Creure, L'Església, Església i món, El cristià d'avui )
l'auto r passa revista a les pri,,cipa ls qües lions que afecte n, a
vegades ben dolorosam e nt, la fe
dels cristians de ls nostres dies.
Donat l'origen d 'aquestes pàgines
-unes conferències fetes a la
parròquia del Re me i, de les
Corts, de Barcelona- l'estil és
planer, gaire bé coHoqu ia l. No
obstant això, e l contingut és dens
i sò lid, i e l volum aconsegueix
l'inte nt explícit de l'au tor: «[ormular i adaptar a la nostra situació les grans qüestions de sempre en un llenguatge inteHigible
i a l'abast».
4 . A. B LOOM, Pregària viva,
Publicacions de l'Abaclia, Montserrat, 1972. Inte ressant expressió d 'u na experiència personal de
pregària, a través de la ploma
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d'un bi sbe o rtodox rus, que ca·
neix a la vegada la tradició orien·
tal i la men ta litat occide ntal.
Mn. J. M. Ballarin , q ue en fa el
prò leg, diu : . Hi ha un tem a que
m 'ha sorprès en la seva senzi llesa: el Parenostre començat a t'inrevés , que lliga am b les benaurances i l'Exode d'Israel fins a la
terra promesa. Potser enlloc com
ací no surt la tendra sincerita t
que és un dels més bells m a tisos
del llibre. Un petit llibre, a vegades des igua l, molt simple, molt
directe i sempre calent».
S.

A.salllhlca conjllHl a obispos·

sacerdot es, Ed itoria l Católica,
Mad ri d, 197 1 ( BAC , núm . 328).
Docum entació molt comple ta sobre l'Assemblea conj unta de bisbes i cape llans celeb rada a Madrid de l 13 a l 18 de setemb re de
1971, i que a mb tota segure ta t va
lcnint una influència decisiva cn
l'orien tació de la pas tora l a totes
les diòcesis espanyoles. Conté la
història de la reun ió, els discursos, e l text ínlegre dc totes les
ponències, les propos icions , les
conclusions i diversos apèndix
clari ficadors.
6. Sobre el sagra ment de la
Penitència:
D. F ERN¡\NDE7., Nuevas pers pectivas sobre el sacramento de la
penitencia, Comerc ia l Editora dc
Pub licaciones, Va leneia, 1971. EsI-udi totalment oriental a la renovació litúrgica i pastoral del sagrament de la penitència. Conté
una síntesi històrica de les formes de penitè ncia. una exposició
dels fonam ent s teològics de la re·

novaCIO, i unes pis ces pasto rals
de cara a la reforma pràct ica del
sagrament. Resulta un llibre molt
clar d'idees i moll ric de suggeriments. l!s útil de compl e tar-lo
amb la lectura d'aquests dos articles:
J . L. LA RRADE, R el/ovació" posconciliar del sacramento de la
penitencia, . Phasc» núme ro 6S
(1 971) 459-478.
D. BOR OU IO , Reflexiolles sob re
algunas experiellcias pellit e'1 ciales, " Phase» núm . 66 ( 197 1 577593.

7. El ministerio en la celebració rz litúrgica: «Conci lium » número 72 ( 1972 ). Ca l remarcar els

següents art icles : P. TE NI\ , La
asamblea litúrgica y su presidellte, 185- 197; i R. VA N EVDEN,
La mujer en las funciones litúr·
gicas, 213-231, i el butlletí presentat per H . SC I-IMlIJT sobre e l fe·
nomen dels grups espontanis a
l'Església, 260-272.
8. Sense cap intent de valora·
ció, faig constar l'a parició de dos
llibres signats per mi: La i"útil
li/urgia (Fontanella-Marova, Barcelona-Madrid, 1972), que vol ser
una reflexió sobre els aspectes
gratuïts de la litúrgia cristiana;
i El e" t ierro cristiana (PPC, Madrid, 1972), instrumen t per a la
recta utilització del nou rit ual
d'exèquies.

Joan Llapis ( Barcelo/IQ)
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quatre vents

D esprés de la Pentecosta o del dilu vi
L' IIssemb/ea ronj u1Ha Bisbe-Preveres , de Solsona
E l turó de sanl Magí, sigui dit
per a ls qui no ho saben , és una
mena de calvari situat a les afores de la capi lai solsonina cap a l
cantó de llevant, on s'aixequen els
edifici s del sem inari conciliar. Un
turó que, com tots els turons i
no turons de tots els seminaris
del món, lé molta lústòria seminarístico-cJerical i ha estat cantat
per més d'un pobre bard . Doncs
bé, e n aquest lloc sagrat de ls nostres parcs va celeb rar-s'hi la famosa conxorxa, pentecostal o diluvial, segons el qui s'ho miri i
com s'ho miri . El serral és inhòs-
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pi t a tol ser-ho, però pel maig hi
refi len els ros sinyols.

Una setmana de mil dimonis
Era el
3 d'abril,
tarda en
pantadis,

dilluns de Pasqua , dia
a un quarl de set de la
punt. Feia un solet esperò d'agrair en una pri-

mavera turbulent a corn l 'actual.

Pel camí ens havíem assabentat
del gol que el Barça acabava de
marcar al Real Madrid; fins les
nostres burretes motoritzades se

n 'havien alegrat fent no pocs b ots

mesura del possible , es posarien
en pràct ica les conclusions ap roto ma de cara a les jornades que vades.
Van ser, no ens enganyem, uns
s'anaven a inaugurar, si no fos
que e l divendres a l ves pre, cap a dies, sis dies, ben durs i difícils,
les darreries de la setm ana, dona- tensos i intensos, tenaços i drarien un espec tacle telev isiu ple de màtics, iHusionats i prometedors.
negres presagis: Otelo, de Sha- Hi havia, d'una banda, la feina
kes peare. Sort que, en e l nostre material, literal me nt ingent, entre
les diverses reunions dels grups
cas, Desdèmona (¿ l'Església de
de treball i les session s plenàries .
Solsona?) no resultaria estrangu- Penseu només, per fer-vos-en una
lada en braços del ge lós malit, idea, que es van presentar cap a
s inó miraculosamente salvada per la ra tll a de set-centes cinquanta
la fe i per la bona fe de tot s, mocions o esmenes a les proposbisbe i preveres, protagoni stes de l tes cie conclusions, senya l evident
drama. El que certam ent ja nin- de l'interès que des pertaren. Mai,
gú no e ns podia arravatar, pel sol mai a la nostra diòces i, qu e rcfet d'haver-se pogut convocar l'as- cordem, no s'hav ien tingut, alsemb lea després de tantes triful- menys amb tanta part icipació de
gues. era la victòria futbolís tica la base, unes jornades tan seriodel Nou Camp, per mínima que ses i feixugues d'estudi i reflexió.
fos. La tempestat que, capvespre No és estrany que el pobre bisbe
encl ins, s'havia anat congriant dalt en sortís mig mort i la resta dels
la Bòfia de sant Llorenç grav ita- assemb leistes esgota ts. El sis tema
ria durant to ta la setmana sobre democ ràtic estrenat per t'assemblea, admirableme nt dirigit pel
Solsona com una temible amenasecre tari general, tenia, al costat
ça, però no a rribaria a esclatar;
d'innegables avantatges, no pocs
el màx im que faria seria fondre'ns
inconvenients: donava ritme i
els ploms entre Salm i Salm.
participació, però trinxava. Pe rEra, doncs, di llun s a la tarda. què, demés de la feinada mateEs va començar amb una celebra- rial , hi havia la tens ió moral tant
c ió de la paraula, presidida pel en e l cap com en e ls membres,
bis be. Aquest, en l'hom ilia, va sobretot e ls més joves; ten sió que
glossar la paràbola del Bon Pas- de dia en dia anava pujant de temtor, tan escaient, remarcant el ca- peratura com un termòmetre fins
ràc ter em ine nment pastoral de la a arribar a graus explos ius, prò'
convoca tòria i va animar-nos a xims al co Hapse, en dos moments
treba llar amb fe j amb esperança principalment, el d ijous al matí
al llarg de les jornades. En l'acte i el divendres al vespre, l'un quan
de claus ura de dissabte a l migdia es qües tionava la pròpia ges tió
qualificaria de positiva la tasca episcopal; l'altre, quan s'estruc turealitzada i afirmaria que, en la rava la reforma de la cüria. Gràantireglamentaris.

Un bon símp-
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cies, però, a l bon seny i a la maduresa humana de tots plegats,
aliades amb una forçosa assistència de l'Esperi t Sant, vam aeon·
seguir, malgrat tot, de superar la
crisi. El d iàleg havia estat viu,

gència la intervenció qUJfurgica,

segons es desprèn de Ics dades
de l'enquesta-consulta i de la ma-

moll viu, va lent, mo lt valent, sin-

teixa realitat, eviden t com ella
sola. Hi ha, sobretot, com a símptoma gravíssim, una desconfiança
radical, quasi instintiva, ja inve-

cer i fraternal tanmateix ; si va
dona r lloc a algunes apassionades

terada, enlre e l cap i els membres
de la pastoral, i potser no tan llas-

autodefenses i a alguns exabruptes individuals intempes tiu s, no

va rompre la com unió ni ho va
tirar tot en orris, g ràc ies a Déu.

L'actitud general de l'assemb lea
era, perquè negar-ho, crítica, fortament crítica: ho exigien, gairebé com a úl tim recurs terapèutic,

els mals del bisbat. Hom s'adonava que aquella avinentesa era única, potser l'útima carta a jugar.
Era molt, cra tot, allò que s'expo-

sava . Res no té d'estrany, doncs,
que la mateixa persona del bisbe
i la dels seus immediats co Haboradors (vicari genera l i responsa-

ble del clergat) esdevinguessin
objecte de debat, no pas d 'una
manera irresponsable, anàrquica,
sinó plenament conseqüent, cohe-

rent; també els altres assembleistes estaven disposats a exigir-se
el màxim a si mateixos, conscients
que només així, honradament, podien exigir als seus caps, i amb
molta més ra6. La major du resa

dc judici pot anar acompanyada
de respecte i, encara més. d'afecte. La cari tat que tan sovint es
disfressa d'eufe mismes i dissimulacions per no di sgus tar els de

dalt, no és caritat, fa més mal que
bé. AI pa, pa i al vi, vi . Els nostres
mals, greus com són, no admeten
ja més pedaços, demanen amb ur-
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timosa, però també fonda entre

e ls mateixos membres. D'on el lema de la segona i tercera ponè ncies.
Ara bé, la sang no arribà al riu,

al Riu

egre, s'entén. El major-

dom del seminar i pot donar raó

dels plats trenca ts, pocs. La gent
anava escopetejada, però no min·
vm·u en la seva voluntat de treball i de comp romís ; s'inquietava,
però sabia retrobar-se i retrobar
la sereni tat en les concelebracions
eucarís tiqu es; sofria , però no renunciava, ni que fos a altes hores

de la nit, a donar-se a l'esplai de
l'amigable tertúlia. Mentre a lguns
expl icaven acudits «tulti colori »,
els altres jugaven a la botifarra
o al se t i mig entre ca fè, copa i

pura. Perq uè de fumar, aquell s
dies, no ho vàrem fer pas gens,
com hi ha món!
i mil dimonis
alhora traien t foc i fum pels quei·

xa ls. Els Plens de la Patum de
Berga , vaja.

En resum: ¿Pentecostès o Diluvi? Una mica de tot potser, però

més foc que aigua. Més que un
punt d'arribada, un punt de partença vers una Església renovada ,

l'Esglés ia que --estrafent la frase
de Carner- encara no és nascuda
com l'han somiada els seus fills.

Les conclusions definitives

Presentem algunes dc les concl us ions que ens han sembla t més
rema rca bles per la seva concreció
i peculiaritats. Les altres són més
generals. Totes es moue n en e l
context de les conclus io ns de )'Assemblea de Mad rid de l'estiu passat.
Aques t contacte per so na l dc
tots i cadascun d els preveres amb
e l bis be i del bi sbe amb tots i cad asc un dels preve res, ca l qu e s'establ e ixi im med ia tament, donat
que l'es tat de ls esperits ho demana a mb urgè ncia i les circums tàncies humano-gcogràfiqucs del nos·
tre bi s bat ho rac iliten (2.' 1'011. 9) .
Es tem ple nament convençuts
q ue e l bé de la nos tra Església
\.! I1 S ex ige ix, tan t a l bis be com a ls

preveres, un a revis ió s incera, seguid a d 'un a for ta convers ió cap a
noves a c lï luds i nous captenime nts de frat ernitat; a lt rame nt ,
s i, per l'eda t, sa lut o qu a lsevo l
mol iu g reu, no e ns veie m amb
co r de realitzar aq ues ta convers ió, tenim e l de ure de plan tejarnos s inceram en t, b is be i preveres ,
la conve ni ènci a de re nuncia r a l
càrrec que exercim (2. 1l pOI1. 13 ).
fIa o de supe rar-sc les es truc tures jurídiques rec tor-vicari, parròquia, beneficis, càrrecs ina movibles, c tc., ja qu e só n un obstacle
per a Ja corres ponsabilita t en el
min isteri i accentuen la se paraci
entre nosaltres (3.' pOI1 . 4) .
La participació per so nal i activa de tots e n la pas toral pos tula
qu e circuli una informació o bjectiva i comple ta de la vida de la
nostra Església pe r evitar mal-

ria nces i afavorir la corres ponsabilitat. El Butlletí diocesà o suplements del mateix format i d'idèn tica catego ri a, ens ha n de donar a conèixer aques ta vida (3. a
1'011.

6).

D'acord amb les necessi tats de
l'Església e n e l món i en e l nostre bis bat evita re m Ics for mes de
vida i religiositat excess iva men t
indi vidua lis tes i mo r a li stes. Primo rdia lment urgirem: una vivènc ia persona l de la fe no desentesa
de ls postulats socials de justícia
i ca rit a t ; una major penetració
apos tò lica en e l món i l'a pro fund imen t d 'una consciència i d'un es
actituds plenament comunit à ri es
(4.' 1'011. 3) .
Les comunitats loca ls , com a
s ignes de sa lvació, no es poden
lim ita r a ser c u ltuals , administratives i assistencials , s inó que
s'han de fer presents enmig del
món donant sentit cris tià a to la
activitat humana de manera que
se n'accentuï degudame nt el s ignificat comunita ri , i han de promoure prefe ren tme nt , s i cal, a ltres unitats de pas to ra l ca paces
d'ate ndre e ls d is tints grups human s, amb ients i funci o ns socials
( 4.' 1'011 . 5 ).
L'e ficàcia pasto ra l i el mateix
sen ti t de dignitat persona l de l prevere fan impresci ndible que es
vagi progressivament cap a una
púb lica independència en tre l'empresa i e ls ca pellans dc les nostres colònies fabril s i m ineres.
S'han de revisar l'oportunitat actu a l de l'estructura jurídico-social
del capellà de colònia, atès qualsevol dret personal adquirit (4.·
pon. 11).
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S'evitarà tot confusionisme en
les r e lacions en tre persones que
exerceixen autoritat en l'Església
i en la societat civi l. Ens desplau,
com a antisigne, la pública confessionalitat de l'Estat (4.· pon.
17).
Acceptant com a positius el trep
ball i l'estudi no directame nt ministerials en quant desenvolupen
una faceta humana del sacerdot i
fan presen t l'Església en e l món
obrer, escolar, e tc., creiem tota l·
ment necessari que un i altre s 'cm·
marquin dins una planificació
pastoral (5.· pOll. 21).
El Butlletí oficial ha de ser el
portantveu de to tes Ics activitats
pastora ls desenrotllades o per
desen rotllar i de la seva deguda
orientació, no sols del bisbat sinó
de tota la província tarraconense.
D'un bu tlletí diocesà caldria passar a un altre de tot Catalunya
(5.· pon. 23).

El Full Diocessà ha d'esdevenir
un mitjà d'evangelització, catequesi i informació eclesial. Pcr acon·
seguir-ho cal un Full únic per a
tot Catalunya que r espo ngui a la
idiosincràcia, a la vida i a la problemàtica de l'Església del nostre
país (5." pon. 24).
Veiem encertada, com a mitjà
de treball, la divisió de l bisbat en
zones i sectors pastorals (arxi pres·
tats). Però, donada la deficient delimitació de la nostra àrea geogràfica, soHici tem que les zones
actuïn a nivell interdiocesà quan
la comarca natural ho reclami
mentre esperem una reestructuració de límits de les diòcesis catalanes (5.· pon. 27).
La Vicaria de Pas toral compos-
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ta pels coord i nadors de les zones
amb categoria de Vicaris episcopals de Pastora l per a la pròpia
zona i presidida pel Vicari ge neral, servi nt-se de tots els organismes in tegrats en ella, ha de promoure i di rigir l'acció pasto ral
diocesana (5." pon. 32).

Entre el compromís i l'esperança
Som a l 22 de maig, dilluns de la
segona Pasqua, quan dato aques·
ta brevíssima crònica. Han trans·
corregut 44 dies de l'assemblea
ençà. Aviat farà els dos mesos que
e l senyor bisbe va dir que, per
prescripció facultativa , necessita·
va prendre's per a descansar.
Mentrestant s'han redactat i pu·
blicat les conclusions defin itives;
s'ha reunit la permanenl del consell del pres biteri i la comiss ió
executiva dc l'assemblcn; hi ha
hagut algunes esporàdiques trobades de capellans més o menys
inqu iets ... Avui, ara mateix m'a·
ca ba d'arribar una «Carta Pastoral als estimals preveres de la
Diòcesi» del nostre bisbe, no signada, en full imprès, que fa tota
l'olor de «made in Que ralt •. E.s
un primer pas. Després de fer un
recompte positiu i realista de
la proppassada assemblea, passa,
com a primera providència, a pro·
veir el nomenament del tres vi·
caris episcopals que hauran de
rcgir les tres zones en què es divideix el bisbat: Cardener, Llobrega t i Urgell-Segarra. Demana a ls
capellans que abans del dia IOde
juny li enviïn en lle tra personal

i confidc ncia l una lli sta de s is
noms a dien ts, «cntre e ls q ua ls,
dels més significativamen t asse·
nya la ts -diu- triaré e ls vicari s
e piscopal s de zona. Us 3sseguro
qu e no faré cas omís de les vos·
tres ind icacions» .
Veurem què e n sor tirtl . Tot és
començar. L a gent ha u ria prefe·
rit, segurame nt , un marge més

ample de confiança, arribant fins
i tol a poder vo ta r democràt icament e ls cand ida ts. Ara potse r
torna rà a rece la r . Tan mat e ix ca ldria so r tir, d 'una vegada per sempre, d'aques t a tzu cac . ¿Qu i s 'ha
de fiar de qu i, primer: e l bisbe
cle ls cape ll ans , o e ls capellan s clel
b is be ? tS l'e tern con LC de l'o u i
la gallina o c i gos i el gal.

Clim ent Forn er ( Na vàs-Solsona)

Mallorca:
aco ta cIOn s al «judici laboral» d'ull sacerdot
Crec que l'interès no està en la notícia .
El fet succeïa Ja fa més de t res mesos. Els principal s pe riòdi cs d'Espanya
-Pueblo. A. B. C.t La Vanguardia, El
Correo Catal an, etc.- i algunes revist es - Vida Nu eva, Hermano lobo, Lluc ,
etc. - publi caren la notícia .

Recordem , de bon comença·
m ent, pe r s itua r-nos, l'csquema
de ls esdeveniments. En Ferran
Bonnin, cape llà des de l'any 55,
treballava en els obradors de rentada de l'hotel . Medi odía . de ¡'A·
rena l (Mallorca), ja fei a prop d'un
any, quan fou acomiadat per l'emp resa sense cap motiu. Des prés

,.

d'un mes de tramitacions i esperes, es féu el judic i laboral. El
Magistrat , senyor Mi r avet , declarà n ul el comia t i en FCIT3Il hagué de ser novamen t admès a l
seu lloc, o n a CLua lme nt segue ix
treballant.
Crec que val la pena d'intentar
unes reflexjons, una mena de balan ç, sobre e l r essò i les con se·
qiiències de l fe t.
I . La prem sa no va arribar al
bessó de la notícia.

J a he dil que molt s de dia ris
d'am pla difusió es feren eco de
la nova. (Cal apun tar aqui que els
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diaris loca ls, Diario de Mallorca
i Baleares, guardaren un si lenci

sepulcral). Tots es de ixaren dur
per l'interès de la novetat de la
notícia. To thom subrctxà la con-

dició sacerdotal del demandant.
Desgraci adament enca ra és notí·
cia que un capellà sofreixi els
con tratemps d'u n treballador
qualsevol. ..
Ningú no s'endinsà en el bessó
de l'assumpte: és a d ir, en el fet
que un hotel fun cioni dintre de

la més clamorosa i!-legalitat, com
és ara, ten t firmar contractes i

fulls de salari en blanc.
Endemés, en Fe rran no fou expul sat com a sacerdot --com semblava deduir-se del lo d'a lguns
periòdics- sinó com a obrer
conscient. Aqu í jo hi trobo l'intríngulis del mal, a l qual no volgueren arribar els periodistes .
Dins una empresa, que funciona

a l marge de la lle i, tothom qu i
pensa és un ser perillós.
No solament no profunditzaren.
s inó que ni tan sols subretxaren
la part més in teressan t de la sentència, que és una obra mest ra de
jurisprudència laboral.

2. Els companys de treball teren
sO la metll d'espectadors.
Ara que veuen re integrat al seu
lloc i e n e l seu dret e l ~~ seu » cupelià obrer, estan tots contents.
Però a l'hora de donar la cara,
com a test imonis, la immensa majoria trobaren una excusa per
posar-sc, amb e l seu s ilenci, de
part de l'empresa. Aques ta ac tillld
covarda i passiva ens ha fet ado-
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nar de l llarg camí, que queda per
recórrer fins arribar a la presa de
consciència pe r pal-t dels treballadors, sobretot e n l'hosteleria,
on la base la fo rmen sobretot emigrants, és a dir, ge nt desa r re la da
i ines table.
3. El procés posà en evid~ ncia
dues forllles d'Església
El Bisbe, don Rafael Alvarcz, e,
manti ngué sempre, no sols per
convicció s inó també per simpatia personal, de la part d'en Ferrran . Ai xò no impedí que el propietari trobàs capellans que li
donassin la raó i qu e acceptassi n
convidades a l'hotel, d 'on un germà sacerdot havia es tat acomiadat injus tament.
Això de què «l'Església està a l
serve i dels pobres» no passa de
ser, per ara , una [rase que sona
bé i un des ig seriós d'alguns pocs .

4. Queda la lliçó, però tol segueix
igual.
No vu ll llevar res de l'impacte
que el «Iio» ha causat en els de
dalt, i en els de baix ; però la veri tat és que les coses continuen
iguals. Aques t mes e n Ferran ha
hagut de firmar en blanc la fulla
de salaris, com s i e l gran esforç
hagués estat només un malson.
No m'he proposat remarcar
unes tintes negres, encara que ho
sembli tal volta, sinó s implement
contraresta r amb la veritat nua la
part triomfalis ta i clerical que els
diaris i revis tes donaren en la notícia.
Més enllà de l'anècdota d 'un ca-

pellà aco miadat del seu treball i
que h a tornat a ser admès, resta
la rea lita t tre menda d 'un submón

¡l'lega l, amb els seus punyents in-

te rrogants en vistes a descobri r el
cam í de l'eficàcia .
Jaum e S anlWldreu
( Palllla d e M allo r ca )

S ecreta riat d ' universitaris cristian s
Tal com ja anunCI8vem en el Quadern anterior, a Vallbona de les Monges, poble de la província de Ll eida .
I al monestir de l segle XII-XIII de monges cistercenques. s'ha celebrat aquest
any la Setmana Santa d'una manera
espeCia l, a causa de la «III Ruta de
Setmana San ta», que el Secretari at
d'Uni versitaris cr istians organitza a fi
de donar possibil itat de reflexionar 1
viure perso nalment i com unitària ment
le Pasqua cristiana.

L'object iu princi pal de la Ruta,
ha esta t l'apr ofu nd iment del mis-

teri de l Cri s t, tasca q ue es portà
a terme en el taller pasqual, en

e l qua l, reu nits to ts, poble , monges i unive rsitaris, s'explicava
cada dia e l sentit dc les celebracions per ajudar a ap l'ofundir-les
i a vi ure-les plenament.
Donat c i nombre -una mica
c1evat-, d 'uns 150 joves que s'hi
reuni ren, i a fi que l'aprofund iment del Mis te ri pasq ual, es pogués realitza r a part ir de les nccessita ts personals de cadascú, hi

hagué tres ta ll ers, llocs de treball
i re flexió :
a) de pregà r ia , qu e e nfocà la
fei na en un intens cl ima d'oració;
b ) de conve rsa, que possib ilità
el dià leg i l'aprofundiment de difere nt s temes;
c ) d' int e rio rÏlzació, que donà
les bases per a una revis ió persona l de la pròpia fe cristiana.
A més, per a les estones de
lleure, de la nit especia lment, s'organitzà ta mbé un ta lle r tècnic
de poes ia, de música i d'expressió
plàs tica .
Cal remarcar e l clima de convivéncia que va haver,hi entre el
poble, les mon gc ~ i el s univers itaris.
La ruta va sel' positiva; tant,
que e ls unive rsitaris han ti ngut
necessita t de retrobar-sc Ja nit de
la Pen tacosta en una senzi lla «Ve tlla de P regària • . D'aquesta segona trobada direm que ha es ta t
precedida pel sen tit bíblic·litúrgi del coronament de la cinquantena pasqual amb una tò ni-

335

ca d'aprofundiment de la presència de l'es perit e n el sí de la
comunitat ec1esial.
Fins aquí la crònica. Però crei em
que cauríem en la parcialitat si no en
diguéssim res més. !:s difícil d'intentar una reflexió I un balanç per la
perspectiva de temps en la qual caldria situar un intent com aquest.

Cr euríem, però. que la troba-

da d'aquest cente nar i mi g d'estudian ts té un ce rt valor per ella
mateixa, si més no com un inte rrogant: que vulguin celebrar
la Pasqua en el marc d'un mo-

nestir, enmig d'una comarca rura l, i que l'objectiu s igui, no ta nt
la discussió, com la vivència religiosa del misteri c ristià per la
pregària, el s ile nci i la conversa ,
té un valor real en si mateix i
p osa en qüesti ó moltes apreciacions de valor sobre la generació
dels joves d'avui i ]a seva pròpia
manera de viure en cri stià.
Tot i que això és cert, e os

fa l 'efecte que e l va lor plena r i
d 'aquestes trobades - la d 'enguany, tercera d'una sèric- no
es pot descobrir més que en l'àmbit propi del moviment q ue l'ha
feta possible, com les dels anys
anteriors a Lleida i a l'Estany.
¿t::s possible i convenient fer un ba·
lanç més ac urat, o intentar de descobrir unes perspectives ?

No és el moment de parlar
ci e I

Secretariat

d'Unive rsitaris

Cristians, però sí de la d inàmica d'a quest grup que intenta de
ser una presència cristiana en el
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món universitari, tot cercant les
formes concretes i viables per a
un allibera ment real. Pasqua
- i Nadal en una altra cantonada de l'any- és, per a nosaltres,
un temps fort d'a profundim ent
i de vivència religiosa. Un temps
marcadament religiós en aquest
sentit no vol pa s dir que pretenguem viure la vida en compa rt ime nts estancs. No. Més avint ens
mou

un a fany d'un

m íni m

de

clar ificació. Hi ha un te mps per
a to t. I de la mateixa manera que
al llarg de l'any se'n s exigeix una
presència i un compromís en el
si de ls esdeveniments confl ictiu s,
recerca ts i duts a terme amb una
exigència i escrupolosita t enormement crítiques, de la ma tei xa

manera experimentem la urgència d'un re trobament pe rsonal en
la fe expressada i viscuda en co·
mú.

No ens precipi tem.
Aquesta realitat de la l/I Ru ta
de Setmana Santa, com tota la
dinàmica i ac tivitats del Secreta·
riat d'Universitaris, tenen e l va·
Ior de signe, de referència obligada, de camí inicia t.
ll.s molt possib le que ell un a ltre moment en tornem a parlar
intentant descobrir entre tots
-aquesta és la d inàmica de la
provisionalitat i el nostre concepte d'obertura- allò de què som
hereus en la complexa història
de la nostra Església arrelada en
el si d'aquest nostre maltractat
poble, i d 'allò altre -circumstància i prespectiva- que condiciona tot intent que pretengui ser
renovador.

Fe m constar el caliu humà i el
valor cris tià del poble de Vallbona; l'esperit jove i re novador de
la Comunitat del Císter que resta oberta a to t e l qui cerqui un

lloc de s ilenci, pregària i q uietud ,
i que en el nostre cas ha possibilitat aquesta petita realitat que,
ho r epetim, té el valor de signe
d'interrogant.

Antoni Serramona (Barcelona)

Els professo rs de religió, f uncionaris de l'Estat
En el Ouadern anterior (p . 247-248)
ens fèiem ressò del .. conflicte .. dels
professors de religió I directors espirituals d'Instituts de segon ensenyament de la província de Barcelona: alguns d'ells van estar una mesada sen·
se fer classe, de mig febrer a mig
març. perquè com a funcionaris de
"Estat. se'ls demanava un jurament de
fideli tat a les «Leyes fundamentales».
Ara Mossèn Josep Maria Canals lamiel, professor auxiliar de religió de
,'Institut Fernando Casablancas, de Sa·
bade ll , ens fa ar ribar aquest informe
aquests punts de vista.

La notícia publicada a QUADERNS de ia, e n acabar: «els
professors van reprendre les
classes, posat que les pertinents
autorit ats ci vils van fer-se enrera
de les seves posicions, tant des
del punt de vista econòmic com
jurídic». Perme teu-me afegir-hi
algunes aportacions.

Funcionaris de carrera
El mes d'abril un grup de profes sors de religió vam procedir
a un senzill estudi jurídi c, que
vam mu lticopiar amb el títol de
Refleriones sob re ml arreglo.
.E I Sr. Arque bisbe -dèiem en
començar- va solucionar el problema amb una COHversa que donà com a resultat la fórmu la de
co ncò rdia que havia proposat
Mn_ Torrens, Ins pector d'Ensenyament religiós de Barcelona.
L.) L'error del Minis teri d'educació i ciè ncia va solucionar-se,
aixi, amistosament ( ... ) Però existe ixen motius per dubtar de la
claredat d'aques t a rreglo».
«L.:'1 nostra condició cic funcionaris ha estat negada diverses
vegades per alls funcionaris del
Ministeri, ben cert. Però tenim la
Ley de Bases, la Ley articulada
d e fUl1cionarios civiles del Estada
i el mateix Concordat». t.s en
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aquesta llum que hem de plantejar l'afer i no a nivell emocional.

sión y como requls lto indispensable para la misma, declaración

1'ac-

jurada de aca tam iento a 105 Prin-

titud del Ministeri, conseqüent
amb la Llei ( ... ) no deixa de ser

cipios Fl1ndamentales.. (Llei de
6/ 1961, 19 abril).

una

3. «En los centros estatales
de Enseñanza Media la enscñanza

«Anomenar

arbit rarietat

arbitrarie tal.

En

tot

cas

s'hauria pogut parlar de rig idesa
envers un estament de la socie-

tat que sempre ha fruït de lolerÒ I1cia».

Les conclus ions del nostre recorregut legal, e ns menaven a

dir:
No pot anomenar-se arbitrarietat have r demanat al pro1.

fessor de Religi ó la dec laració
jurada.
2. No ex is teix colis ió entre el
Concordat i la Lcy de funcioHarios.

de la Religión senl dada por proresares sacerdotes o religiosos
y subsidiariamente por seglares
nombrados por la autoridad civil

competent e a propuesta del Ordinario diocesana». Concorda t, artículo 17,3).
4. «Los profesores cie Religión
nombrados conforme a los nú-

meros 3, 4 Y 5 del presentc art ículo, gozaràn de los mismos dc-

rec hos

que

los otros

profeso-

res ... » (Td. art. 17,6).

3. Qualsevol a rranjament del
Concordat retarda la seva possible substitució O revisió a fons.
4. El problema no rau en si
el professor de Religió es troba

legalitat pesa damunt el professor de religió; desconeixent-la i
tot, no se 'n po t deslliu rar. S'imposa, doncs, una reflexió teològi-

implicat en una s ituació negativa, sinó en s i l'Evangeli és usat

ca , no sobre la possibilitat o im possibilitat d'ésser fWlcionari s de

de forma no adequada.
Per vcure en què basàvem
aquestes conclusions, és s uficient
de reproduir algunes de les nOfmes legals:
I. «Los funcionarios de la Administración pública son las per-

l'Estat, sinó obre si l'Evangeli
es troba nega tivament compromès en tota aquesta situació. Voler es tend.re el ministeri sacerdotal a l'ensenyament religiós, on
la Religió es considera matèria
ordinària i obliga tòria, és problemàtic. Si s'admet, de fet, aq uesta situació, caldrà adme tre, també, que es tracta d'una activitat
professional retribuïda, on el
mÓn de la intencionalitat queda
fora del camp purament objectiu».
Com a apèndix, copiàvem fragments de la Declaració conciliar
sobre la llibertat civil en matè-

sonas incorporadas a la misma
por una re lación de servicios profesionales y retribuidos, regulada
por e l Dcrecho admin istrativa».
(Llei fun c. civils de l'Estat, tito 1).
2. «Todos los funcionarios al
servicio de la Adminis tración pública, en cualquiera de sus grados o es (cras, deben\n fo rmular
en el acto de su toma de pose-

338

Per això concloem:

«Aques ta

ria religiosa i de la Declaració
uni vcrsal dels di e ts de l'home.

Les q üest ions i la qüestió
Pos teriorment va tenir lloc una
a ltra reunió d 'uns cinquanta p rofesso rs i directors espi rituals de
Centres oficials de segon ensenyament. Presidie n, junt amb el
Or. Jubany, Mn. Casca nte (elegit
a l'ex-Consell presb iteral de Barcelona pel grup d'ensenyament
religiós ), e l P . Ca rrasca, dominic
(un dels afectats pel jurament ),
el Dr. Camprubi, professor numerari, Mn. Torrens, i Mn. Manuel
To rt, delegat diocesà d'ensenyament.
Les intervenc ions d'aquests van
ser molt diverses. Es va manifestar la preocupació per les escoles i instituts (s'hi està jugant
ci futur del Cris tianisme), pel
perso nal docen t (calen 30 professors més per als nous Instituts ;
e ls nomename nts haurie n d'atendi-e més a les qualitats pedagògiques que a les necess ita ts econòmiques), per la me todologia
(s'imposa una renovació pedagògica i catequètica). Però van
apun tar-se també altres problemes, més de fons: pas d'assignatura ob ligatòria a educació de la
fe; paper cie la comunitat crisliana en aquesta educac ió; sentit
de la nostra presènci a als insti.
tu ts. I van sortir, també, els problemes estructurals : la nostra
problemàtica s'emmarca en un

contexL més ampli: l'estructura
jurídi ca vigent i la confessionalitat de l'Estat; només trobem
sor tides d'emergència me ntre
continua sense afrontar c i problema primer: l'obliga torietat de
la Religió com a assignatura.
Finalment, es van dir lUles paraules sobre l'cconomia (l 'altra
qüest ió que juga també, de manera més o menys confessada, en
tot l'afer): des de l mes de ge ne r
encara no s'ha cobrat; no hi ha
c rèdits per a l'a ny 72; el curs
passat, davant l'amenaça de no
exam inar, es va posar al dia, im·
mediatament el pagament d'honoraris .. .
Fins aquí la crònica.
I ara la meva opin ió, que és
compartida per un bon grup: cal
p lantejar e ls prob le m es a fons ,
cal aclarir les coses, no pot con·
tinuar una si tuació legal com la
present en un context d'Església
postconciliar. I no s'hi val a no
afrontar-ho de cara i de dret. a
buscar subterfugis, a cercar solucions d'emergència pe r tranquiHit.zar la consciència i «salvar
la faç » en moments crítics (el cèlebre jurament! ), mentre es va
admetent una situació que mena,
de fet i de dret, cap aquí.
I una impressió que tinc. La
Comissió episcopal d'ensenya ment
religiós de Madrid no està disposada a afrontar seriosament la
qüestió; al contrari, sem bla interessada a mantenir el statu quo.
No és hora de decidir-se, d'un
cop, a fer-ho ?
Josep Maria Canals Lamie/
(Sabadell )
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Assemblea de directors
de secretariats diocesans de catequesi
OUADERNS DE PASTORAL s'ha ocu·
pat diverses vegades de qüestions catequètiques. El nostre número anterior
s'obria amb unes consideracion s sobre
«l 'Església davant la nova Llei d'educació.. (p. 137-139) . Vegeu , igualment
n.' 16 (p. 47-51). n.' 12-13 (p. 331 ·333).
n: 6 (p. 84-86). Però sobretot el n.- 11 ,
que dedica va una trentena de pàgines
al tema _Escola i Catequesi ll.
En la mateixa presentació, ja es feia

d'enguan y. Llegiu.les. Indubtablement
les topades amb el Ministeri hauran
influït en el canvi. Però ens resta sempre un dubte: ¿es tracta d'una autèntica «conversió. o bé d'una .adaptació
tàctica ,,? En tot cas, ¿com queda aquella .. opción de base »? Ens hauria plagut que la història i les posicions rece nts haguessin estat re-tractades I
re-assumides a l'hora d'emprendre uns
nous camins.· Red.

avinent que . l'escolarització de la Ca·
tequ esi

és un

del s punts que

més

motiu de fricció ha donat e n els so vintejats contactes que els represen ·

tants catalans han establert amb els
me mbre s

dels

organismes

correspo-

nents de Madrid. (p. 104). I un arti·
cie de Mossèn Joan Pujol (p. 126-1311
donava compte del darrer d'aquests

.. conflictes» en unes Jornades celebrades a El Escorial , precisament a causa
de l'anomenada . opció de base_ de
què pa rtia tot el planteig: la institucionolització de la Catequesi escola r
I la seva primacia pràcticament totalitzant. No compartir el punt de vista
.. oficial. del . Secretariado nacional_
va ser considerat per aquest com a
manca de coHaborac1ó: . Se'ns va Indicar que treball éssim pel nostre camp-t ~ . pe rquè ells tenien una altra problemàtica (sic) i qu e ens entenguéssim
directament amb el Ministeri (sic)
J:rem a finals d'abril de l'any passat.
Es veu que en pocs mesos les coses
han canviat molt a .. la villa I corte •.
Mossèn Joan Pujol (actua lme nt direc·
tor del Secretariat interdiocesà de catequesi de Catalunya) ens ofereix tot
seguit una crònica sobre unes jornades fetes a Madrid el mes de gener
It.
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Com cada an y el . 5ecretariado
naciona l de catequesis» invita
to ts e ls secre ta riats diocesans a
l'assemblea . En rebre'n el programa , e ls diferen ts Sec re ta r iats
de ca tequesi de Catalu nya i les
illes el discutírem i proposàrem
trobar-nos a Mad rid i , com cada
any, continuar a llí les nostres reflexions. Ga irebé hi acudirem
lots els dies 17, 18 i 19 de gener.

Fets sign ificatius
A la basc de l'assemblea d'en·
guany descobrírem be n avia l tres
fets significatius que donen raó
del seu plantejament.
I. La publicació del Directori ge nera l de ca tequesi i el Congrés Universal de Ca teques i tin·
gu t a Roma a finals de setembre.
E ls qui havien convocat l'assemblea els tenien eviden tme nt presents.

2. Un ample informe de vora
60 pàgines que la Comi ssió episcopal d'ensenyament i ed ucació
¡-e Jigi osa havia ll iurat a les sessions de la XV Con [e rència episcopal (29 novembre - 4 desembre).
Resum i alhora revisió de les activitats de la Comissió Epi scopal
al llarg de 4 anys, l'informe p lantejava la pas toral catequètica
amb tota la seva amplitud . Les
ponències hi reien cons tant referència com a documen t-base i n
les ca rpetes de ls a3scm bleisles
n'hi havia un resum .
3. Les relacio ns entre la Comissió episcopal d 'ensenyament i
el Minis teri d'educació i ciència.
Amb les seves peculiars dificultats, només discre tament apuntades e n e l dià leg, ell es feren que
la reflexió sobre l'acció ca tequèt ica s'obrís pas decidi t envers les
ins titucions catequètiques més
genuïnament eclesials i es posés
l'accent en la catequesi feta fora
del marc escolar.
El Directori general com a
punt de referència, l'Informe de
la Com issió episcopa l com a mate rial de treball i les relacion s
Comiss ió episcopa l-Ministeri , com
a estimulant de la re flexió; heus
aquí tres fe t s que varen condicionar, a l m eu entendre positivament, l'Assemblea.

Les Ponències
1.

Problemàtica

general

de

l'acció catequètica a Espanya,
per José Manuel Estepa, director del c5ecretariado nacional».

Planteja va la urgència d'establir
un (Ii ~g n òstic de la situació aclua l: necess itats, dificultats i
poss ibi lita ts de l'acció catequètica a Esp anya.
De bon començament , doncs,
es demanava a l'Assemblea que
d'una manera reali s ta es fes un
plantejament de to ta l'acció ca le·
quèlica. Aques t pl a nte jament fO li
present -més o menys !:.ub ra tlI at- a. la tes Ics po nències i sobretot a ls treball s de gru p .
2. Presentada per Jul hl n Ruiz
Díaz, responsab le cie la cateq uesi
d'adu lt s, la segona ponènc ia duia
pe r tít ol Cat equesi de joves i
d'adults. La seva urgè ncia da vant
la crisi cultura l, intracclesial i la
gent que la demana; la necessitat
d 'unes ori ent acions foname nt als
referent s al contingut i la meto.
do logia, res pectuoses de la pluralitat de formes i d'àmbi ts; la formac ió de catequis tes d 'adu lts i
la responsabi litat que han d'assumir e ls Secretariats diocesans
foren els punts que la ponència
posà en relleu .
Al llarg de les Jo rnades , els
responsables de la ponència i a ltres membres vol un tm-is treballa·
ren unes propos tes j, en acabar,
oferiren un pla de treball: elaboració d'W1 projecte d'orientacions fonam entals, preparació
d'unes J ornades i llançament pel
curs 1972-73 d'una campanya de
catequesi d'adult s.
3. La catequesi gen eral d'adolescents, preadolescenls i infwll s
fo u prese ntada per Vicente Pedro.
sa, direc to r de l Secre ta dat de
Bilbao. De bon començament
plant ejà uns principis:
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-distingir entre «funció catequètica eclesial » i «àmbits» on
realitzar la catequesi;
- necess ita t de la comunitat
c ristiana ad ulta a l'hora de pensar en qualsevol catequesi;
-significació peculiar i funció
pròpia de la catequesi d'infants
i adolescents dins de la comunitat cristiana.
Aquests principis donaven peu
a un plantejament clarificador
de la ca tequesi en aquestes edats
i aj udaven a cercar les solucions
més adients.
En aquest sentit els grups sub·
ratllaren els suggeriments fets
per la mateixa ponència:
-amèixer la realitat sociològi·
ca d el país respecte a l'educació,
sobretot l'educació religiosa;
-revitalitzar e ls Centres de
catequesi «parroquials» o «eclesials»;
--coordinar esforços de moviments i institucions educatives;
-atenció als mitjans de comunicació socia], e tc ...
Al final de les Jornades i com
a fruit del treball conjunt de la
ponència amb al tres assembleistes, es presenta ren unes quantes
proposicions, set en total , orientades a promocionar la cateques i fora de l'àmbit escolar.
4. Presentada per José Manuel
Estepa, la quarta ponència feia
unes quantes reflexions sobre la
catequesi din s l'àmbit escolar :
problemàtica i perspectives im·
mediates per a l'Església espa·
nyola.
De bon principi es distingí en·
tre Catequesi, ensenyança religiosa i ensenyança religiosa escolar.
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Les dificultats, digueren, són
realment greus, sobretot per la
coyuntura político-socia l en què
vivim .
Es plantejaren preguntes com
per exemple: què hem de fer i
com? com supervisar i animar
l'activita t catequètica dins l'escola?
Referent a les perspectives immediates es parlà, sobretot, de la
form ació dels educadors en la (e,
en les diferents e tapes assenyalades per la Llei general d'educa·
ció (EGB, 1.' i 2.' etapes, BUP,
COU, Ensenyança professiona!.. .)
i dels Centres i Institucions espe·
cials dedicades a aquesta tasca.
5. Alfredo Colorada, del CENI EC, presentà La for mació de
catequis tes. Situació de cris i i de
canvi; exigències d'una formació
teològica, pedagògica i de cièn·
cies humanes, dels catequistes;
instruments (institu ts, centres de
fonnació de ca tequistes, cursos,
etc ... ) més adients a la situació
actual , foren els punts que des·
envolupà la Ponència.
6. La Cat equesi ell la pas/oral
de l'Església diocesana fou breu·
m ent presentada per José Manuel
Es tepa. Organització i relacions
amb la Vicaria d'ensenyament
foren alguns dels temes tractats.
7. Finalment Juliàn L ó p e z
Ruiz, de la secció de Sociologia
del CENIEC, donà informació
sobre quatre estudis que es (an
de cara a constatar ¡'actit ud i la
mentalitat religiosa dels profes·
sors de religió, els mestres nacionals, els estudiants actuals de

magist e ri i el s joves ll icenc iats
q ue ensenyen.

Balanç final
Abans d'acabar aques ta c rònica voldria assenyalar quatre
punts concrets que ha n a na t
sortint:
1. Un sa realis m e en l'enfocament de ls prob lemes : l'in fo r me
final sobre e ls projectes de sociologia reli giosa, la pe tició d 'es tudi
a l més acurada ment possible de
la situació real de la catequesi i
un cert to hum il en parlar de la
cateq ues i, són sign ificatius.
2. Un ereball tot just COlllençat: a diferència d'a ltres reunions, el tre ball de l'Assemblea

ha co ntinuat durant ci curs. Les
Propos tes d'acció van e ndavan t i
els Secre ta ri a ts rebe m nat ícies
i projec tes a estudiar. El més
conc ret, sens dubt e, és el referent a la cat equesi d'adul ts.
3. Una creixent «concienciació» en e ls diferen ts a ssembleistes de l'amplitud de l'acció catequètica, a l ma teix temps que la
reflexió es va centran t sobre la
comun itat cri s tiana i la cateques i d 'adu lts, veri tab le centre de la
ca tequesi.
4. Fina lmen t ca l a ssenyala r
- i e ls I rc ball s de grup ho demos trare n- la presència activa
d els diferents secretariats. Intercanviar i confrontar experiències
i retrobar-se amb vells am ics,
són a ltres punt s pos itius, presents a qua lsevol reunió.

Joan Pujol ( Balagu er)

Crònica

geron ena

Benvolguts amics :
Serà prou dificil de donar-vos un resum de la vida de la nostra diòcesi en
Dquests darrers mesos.

La eu vacalll. Tot i que el
Dr. Ju bany continua jurídicament com a cap del nostre bisbat, cal no ob lida r que estem en
perfode de seu vacant. Hi ha un

aire general d'ex pecta tiva pací fi ca i ningú no gosa d 'empre ndre
res de nou , lo t esperant e l nou
bisbe que Déu sap quan arribarà.
Això de l'expecta ti va pacífi ca,
de totes mane res, és u n di r. Sobretot, immediatament després
del nomenament del Dr. Jubany
per a l'arxidiòcesi de Barcelona
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hi hagué una mica de remenament. Sabem de gestions diverses, més o menys esponl à nies, fetes a Nunc iatura per tal d 'informar la Santa Seu de ls problemes
més greus de l nostre bisbat que,
segons sembla, s'haurien de tenir
en compte a l'hora d'escollir un
nou bisbe. Allò que passa amb
aquesta mena d'afers és que no
se sap mai s i les ges t ions serveixen per a res, ni si es tindran en
com pLe. Tens la impressió que, al
fina l, tot sortirà com Dé u (?) vulgui i a tots ens agafa un aire de
passivitat que alguns anomenen
pessimisme fa talis ta i d'altres en
diuen confiança en nostre Senyo r. lÒS qüestió de tarannà.
La vida segueix, doncs, amb
igua l o menor empe nta . Basada
essencialment en les parròquies,
la nostra pastoral va fe nt la viuviu , fiada en les decis ions del s
capell ans. S'han organitzat alguns
grups de catequesi d'adults arreu
de Ja geografi a diocesana : tenim
notícies d'alguns al Maresme, a
Girona-ciutat, a Fi gueres ... De
to tes maneres tothom ti ra força
pel seu cantó i potser seria hora
que la gent es pogués comunicar
experiències pe r veure si es poden aprofitar coses que ara tothom fa pel seu compte.
Dels pocs «movimcl1ts » que es
mouen en l'àrea del nostre bisba t , sabem que e ls «Equips de
la Marc de Déu » organitzaren una
Jornada diocesana quc, en línies
generals, m arca un progrés cap
a una espiritualitat mo lt més
compromesa en la vida de l'Església, sortin t del clos tancadct
del grup.
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El Centre de Preparació al Matrimoni ha editat un fu ll etó que
ve a ser com un re~um de les
seves experiències i que pOL ser
un bon instru.ment de di àleg amb
les parelles de nuvis. L'edició catal ana sortirà ben av iat. (Aquí hi
ha un símptoma m és de la nos tra
po a empenta: aquest fu lle tó, fe t
a Girona, s'ha hagut de publicar
a Saragossa).
El Moviment infa ntil i de preo
ado lescents treball a a un ritme.
si vo leu humil, pe rò sostingut.
S'han muntat unes trobades de
nois i noies de 10 a 15 a nys que
podrien ser objecte, un cop revisades, d'un informe més ampli
perquè en termes ge nerals han
estat força pos iti ves. Eren una
culminació d'un treball ben realitzat a diverses parròqu ies durant tot el curs.
Allà on no s'arria res és en el
camp del jovent. Entre els universitaris de la flamant Facultat
de Lletres de Girona s'ha començat un petit treball. Pe r Setmana santa se'n reunire n una trentena, que podrien ser el punt de
partida d 'una labor més seriosa
que s'està programan t per a l'any
vinent.
Amb criteris molt diferents hi
ha algunes parròquies que celebren Assemblees que encara no
han desembocat a res definitiu.
Ara per ara, al bisbat cic Girona
no hi ha cap «Consell pastoral»
muntat. Hi ha algunes Junt es
d'Eco nomia que func ionen; hi ha,
en alguns casos, una maj or participació dels la.ics en la ges tió
de la marxa de la parròquia;
però, allò que se'n diu un . Con-

sell pastoral » no n'hi ha cap. Segur que es tracta d'un indici encara que no sabem ben bé dc
què.
L'es tiu se'ns tira a l damunt
quan escric aquestes ratlles. Tot
i que el mes de maig ha estat

tan plujós, ja comencen d'aparèixer els turistes i d'un moment a
l'altre es produirà la invasió
anyal. L'empen ta de la ' pastoral
del turisme» ha afluixat una mica. Hi ha indicis d'una programació més rigorosa: que vagi
més enllà de la simple assis tència sacramental als nostres vi sitants per als quals potser no fem

gaire res més que multiplicar
misses fins a l'infinit.
Voldria acabar aquesta crònica tan ràpida tornant al començam ent: la gent es troba e n una
actit ud d 'expectativa. El pontificat del Dr. Jubany va acabar-se
amb l'Assemblea diocesana frustrada, quan s'endevinaven uns
senyals de represa de la pastoral més enllà de fa lsos engrescaments, amb gent curada d'espants. Ningú no pot predir què
passarà ara: s i una Seu vacant
perllongada ho dissoldrà tot o
serà ocasió per a una reflexió serena i madura. De moment , done') .
continuem estant «offside ».
Modest Prats (Girona )

Visita pastoral a Ciutadella
Com ja s 'ha fet norma a la nostra
diòcesi, la visita pastoral va perdent
el seu cai re jurídic, per passar a ser
un temps de contacte pastoral més
int ens del Bisbe amb les distintes comunitats, organitzacions i persones.

Aquesta visita pastoral a Ciutadella va començar, sense massa preparació, sorgida un poc
contracorrent, el dia 16 de febrer,
amb una cele bració eucarística a
la Catedral. Va durar fins el 15
d'abril, si bé es va haver d'int~r-

rompre quan el Bisbe va aSSis tIr
a l'Assemblea de l'episcopat espanyol.
Durant aquest temps el Bisbe
ha participat en reunion s ord inàries de ls consell s parroquials
e n aquelles parròqu ies que e l tenen constituH; ha vis itat les escoles, ha participat a reunions
de distints grups de laics, ha visitat els malalts, ha de partit
amigablement amb les famílies
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que han tingut a bé convidar-lo
a casa seva ...

Possiblement temptats encara
per una mena de triomfalisme
. pràctic o tàc tic, d'àn sies d'eficàcia palpable d'arribar a tothom,
s'organitzà una setmana de joventut amb ocasió de la Visit a .
sense preveure massa com ajudar
a madurar els joves que aquest
mun ta tge podria fe r despertar
una mica . En efecte, no es va
organitzar a partir d'un treball
fet amb els joves i pels joves.
sinó més aviat a partir d'uns pe-

dagogs que treballen arn b la joventut estudiantil , prcadolescents
i adolescents, fins a sisè de batxillerat, quan la nostra ciutat té
el problema principal plantejat
a nivell del jove en el treball i
en la ruversió.
Enmi g d'aquesta visita pastoral s'esca igué l'assemblea de "Episcopat espan yol, que havia estat precedida del
cèlebre document.

Com que el nostre Bisbe ha
tingut l'encert d'informar la diòcesi, des de fa temps, en un djàleg obert, deis punts que es ruscutc ixen en aquestes assemblees,

a fi de poder aportar les suggerències que es puguin fer des de
la base, també ho va fer en
aquesta ocasió pocs dies després
d'arri bar de Madrid.
Com es pOL suposar no to t-

hom està d 'acord amb la postura
del Cardenal Tarancón i molts
bisbes de rebutjar el document
emanat d'on sigui i fi rm at pel
Cardenal President de la sagrada
congregació del clero. Aquí tam-
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bé un senyo!' es va rel' portantveu d'aquesta tendència i va plan.
tejar unes preguntes a les quals
el Bisbe va respondre amablem ent, però aquest senyor, no
sembla que busqués unes respostes que satisfessin les seves
inquietuds, sinó més aviat matèria per a poder desautoritzar públicament, en un periòdic, que de
sis pàgines setmanals Jj'n va de·
rucar dues, el treball real itzal
per l'Assemblea conj unta. Fonamenta el seu atac e n tota una
colla d'hipòtesis on ell entreveu,
en les paraules del Papa, exac tam ent on són els fa lliments i
errors condemnables de l'Assemblea conjunta. Basta dir que
aquest se nyor es tà en la líni a de
César Girón, ¿«Qué pasa? », «Fuerza Nueva».
llàstima qUe en tot aquest temps
de visita pastoral, no s'hagi aconseguit
avançar de cara a la pastoral de conjunt a la nostra ciutat.

tS dolorós constatar aquesta
realitat, però de momen t h i ha
gairebé una ignorància mútua,
quan no algunes interferències
que trenquen les línies de pasto-ral i les altres.
Per acabar am b una nota positiva, diré que els dies 14 i 15
d'abril, van tenir lloc unes xer·
rades a càrrec de Mn. Joan L10pis, del bisbat de Barcelona, sobre el nou ritual d'exèquies a fi
que no sigui un simple canv i de
forma , sinó que cada vegada tota
la pastoral estigui m és centrada
en el fet pasqual de la nostra
vida de fe.
Francesc Triay (Ciu/ad ella)

València : encara la trista
història del C ol,Iegi de Sant T omàs
El Butll et í Ofici al de l'Arquebisbat,
en el número corresponent al mes
d'abril, publicava una notificació del
Tribunal de la Signatu ra Apostòlica del
Vaticà: .. Sobre el recurso presentado
por cinco ex-alumnos del co leg io mayor de la Pres entación y Sto. Tomas
de Villanueva _,

Rebutjava el Recurs re t pels
coBegials a la Signatura Apostòlica demanant que la Ro ta de
Madrid ros competent per a jutjar en l'apeHació allí presentada.
Aquesta notifi cació ha donat
peu a l'agència Cifra per publicar una notícia al respecte, sem·
brant la confusió; perquè, entre
altres ambigüitats, donava a entendre que e l Tribunal Suprem
( la S ignatura Apos tòli ca) havia

mateLx tem ps, j utge i part. Al es-

hores, e l Nunci contestà que la
Rota no és competent perquè es
tracta d'un afer administratiu. ¡
no cap apeHació contl-a decret de

l'Ordinari davant la Rota.
En aques ta situació presenlaren el rec urs a la Signat ura Apos-

tòl ica perquè dictaminés s i la
Rota era o no compe ten t per a

ju tjar la qüestió demandada. La
con te stació de la Santa Seu , so-

lament decla ra incompe tent e l
Tribunal de la Ro ta, sense enjudiciar la demanda .
E ls c inc col'legials ha n hagut
de com ençar de nou prescntant

passada , la tramitació

la demanda al tribun al diocesà;
cI qual encara no ha dictam inat.
La co sa lamentable és que Ci(ra ( i qui diu Cifra, diu els qu i
facilitaren la inform ació a C¡fra)
aprofità l'ocas ió per a enjudiciar
el problema , fin s i 10 1 di ent ver ita ts a mitges, i ra lla r en contra

seguida des d'un principi.
D esprés que ci Vi sit ado r i bis-

de la part més dèb il sense have r
mitjan çat juí.

rallat conlra els co HegiaIs en la
qües ti ó dc fon s.
Per aclarir un poc l'afer que
ens ocupa, cal ¡"ceorelar, malgrat

s iga de

be auxiliar Jesús Pla decretà l'expul sió dels cinc coHegia ls més
antics i posterior mcn t la seva
desti tució com a semina ri stes,

cls coBegials arec tats apel'laren al
Tribuna l de la Rota de Madrid ,
creguent que era competent en
pr imer a instàn cia, ja que el tri blUlal diocesà no pol jutjar un
litigi en el qual és part, ja que
en un judici ningú no pot ser. al

Hi ha qui davant aquest afer se sent
pe5simista I pensa que amb el Dret
Canònic a les mans difícilment es pot
fallar contra les decisions de "autoritat eclesiàstica.

Perquè, s i bé és ve,-itat que ci
càno n 1.667 diu que «tot dret po t

ser defès davant d'un j u tge per
mitjà d'una acció, a no ser que
es determi ni una a1tra cosa»,
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també està el ca nOIl 1.60 I que
determina precisament una altra
cosa : «que no és possible una
apel:lació al tribunal de la Rota
contra les decisions de l'Ordinari •. Amb altres paraules, contra
les accions injustes de l'aulari·
tat no cap promoure procés davant un jutge eclesiàstic; solament es pot apeHar a una auto-

ritat eclesiàstica superior, la qual
dictaminarà per via admi ni strati va.

Tots sabem que ci Codi de
Dret Canònic està esperant una
reforma, i no sols en la cosa accidental, sinó més bé en la SlI Stancial, pel que respecta a determinades matè ries ; i aquesta
que ens ocupa n'és una. Si bé

hem de reconèixer que s'han fet
intents de millorament en la jurisdicció eclesiàstica, com la
Constitució «Rcgimini

Ecclesiae

Universae. de l'a ny 1967, que decretava que la Signatura Apostòlica podria decidir sobre e ls conflictes causats per una ac tuació
de poder eclesiàst ic adm inis tratiu, quan s'apeHarà a aquest tribunal contra la decisió del d icasteri competent; no deixa de ser
un pegat fàcilment dcspcgable al
costat de l'entramat legal vigen t
(.Concilium ., núm. 63, pàg. 420).
'b.S possible que tinguen raó els
pessimistes i que la demanda siga desestimada, però jo em sentiria satisfet, lan sols, si l'Església davant d'aquesta de manda,
feta pels cinc coBegials injustament atropellats, acusés l'impacte de la denúncia d'un buit en
la seua reglamentació jurídica, i
fera un esforç per renovar·la i
posar-la al dia, tinguent en compte el principi d'igualtat davant
la llei.
AntOlli Signes (Xàtiva)

CoLònies d'estiu de SolsonG
Dues observacions breus a fi
d'evitar confusions. En prime r
lloc, no vull pas fer una exposició subjectiva de la pròpia experiència, més aviat em limitaré a
donar un «curriculum vitae» objectiu del Servei de Colònies d'estiu del nostre bisbat. T en segon
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lloc, tot el que es dirà en aquest
escrit recau sobre les Colònies
diocesanes, que ac tualmen t funcionen en dues cases: una a Vilada per a nenes j una a Peguera per a nens, sobretot en els
anys en què les he viscudes més

d e pro p , p r inci pa lmen t els da rrers quat re.
Segur qu e e ls q ui ll egireu
aques t article i cone ixeu les Ca-.
Iò ni cs ta nt o més qu e jo, hi tra-.
bareu mo ltes fa ll es; no h i són
amb m a la intenc ió.

Passos que s'han fet
AI llarg de la hi s tò r ia de les
nostres Co lòn ies, uns 17 anys d'exis tència, a l meu en te nd re, s' han
fe t dos passos importan ts:
I . Es passà aviat d 'una obra
monopolitzada, no del tot , per
uns quants capellans i sem inari stes a u na obra més diocesana, en
la qual p rengué ca rtes molt ja-.
vent de l bi bat.
Aque.t procés és ben normal,
s i considerem el seu naixement.
Les Colònies ne ixen per la p reoc u pac ió d'un s ca pe ll ans de fe r
quelcom per a la mainada de les
seves parròqu ies. Ell s van recórrer bà~i ca m e n t a ls sem ina ris tes.
A q u e~ts eren , a l començame nt,
e ls LlI1 ics mo nitors a m b qui es
podia confia r pe r a tirar la cosa
en dava nt. Però, molt aviat C~ veié
urge nt d'integrar a l'obra jovent
seglar d'arreli del bis bat. A mes ura q uc ha anat c reixcnt aquest
movime nt, ha augmentat també
la participació de ls joves in teressats en aq ues ta tasca.
Con~eq ü ènc i a d'aques ta excl usivi ta t, per necessita t a l princi pi ,
dels semina ri stes com a mo n ito rs, fo u l'accentuac ió r eligiosa
q ue p renguere n les Colò nies. Avui

han pe rd ut ja aq uest accent r eligiós, pe rò no ha n pas deixa t el
seu es per it cris t ià, car les c re iem
ulla autèn tica labor d'Església.
2. Un segon pas am b re lleu
fo u la pla ni ficació conju nta de la
colònia de nens i de la de nenes.
Durant un s anys , les d ues colònies funcio naven independent s,
completament, sense ca p ll iga m ;
de la d'enf ront només sc'n sabia
l'existència. T r is ta cra a qu es ta
div isió de forces. No costà massa
d'u n ir esforços i fer u na labor
conjunta. Un punt , menys impo rtan t, però sovint perill ós, q ueda
per resold re: l'economia.

Passos que s 'han de fer
No hl!111 pas quedat tranquils
amb això que ja s 'ha fet , s inó
que estirem la corda a fi que les
nas i res co lònies s igu in u na tas·
ca, c n què hi prengui cartes to ta
la comunital diocesana de Sol sona. Pe r això, ac tua lmcn t apuntem e ls tret s a dues fites :
I. Que l'obra de Colòn ies sigui pensada i pl a nejada d in s la
Pas tora l del bi s bal. Si és una
obra apostòlica, i crec que sí, s' hi
ha dc pensa r a ¡'hora de planificar un a pastoral. Ac tualment, Ics
nos t res colònies só n inscrites jurídicament en e l Secretaria t de
Catequesi. s només un aval j ur íd ic; no tenim cap altra ajuda
n i garan tia del b isbat -entenen t
aqu es t com organis me-o No obs·
tant to t a ixò, la dedicació i e l
se rvei a ls in fa nt s és ca paç de
s urar.
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2. Que to ts, capellans, pares,
mestres ... se sentin responsables
d'aquesta tasca que un grup força nombrós de joves fa pels infants . D'aquí que int entem la
coHaboració dels pare s, mestres
i altres educador s, no sols a )'hora de pen sa r i animar, sinó tam-

bé a l'hora de planificar i realitzar concretament lIncs colònic5

d'est iu .

Organització
Quan es va inscriure el Servei
de Colònies al Secretariat de Catequesi, es féu una estructuració
més o menys travada. L'organigrama era aquest: un consell
central compost pel president
del Secretariat i tres seglars,
caps de familia, i dos equips de
treball: el de secretaria -tein<l
burocràlica-, cen lrat al Seminari, i el de formació de monitors,

compost per uns quants monitors e legits democràticament.
Aques ta estructuració, aparentmen t força perfecta i gens complicada, tingué poca vida: per
raons molt personals es desmembrà el consell central, mentre
continuaren els dos equips de tre·
ball. El primer entrOIlC seriós amb
caps de família va desaparèixer.
Fou així com la direcció del
Servei de Colònies passà a mans
d'uns quants monitors (nois i
noies) i d'uns quan lS capellans:
e ls més bregats en la matèria
van fer·se respon sables de la
direcció, planificació, realització,
etcètera. Aquest equip, però,
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comptava sempre amb la coHaboració desinteressada dels a ltres
monitors.
En entrar a la tardor passada ,
i posat que alguns membres capdavanters havie n de deixar-nos,
es tornà a es tructurar ¡'cquip di·
rectiu: comitè de formació de
monitors (pràcticament el que ho
porta tot ), comitè de mentalilzaci6 i equip de secretaria _
El com ilè de forma ció es posà
a lreballa r de seguida per planifi car un curset: més endavant
l'cxplicarem una mica. El com itè
de mental ització avial llançà una
c ircular-enquesta a lo ts els capellans del bisbat, per caplar fin s
a all es taven sensibilitzats i quin
interès hi prenien. Les respostes
que van arribar foren positives.
Som els primers de veure que
deixàvem la mentalització dels
pares, però no ho podíem abastar
tot de bon començament. A més,
c rè iem que si e ls capellans hi es·
taven veri tab lement interessats,
ja s'hi espavi Harien en llurs parròq uies.
L'equip de secretaria va fenl
tota la feina burocràl ica.
Les nostres esperances, però,
apunten en llà. Està ja estudiat
un nou organigrama de l Servei.
e n què hi haurà una partic ipació
directa dels pares i mestres, i
una major representativitat de
toles les zones del bisbat .

Preparació
Conscients de la tasca que realitzem amb la mainada, no po-

dem pas negligir una prepa r ació
contínua d'un any i un a ltre, a
fi que les vacances s iguin profi·
toses a ls infants i nosaltres s iguem úti ls de debò ; pe r anar a
passar l'estona, potser val més
queda r-nos a casa. A més, no podem pas defrauda r alegremen t
uns pares que ens han confia t
els seu s fills.
Aques ta preparació cons ta de
dues ctapes: una de remota, que
a nem fe nt durant l'any, i una a l·
lra pròx ima, a l'hora dc prepara r Ics tandes.
Fin s ara centràvem la remota a
adqu irir uns coneixements bàsics
de ps icologia·pedagog ia i un es
tècniques de joc, natura , express ió ... Hi dedi càvem tres o q uatre
jornades , i ho fèiem tots els m onitors, junt s. Aques t a ny, hem
mirat d'anar cap a una formació
més persona l: ens sembla més
importan t forma r-nos com a perso nes que aprendre només un es
tèc niques conc re tes. Aques tes,
però, no es poden pas negligir.
Concr etament ho hem fe t així:
Lln a trobada de to ts e ls monitors, a l co me nça ment , per ta l de
p re parar i programar el curse t
de furmac ió; trobades per zoncs
(U rgel l·Segarra i L1obrega t·Carde·
ner), preparades pel s mateixos
monit o r ~; i finalment una a lt ra
de conjunta per revisar la tasca
realitzada i encetar la preparació
de tandes.
E l treball ha estat pos itiu i fet
amb molta il'lus ió i interès. Hi
ha n participa t uns 125 mon itors;
uns 40 de ls quals són de nova
adqu isició, i 10 consi liaris, més o
menys.

La preparació pròxima es fa
im med iatament a bans dc començar Ics tandes. Cacla equip de
monitors amb el ca p i el consiliari prepara )a tanda que haurà
de regir i que durarà quinze dies.
La feina consis te ix a programar,
amb bastant detall, aq ues ts dies
per a uns infant s d'una edat determinada, de ls qua ls poca cosa
sabem, s i no e ls he m tractat anys
a nte ri ors.
Progra mem vuit tandes: quatre per a nens i q ua tre per a nenes, durant e ls mesos de ju liol
i agos t. Passen per les colòn ies
lIn s 500 in fan ts dc 7 a 14 anys.

Mo nitors
Encara qu e s igui l'últim punt,
considero que és e l més important. ¿Què en traurem de tenir
bones cascs i de p lanifica r molt
bé, s i no tenim un bon equip de
monitors? Aques ts són la peça
principal d 'unes colòn ies .
Els monitors, a bans de lot,
hc.;m de ser profun dament conscien ts de fo rm a r un au tèntic
equip i conè ixer Ja res ponsabi li~
tat que, com a educadors, tenim;
en aquest as pec te no és s ufi cien t.
e nca l-a que bàs ic , comptar amb
una bona vo luntat, s inó q ue cal·
drà tenir, a lm enys, uns mí nims
coneixements edu cacionals.
La nostra tasca primordial i
exclusiva és estar a l cos tat de ls
infants com amics i edu cadors.
El gru p de nois i noies de l
nostre bis bat que fem aques t
servei a la mainada, desinteressa·
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dament, 1 als qual s preocupa com
els infants poden aprofitar el seu
temps lliure, som conscients del
que això suposa; el lreball, el
lliurament ... Ho fem més o menys
bé, però el cert és que ens hi
donem totalment i amb i1·!usió.

De moment no escatimem es for·
ços per tirar endavant aquesta
tasca.
No podem pas oblidar el grup
de consili aris que es tan al nostre

cos ta l, treball ant com el qu i més
i mirant de descobrir enmig de
tot això Aquell qui donà Iota la

vida pel bé i el se rvei dels al tres.
Finalment, crec que no seria
just si no fes una menció especial dels dos capellans, admi nistradors de les cases, que fan esforços gegantins per fer possible
dia rera dia aquest servei als infants.
Aquest apartat pOl ser sonarà
com un «panegíric», per a alguns,

però les persones que han descobert el servei als altres i el practiquen mereixen unes paraules i
molt més.
Ramon B esora (Solsolla)
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El congrés eucaristic celebrat a VaQUADERNS 17, p. 239-241)
Y'l clausurar-se dium enge, dia 28 de
maig. Copiem de "Diario de Barcelona(30-5) la crònica de l'enviat especial
Franco Estadella:

lència (.g.

El

vur

Congreso Euca rístico

Nac iona l ha tenido solemne bro-

che final en el paseo de la Alameda, de Valcncia. Tras una scmana de conferencias. serm ones
y celebraciones litúrg icas e n las
divcrsas igles ias de la ciudad, V a·

lenc ia -surriendo un sol agabiant c y pesa do- vivi6 un día de
alegre y desenradada fi esta casi
veraniega. La ornamentación del

esccnario - ramos de flo res amaril1as y blancas, rojas y amarillas;
bande ras y galla rdeles de Espa·
ña , el Vaticano y la ciudad del
Turia; un gran cop6n hecho con
pequeñas flores coronando un
templete de caracterís ticas semejan tes, sobre el alt ar; lribunas
de carn paña con doseles de terciopelo roj o y abundanles escudos patrió licos- y c i colorido de
los variados un iformes mi lit arc o,;
y de los habit os religiosos, COIltribuían a la sensación festiva
junt a con los himnos y piezas
mus icales que interpre taban las

corales y la Orquesta Municipal
de Va lencia.
Ha s ido en un contexto así
don de se efectuó la concelebraci6n eucaríst ica, la ofrenda de
Espaiia al Santísimo Sacramento y la procesión que ha pues to
el punto fi nal al VIII Congreso.

En la Alameda estaban concentradas de sesenta a ochenta mil
personas, e ntre las que figuraban muchos religiosos de ambos
sexos, congregaciones de laicos,
grupos de Ado ració n Nocturna
--<entre los que había algunos catalanes- y al um nos de los colegios. La mayor part e de ellos
s igui eron la ceremonia de pié
-dos ho ras y media de duración,
en el mediodía del dom ingo- ya
que sólo se habían ins(alado
ve int iuna mil si l1as. Entre el pública, muchas sambrillas y rUIlrunear continuo de abanicos.
Bajo los doseles la(erales se
hallaban las autoridades civiles
y militares de Valencia y su región. En la gran plataforma central donde se levantaba el alt ar
estaban s ituados los qui nientos
sacerdotes concelebran tes - C lltre los que riguraban trcinta
prelados, uno de e li as e l pr imado Marcelo-, y dos tribun as de
honor, una seglar -con e l Jere
del Estado y Sll esposa, los Príncipes de España y los ministros
de Justicia, Gobernación, 1nformación y Turismo, Aire y Vivienda- y otra religiosa -con los
cardenales, arzobispos de Sevilla,
docto r Bueno MOIll"ea l, y de Madrid, doc tor Enriquc y Tarancón,
el nuncio Dadaglio y el arzobis·
po de VaJencia. Presidía el ac(o
el enviado pon tificio , cardenal
Arturo Tabera.
Se inició el acta con )a Santa
Misa. Tras el Evangelio el carde-
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nal Tabera pronuneió una homilía r esaltando la ca to licidad de
España y subrayando las virtudes

del sacramento de la Eucaristía;
la inició dan do la bienvenida a l
Jefe del Estada y recordando que
es a la luz del Evangelio como
Es paii3 ha de rcalizar Sl! hi storia.
Des pués del Credo lInos reprec;e ntantes de las rcgioncs españo-

las que iban ataviados con trajes
típi cos

efectuara n

ofrcnclas

al

San t ís imo Sac ramento. Sus breves intcrvenciones fuero n realizadas -sa lvo e n los de l Pa ís Vasco- en Icngua vc rn acu la. Unos
ofrcc ieron flores; otfOS, es pigas
de trigo. racimos cic uva , fru l OS
del campo, copones con [ormas

para consagrar, corcleros y palomas. Ca taluña afreció un QS manteles de altar. y su . pubilla » explicó que s imbolizaban e l trabajo
y el esfuerzo de toda Ja región.
y que deseaba q lIe con elias se
arropa ra e l Cuerpo Euca rís tica.
11 continuación . el Jere del Estado hizo la ofr e nda nac iona l a l
Santís imo Sacramento. Sc ad e!antó hasta el a llar y , en tre ot ras
casa s, di jo lo s igu ient c:

«Mira
propicio ai Plleblo espQ1;ol, congregtulo en torno a este aftar, qlle
t e ofrece la JlOslia espiritual tl e
Sit propia consag raciólI, la cua i
en Sll nombre yo te presento ...
D errama tu gracia sob r e el pu eblo español para que sosle nido
por tu mano pode r osa se mal1l enga f irme en la fe. viva en pacífica cOl1vivencia y n1.ire esperan z.ado hacia el futuro».

Fue s ingularmenle interesante
e l momento de Ja consagració n .
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Los qU1n1cntos concele bran tes tevantaran sus brazos y pronunciaran el ritual mientras, como mús ica de fondo, sona ba n las notas
del himno nacio na l.
Seiscicnlos sacerdo les pa rtic iparan luego en la dis tribuc ió n de
la comunió n . Algu nos «jeeps))
desp lazaron a a lgunos de elias
hac ia los puntos de la Alameda
que es taba n mas a lejados d el a lta r pa ra que rc partie ra n atH las
Sagradas FOI'mas en tre los a s islentes . Veinle mil es paño les,
ap roximadamente, comulgaron.
Te rmina da la mi sa se orga n izó
una procesi6 n a J¡'ededo r de l parque. Alrededor de la majes tuosa
cus todi a de la catedral se s iluaron los represe nlantes de las cofradías, el clero, la pres idencia
re li giosa de l ac lo y la l'res idenc ia c ivil. El Jere del Estada Y su
es posa, así como los Prínci pes y
minis tros, parI ¡ci paron en la proccsió n. E l paso de Fra nco arraneó abundan tes ap lausos d e los
fi c les presentes. En a lgunos mome ntos se oyeron ví to res a l San·
tísi mo Sacrame nto, a Valc ncia
Eucarística, a España Ca tó lica, a
Franco y a la Paz.
Tras la proccs ió n un os altavoces reprodu jero n la voz de l Papa,
que había mandado un mensajc
especial a estc acta. Luego c i ca r·
denal Ta bera a ba ndonó e l a lt ar Y.
ac to seguid a, hiciero n lo propio
nuestras prime ras autoridades
nacionales.
A m edia ta rde emprendieron
viajc de regr eso a Madrid e l Jefe
del Es tada y doña Carmen Polo
dc Franco. Con ella dicron por
te rminada su vis ita oficial de

ve inti cuatro horas a Va le ncia con
mo l iva de In clausu ra eucaríst ica. E l Jefe d el E s tado ha polarizado la a tenció n dura nte su e!:ltanc ia en la c iudad y todo lo demas - incluidos los res tant es actos reli giosos- han pasado a segundo plano en la s ho ras en que
ha es tado en la c iudad. Los peri ód icos loca les han dedicada a
S. E. comentarios editoria les recordando anteriores vi s itas a Vale ncia -especia lmente en la hora dc las inu ndaciones- haciendo c recer a sí el interés despertado desde e l pasado jueves en que
se confirmó oficia lmente e l viaje.
A s u ll egada a la ciudad, en la
puerta de la catedral y en los
ac tos del domin go -en los que
participó, con los de mas, de l asrixiante ca lor ambien tal- Franco
recibió abundan tes muest ras de
adhesió n pe rsonal. Su pl'esenc ia
ha pues to rem ate y nota de color
a la semana eucarís t ica que ha
viv ido Va lençja .»
La declaració de 33 teòlegs catòlics
sobre «la resignació en l'Església,., anome nada «manifest dels 33 .. (cf. la traducció catalana a Docume nts d'Esglés ia 125, col. 599·606) fou presentada
per aquella premsa que es limita a reproduir la Informac ió de l'agència Europa Press amb titulars :òensacionaliste5:
.. La Igle51a acaba de recibir el mas
duro ataque de los últlmos tiempos:
com parable al acta de Lutero de colgar sus tesis en la catedral de Wittemberg », . Treinta y tres teólogos I....
zan un manifie5to que trata de imponer
una dictadura sobre el Papa y la jerarquia _, «El manifie5to ataca la constitución jerarquica de la Igle5 Ia»...

F O ra d'alguna excepc ió, I a
premsa de Ba rcelona fou més
sò bria i objectiva en e ls titulars
i en la informació. El Correo CalaMIl (J . Bigo rdà , J. Perarnau ) i
Diario d e Barce/olla ( R. Sala)
do naren un a interpretació serena del docume nt, i els dos firmants ca tal a n ~ , Joan L1 0 pi s i
E va nge lista Vil a nova, ex pressaren
el sentit i la int enció profun da
i pos iti va de l tex l a T e/exprés i
Diario de Barcelona respectivament .
La pre m sa , a mé~, L!!:I fé u ressò
del nervios isme q ue la declaració produí en a lgun s a mbients de
la Cú ri a ro m a na i de les repeti.
des referències que en féu L 'Osservatore Romano: des de l'arti·
cie del cardenal Garrone que j utja el man ifest d'injus t i demagògic fins a les dec laracions de les
confe rènc ies e pi scopa ls a lemanya i italiana, passant per l'arli·
cie del P. Dela haye i per l'anunc i
de la refutació del manifes t per
part de ls professors de la «Po ntificia Accademia» qu e s 'expressaren en Ja seva revi s ta Divinifas.
AI moment d'escriure aq ues ta
nota, la j e rarqu ia espanyola no
s 'ha pronuncia t: no mé s el b isbe
de Palència , Anas tas io Gra nados,
e n una pastoral ha afirma t qu e
«nos avergüe nza q ue e n nueslra
patria pse udo- teólogos dis ie n tan
del papa », tex t que s 'ha inte rpretat en re lació al manjfest i que
fa de Mons. Granados el primer
prelat espanyol que pren pos ició
en aques t afe r, to t sati s fent així
«la sorpresa que -segons Eu ropa Press- se manifes t6 en medios de la curia romana ante el

355

hecho que hasta el momento nin·
gún obispo español se ha expre·
sado en torno al mani fies to de
los 33, que ha s ido firmado por
tres españoles. (El Noticiero Uni·
versal, 8·5·72 ).
En els nostres ambients féu
senlir l a seva in[luència l a positura de la revista Vida Nueva, la
primera a publicar e l text castellà (amb una traducció defic ient
que, en a lguns punts delica ts,
afirmava exactament e l contrari
del que deia el text o ri gi na l a le·
many); amb la seva ambigua
editorial, «Te6logos ¿contcs ta tarj os?», provocà força confusió en

la valoració del sign ificat busca t
pe l manifest i sobre la [unció de l
teòleg. L'esmentada ed itorial fOli
contestada per J . M. Rovira Be·
lloso a El Correo Catalón, per
Ramon Sala a Qüestions d e vida
crist iana 62 i per nombrosos lectors de Vida Nueva , les cartes
d els quals h a n estat publicadc:,
en la citada revista, cinc setmanes més tard.
La conclusió d'aques ta breu inform ació ens porta a constat a r
que les reaccions en el nostre
país s'han produït entorn a In

ma ne ra i a l'est il com s'ha pn.:·
sen lat ci manifest, i no s'ha fel
una anàli si desa passionada del
seu contingut. Les pautes indicades per J. Bigo rdà, J . Perarnau,
R. Sala i J . M. Rovira Belloso
ca ld r ien ser aprofun dides seriosament, perquè insinue n diversos
problemes eclesio lògics importants -començant pe l del dià leg
entre jerarquia i teòlegs-, amb
implicacions a casa nostra mateix . Esperem que, a l marge de
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les presses pe riodistlques, revistes més atentes a les qüestions
doctrinals satisfara n aquesta nccessitat d'iHuminac ió.
El 25 de gener del 72, els bisbes de
la prov fncla eclesiàstica de València
(entre els quals es troben també els
de les illes) sIgnaven una Carta pastoral coHectiva sobre el turi sme.

Encara que la not ícia ja és vclla, no ho és e l lema trac tat; a l
contrari. Per apropar-sc l'es tiu i
per a il-Iuminar la notícia que
hem raportat de Mallorca, serà
bo de copiar-ne a lguns apartats:
«Es tracta d'un fenomen --el
turis me- primordia lQ1ent econò·
mic, és a dir, internacionalment
industrialitzat segons el model
neocapitalista o lib eral, que com·
promet les possibilitats i les ri·
queses de promoc ió humana, de
convivència social i internacional, d 'alli beració de la persona ,
d'cm iq uiment cultural i d 'nprofundimcnt espiritual».
«E l camp ho te le r i turís tic afavo reix lIna subtil explotació dl!
l'home ~o bre l'home pe r raons
econòmiques_ Treballadors sense
preparació ni formació ni protecció d 'am ics per a fer va ler e ls seu s
dre ts són terreny adoba t pe r a
aques ta explotació. Horari extens
de treball, sense dia lliure, con·
dicions deficients, si no ant ihigiè niques, de desca ns, d'a llotjament i de menjar ... són s ímptomes d'aquesta explotació. Pe rsones enlluernades per uns gua nys
crescuts al costat de la misèria
dc Ics seves ocupacions, s ubem·
pleos o desempleos an teriors, vingudes de regions i de cultures

menys desenrotllades o més sot- enunciats pel seu nom no és esmeses, tenen el guany com a as- trany que e ls bisbes ap untin les
seves inquie tuds i e ls seus depiració única ... •
«Augmenta el subprole tariat o s ignis, entre altres: cCompromesubmón hote ler, l'aixafamen t dels tre'ns i comprome tre sacerdo ts i
dre ts i aspiracion s del s treballa· cristians a ser denunc iadors d'odors, el sacrifici que e ls és exi- pressió i de faltes contra la dig·
git per a profit d'interessos par- nitat i la llibertat humana, ja
ticulars. Les nos tres zones turís- que . l'atenc ió de l'E sglésia s'atiques provoquen importa nts ma- dreça a aquests nous pobres per
rees migra tòries, difíci lment in- a conèixer-los, ajudar-los, defentegrades i me nys e nca ra humana- sar el seu lloc i la seva dign itat
me nt acolli des. Són ja recrutades en una societat endurida per la
i cercades a les regions d'ori ge n i , competència i l'atractiu de l'èx it.
quan arriben, veuen multiplicats (Oc togessima adveniens, n. 15) •.
e ls proble mes de vivenda ( rella·
ga ts, amu nt egament), de treball
Com cada any des del 1947, se ce(con trac tcs e n bla nc o ininteHi- lebrà a Montserrat la Vetlla de Sta.
gibles, contractes eventua ls, man- Maria. Aquest any revestia una es~
ca de segure tat socia l i d'es tabi- cial importància pel fet que es recorlit at, salaris baixos, per bé que dava el vint-i-c inquè aniversari de la
legals, e n re lació am b les hores seva restauració durant les festes de
extres, etc., i a l final de la tem- l'entronització de la imatge de la Mare
porada atur o retorn), de convi- de Déu. Això motivà l'assistència de
vè nc ia : (diferències econòmiques molts dels qui ara fa vint-i-cInc anys
participaren en aquella important mao de SOLI, d ifi cultats e n la llen- nifestació religiosa I c(vica.
gua , usos i cos tums .. . ), familiars
(se paració de ls esposos, re lacions
Des de fa tres anys, però, la
e ntre pares i fill s .. . ).»
Ve tlla de Santa Maria presenta
«Pe r a ls alt res - tots, en ge ne- un caràcter força p lurali s ta per
ral-, e ns fem aquesta pregunta:
la presènc ia de nombrosos grups
La colonització econòmica clan- de joves que troben en aques ta
destina i l'imperialisme cultura l celebració un mot iu d'encon tre
d'altres models de vida --és a dir i de pregària.
to t a ixò que c i tu risme introdueix
Concretament , l'any passat s'ao ac re ix- ¿és ferm e nt d'allibera- plegaren vora quatre-cents joves
ció de la pe rsona i de la nostra amb l'ocasió de la vinguda d'un
soc ie ta t o bé és fac tor d'una nova monjo de Ta izé i amb ci desig
a lienació men ta l, cultura l i reli- d'intercanvi ar les pròp ies expegiosa? L'elemcnt jove. ¿es prepa- ri ències. D'aquesta ve tll a de " any
ra pe l- a la ll ibertat i la maduresa, 71 sorgiren Ics trobades de joves
per a la soc ie ta t de conSUlTI , per que s'han celebrat a Montserra t
a la vivència de les benauran- e n el curs d'aq ues t any. Abans de
ces?»
la vetlla del passat vint-i-sis d'aDavant de tants problemes bri l s'aplegaren també al mones-
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tir uns quatre-cent s joves (molts
d'ells ass is tents a les trobades) i
presenciaren el muntatge «Pasqua alliberament» realitzat per un
equip de diversos pobles dels
voltants de Sabadell.
La presència dcls joves influeix també en l'estil de la celebració, per bé que aquesta conserva un es til força tradicional.
Aquest any. la commemoració de
la vetlla del 1947, amb l'assistència de l'arquebisbe dc Tan-agona, donà a la vetlla una solemni-

tat especial. Cal esmentar també
l'assistència del P. Adalbert Franquesa, que en fou l'animador ara
fa vint-i-cinc anys, i que vingué
especialment de Deir-Tantur (Israel) per a la vetlla.
Podem remarcar, com una dada
positiva, el caràcter «mixt» d'aquesta vet lla que reu neix gen t
molt variada, tant per la ideología com per l'edat. En cls pròxims anys és important anar tendint a una més gran participació
de tothom, especialment dels
grups de joves, en la preparació
i renovació d'aq ues ta Vetlla de
San ta Maria.
La informació sobre la . Xarxa de
grups laicals de l'Església catal ana_
qu e donàvem al quadern 16 (p. 123·125)
acabava amb una referència explícita
al paper dels nostres bisbes .

Precisament, la meitat de la
nota de premsa -encara moll
escue ta i in1persona l- de la reunió de la Conferència e piscopal
catalana dels dies 4 i 5 de maig
s'ocupa del laieal.
Diu, entre altres coses, que els
bisbes han vist la conveniència
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d'« impulsar envers una més gran
incorporació dels seglars en l'activitat pastoral de l'Església ., ja
sigui a través de les form es d'apos tolat existents o d'altres de
noves i la necess itat de <<fomen·
tar l'esperit de di à leg entre els
diversos grups de catòlics, per
tal de superar les tensions i les
diferències •. I la nola acaba la
seva referència al la icat amb
aquestes paraules: «E ls bisbes,
primers responsables de la pastoral, s 'han ratificat en e l seu
desig d'intensificar e ls contacte
amb els moviments apostòlics en
la línia d'una autèntica comunió
eclesial ».
Sobre la vjda de la Xarxa dircm que posteriorment a la trobada dels seus responsables el
dia 9 de gener (vg. id .l, va tenirne lloc una a ltra e l 12 dc març.
S'hi dccidi de consu ltar e ls grups
adh e rits sobre els punts que més
els preocupen de cara a empren·
dre un diàleg amb els bisbes.
D'aquesta manera, quan e ls responsables es trobin al mes de se·
Lembrc, passada la xafogo r de
l'estiu, per tal de preparar la Diada general que la Xarxa pensa
celebrar e l novembre o desem·
bre comptaran amb un bon material de treball provinent dels
grups.
El camí sembla doncs comença t: d'una i altra banda es parla
de dià leg. És d 'es perar que aquest
vagi essent realitat.
A València ha tingut lloc , aq uesta
se tmana santa, la creació de la .. In stitución San Jerónimo », d'in vestigació
bl blica.

Es reuniren 41 esc ripturis tes de
tot Espanya, e mpesos pel desig
de coordinar esforços i treba lls:
així s'evitarà la impor tació constant de ciència bíbli ca es trangera i que hi hagi escripturistes
sense feina professional quan hi
ha tant treball a fer.
Al final s'aprovare n per unanimita t els acords de l'Assemblea i
s'elegí e l Consell directiu: director, Vicent Coll ado (Va lènc ia);
subdirec tor, Alfo nso de La[uente
( Mad rid ); secretari, Tornàs Belda
(Valènc ia); consultors : Luis-Alonso Schocke l ( Roma), Grego rio de l
Olmo (Sa lamanca), Juan Gu illé n
(Sevilla) i Jordi Sànchez Bosch
( Barcelona).
Per començar, e l Con sell ha
confeccionat una enquesta, que
ha tramès a m és de 300 escripturis tes espanyo ls escampats arreu del món.
Es tracta de recoll ir dades sobre e l tre ball de cadascú, consultar sobre projec tes comuns i sobre traduccions i publicacions e n
cooperació. Es pe nsa e n un bu tlletí que aj udi aquesta tasc:J coordinadora.
Com que va estranyar l'absència d'alguns escripturistes de prime ra línia, com Josep Maria Gonzàlez Rui z, entre altres , e ls patrocinadors hagueren d'explica r que
les invitac ions es cursa ren nomé"
a g raduats per l'I ns titut Bíblic
de Roma. Es mirarà, pe rò, de recollir l'adreça de tots o de convidar-los a les assem blees successi-

ves, sense fer cap discriminació.
La pro pera serà a Sevilla, l'any
73. - A. S.
El Secretariat interdiocesà de Catequesi de Catalunya i els secretariats
diocesans de les illes organitzen conjuntament, aquest estiu, uns cursos de
Catequesi.

Tindran lloc al Semi nari diocesà de Tarragona de l 10 a l 22 de
ju lio l. Do ble curs : bàs ic i de perfeccionament, dest inat a seglars,
religiosos i sacerdots.
E l curs bàs ic comportarà, a
m és de ls temes, treball per g rups
i treball personal. El de perfeccionamen t consistirà, bàsi came nt,
en un estud i del Directori un iversal de Cateques i.
Qui hi tin gui interès, pot adreçar-se al Secreta ri at de Cateques i del seu propi bis bat o bé a
Tarrago na ( Pa lau a rque bi sbal,
Secre tariat de Catequesi; te lèfon
20 1997, de 11 a 1).
la "Circular de Pastoral litúrgica. ha
començat una nova etapa el mes de
gener d'e nguany.

«Vo ldríem que la portés a convertir-se en una revista especialment dedicada a oferir un serve i
a la vida cristiana d'un ampli sector de laics clel nos tre país, preocupats per la seva fe», diu un
full ciclosti la t de presentació.
La Circular és publicada pel
Centre de Pas toral Litúrgica de
Barcelona.
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BarceLona
De l'homilia pronunciada pel Dr. Jubany a Montserrat, amb motiu de la

festa de la Mare de Déu en aquest
vint-i-cinquè aniversari de la seva entronització solemne , val la pena deixar-

ne constància.

E l bis be hi evoca «aquell dia,
ja llun yà», que la prem sa quali·
ficà de «la pàgina més gloriosa

de la història de Montserrat»;
«quant a les diverses ta sques realitzades, ca l recordar els g rups
d'excursionis tes, les colles de sardanis tes i les escoles de cantair es». Pe rò, afegeix de seguida:
«J::s oportú de subrat ll ar, avui i
ací, com són canviades les coses,
si es comparen les d'ara am b les
de fa vint-i-cinc anys! En l'ordre
fanliliar, en e l món de la cultura
i de la civilit zació; en la vida social i política del paí s; en la matê ixa re ligiositat del nostre poble;
en la sacsejada que sofreix l'Es·
glésia quan s 'esforça a [er·se preo
sent enmig de la vida de ls homes! ( ... l Ma lgrat tot, en l'ord re
de la fe, l'E sglésia persevera i
l'Esp e rit de Déu viu en ella».
De quina manera, però? «L'esdeve nidor constitueix una gran
responsabilHat per a to ts nosa ltres. Qualsevol observador mitjanament atent a les coses d'avui
i de casa nostra, descobreix el fet
d'una nova renaixença ca talana
-literària, artística i científicaque algunes vegades porta el s ig-
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ne de la incredulitat i de l'ateisme».

Hi ha hagut doncs un canvi, un
canvi notable, que afec ta profundament la vida de l'Esglés ia a
Catalunya. «Ací fau precisament
la gran responsabilitat de c ris·
tians a la nostra terra, en el tcmps
d 'ara. Abans pensàvem que tot el
poble català e ra poble de creients.
En l'esdevenidor no sabem què
serà. Sabem pe rò una cosa : que
cal treballar sense defalliment
per l'exi s tència d'un veritable testimoniatge cristià en tots e ls
cre ients; per la pervivència d'un
ferment crist ià en el si del
nostre poble . Per això s' imposa
el deure de marcar l'activitat
dels cristians amb un veritable
signe missioner: humil i fecund
alhora, ple d'amor i d 'espe rit de
servei. Avui la confiança en els
fets triomfalistes és nu l·la. L'e n·
tronització de la Mare de Déu fou
certament una fita gloriosa, prò·
pia d'una època ja passada. E l se u
record és bo; però el fet avui re·
sul taria desplaçat ( ... l Ara ens
trobem, ja ben començada, en
una nova centúria de la nostra
història religiosa».
I gairebé a l fina l de la seva
homilia, e l bisbe de Barcelo na
ens recorda que els pobles ne·
cess iten «un suplement d'espiri.
tualitat. ».
Carni di rícil, aques t de què e ns
parla e l Dr. Jubany. Moll es coses
hauran de canviar en les habi·
lU ds inveterades de ls c rist jans i
de l'Església. I sense es perar
massa.

l a .. nota pastoral.. de l'arquebisbe
Ba rce lona, publicada a la premsa
~ m b motiu del prime r de maig , comen(.. 0 d 'una manera molt reali s ta :

El treball humà prové immediatame nt de la pe rsona ; no és
doncs una mercade ria que pugui
ser deslligada de la persona de
«AvUI el tema del tre ball és l'obrer. Aques t és un é ser humirat amb interès i s impatia des mà que comprome t e n el treba ll
de tots els angles. Es conside rat , lota la seva pe rsona : les seves
principalment. no simplement energies fí siques i ps íqu iques, la
com un deure , s inó com un dre t seva inte Higè ncia i la seva volunadmè s en tOL el món civilitzat. tat, les seves aptituds i la seva
Es tracta d'un dels índexs mé::, competència , l e~ seves iHus ions i
positi us del progrés autèntic.
esperances, les seves preocupaTanmateix, som ben ll un y d 'bacions i la seva resp onsabilitat ,
ver aco nsegu it la fita , si més no
e n l'o rdre pràctic. En el mó n de l les seves alegries i el s seus sotreball exis teixen encara moltes frimen ts ».
El bi sbe pa rl a de la di gnitat
ombres culpab les , molt s sofrime nt s innecessa r is, moltes aspi- del treballada !". I continua : «Tots
racions legít imes insatisfetes , els treballadors ten en dret a l
respecte de la seva dignitat : en
moltes injustícies i pecats».
El bisbe no vol fe r-ne un trac· els convenis coBect ius, en e l contat sinó fixar-sc únicament e n trac te i l'execució del tre ball I
. e ls a comiadament s del treba ll especialment en aquelles ci rcum~
i en l'atur forçós del s obrers».
tàncies en les qua ls exi s te ix ulla
«Catàs trofes, Sllll s tres , tanca- amenaça de trencament de l vin·
ments, crisis , conflic tes laborals cle e ntre ell i l'empresa ».
o sancio ns: vet aquí les causes
Més endavant ci ta un tex t de ls
per ItS quals molt s obrers es tro· metropolitans es panyols de l'any
ben en si tuació d'atur forçós i. 60: «Cal, en qua lsevol hipòt esi,
de vegades, sense possibilitats dc evi tar que les empreses tinguin
poder trobar una altra co Hoca ció suficientment remunerada, en classificats com a ev ent ua l s e ls
obrers que haurie n d 'ésser-ho
particular si es t l'ac ta de casats
d e plaHlilla.»
com
o de pe rson es adul tes . Acom iaI a caba, referint-se a la cons tidaments d'aques ts vénen a perturbar la pau de les llars i a tució conc ilia r Galldit11l1 el SpC!l:
omplir d 'angú nies, inquietuds i «Que sàpiguen tols que, ocupan tincerteses molles famílies del se del progrés econòmi c i social
del nostre te mps a mb e l degut
nos tre bi sba t».
«Cal reconè ixe r que l'a tur for- respec te a ls d re ts de l'home i
çós pla ntej a greus probl emes lluitant pe r la jus tícia i la carid 'ordre moral , soc ial i humà que tat, contribueixe n en una gran
no pode n seL silenciats i que tot mesura al benestar de tot s i a la
cris tià ha de tenir presents.
pau del món ».
(.~
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Girona
El número de maig del _Boletín eclesi asti co lt publicava una . Carta oberta
als sacerdots de la diòcesi amb motiu

de l dia del Seminari . , signada per mossèn Joan Busquets, rector del Semi-

nari major.

«U na pregunta seria s i la lcer

logia (una part del Seminari major) ani rà o no a Barcelo na ( ... )

Per ara no ... »
Després mossèn Busquets parIa de l Seminari menor: «Ha de

ser molt dircrcnt cie com es concebia abans».

-¿ En què cons isteix, aquesta
diferència?
- Tindrà d ues e tapes, la primera ( 10-14 anys) serà un «seminari en diàspora» (<<viuran a ca-

sa seva, assistiran a les escoles
normals, i, de tant en tant e ls
reunirem i els vis itarem»). La
segona (15- 18) u na residència vocacional especia l per a ells (<<3 mb
cen tre d'es tudis pro pi O no; acudirien probablement a es tudiar
ci batxillerat a centres de l'Esglés ia o civi ls; però a la Residència se'ls donaria una ser iosa rormació vocacional»).
-¿ Quines són les dades actuals, xifrades?
-El Se minari menor té 130
alumnes. E l Major es d ivide ix
en tres etapes: introductòria 10
alumnes: «els ha d'ajudar a fer
una opció vocacional prou lliure
i madura, en un ambient que no
eis condicioni»); com unitat de
teòlegs (16 a Girona, 2 a Madrid .
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2 a To losa del Lle nguadoc, 1 a
Mi.inster i i a Salamanca: «fan
e ls cinc anys d'estudis prò piament ecles iàs ti cs ... i es dóna una
formació espiri tua l i pastoral»);
eta pa diacona l (S diaques -al
començ del curs e re n 7, però 2
han esta t ordena ts preveres- i
4 que encara no ho són : «experiència i pràc tica pastoral.). A
més, h i ha 8 seminaristes majors
que (an una ex periènc ia de treball O d 'estudi s civi ls.
l , aba ns d'acabar, Mn . Busq uets escri u aquestes paraules :
«Aquests darrers a nys han entrat, cada curs, dos noi s g rans
direc lament a l Seminari major.
Vénen de la tasca feta a la base
amb realisme i amb es pe ra nça.
Vénen de capella ns qu e lentament han educat un es persones
en la responsabilitat de cristians.
Ten im molta confiança en aq ues·
tes vocacio ns» .

Lleida
la Vicaria episcopal de Pastoral comun icava e l S de març la seva ampliació.

Hi só n incorporats, de momen t,
quatre delegats de zona, nomenats pel Sr. bisbe després de demanar noms a ls membres del
Consell presbiteral.

La primera tasca a fer és l'ela·
boració d'un avantprojecte sobre
noves delimitacions arxiprestals
i creació de zones pastora ls.
L'avantprojecte ja és fet i ha
estat enviat a tots e ls sacerdots
i als seglars responsabilitzats en
l'a pos tolat per tal que tots ell s
puguin enviar opinions abans de
la reunió del Consell presbiteral
del dia 20 de març.
¿ Quants van enviar crÍt iques
s ugge riments? Ben pocs.
El Consell presbiteral es reuneix,
doncs, e l dia 20 de març.

Pa rl a de la nova marxa de l Sc·
mina ri , de la De legació de l cIer·
ga t, de la darrera Conferència
episcopa l, de l'ava ntprojecte es·
me ntat.
Abans de reformar els arxipres·
lats, ¿no fó ra millor procedir a
la rerorma dels lími ts diocesans,
ta n deficients? atura lment. Però
com que n'hi ha pe r estona, cal
passar a la delim it ació dels li·
mits arxipres tals .
Ca ld ri a s uprimir algu n arxi·
prestat i crear·ne a lgun de nou ,
ca nvia r diverses parròquies d'ar·
xipres ta t i canviar e l nom d'a l·
gun s arxipres tat s: així ens a dap·
taríem mi ll or a la realitat actual.
Es discute ix també so bre les
zo nes, a partir dels diversos mo.
de ls presentats. Però no es deci·
de ix res i s'espera la pròxima
reunió.
El 29 d'abril una carta del bisbe a
tot s e ls capellans traspua un esperit
obert al diàleg i a la coHaboració:

Mu )' querido Mosén y amigo:

Deseo darle las gra cias por tu
colaboraci6n a las arzleriores delib eraciones del Consell presbite·
ral por media d e tu represenlan·
le I ... ) Puedo decirl e que, en las
sesiol1es, los miell1bros llei COll·
sejo IIan sido portavoces fi eles
del sentir del clero y en particu·
lar lle lo que les llau dicho sus
represelltados. Satisface pellsar
qll e en los C011sejos de Presbi·
terio se oye relllmente la voz y
el parecer de todos los sacerdo~
tes ...
Me permito adelalllarl e (. ..) la
lemtí/ ica del pr6ximo COf1sejo:
1. Supongo qlle qll edara ulti·
mada la estru ctu ració" en zonas
pastorales ...
2. S e os piden suge rell cias ell
orden a la d esignación de Arci~
pres les y Delegados d e :ona ...
3. (. .. ) En nueSlra Asamblea
diocesan.a, celebrada en ¡ulio del
ailo pasado I .. ,) se pedia dar un
seu/ida pastoral cien por cien a
la Curia Y Wla primacia "real"
sobre la parle adnlinistrativa; se
nbogaba po r tUIa sllp resión de
burocracia y legalislHO; que {ue·
ra motor de eVllngelización y que
sirviera para toda la. pastoral
diocesana ( .. .) posiblemente vues·
tras aportaciones, Il echas en for·
ma concreta y con espíritu positivo, puedall ser de gran Lltilic/ad
para ava nzar m as J1Gcia est e ob·
jetivo, mm CLtando no hayan sida
modificadas lodavia las disposi·
cian es canónicas que r¡gen su
funcionam ien lo.
4. Es muy convenien/e que se
pucda recoger el truto de vu estra
reflexión sobre el tema de las colectas ...
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5. Es de esp erar, finalmenle,
q<le la información so bre la previsió" del clero p ueda salisfacer

ros inte rroganles ...
Ace rca de una amplia illforma·
ción sobre los temas tratados en
las reuniones del COl1sejo, H O es
fàcil hallar la man era adec<lada
para conseguirlo ( ... ) Todos lamentamos la difusión de versiones poca exac /as ( ...) Confio en
que también. en eslc ca mpo de ra
información pueda progresarse .. .
Con el mayor afeclo /e saludo,
t Ral11ón Malla, ab. Lérida.

Cal esperar que aquesta postura oberta del Pre la t augmen ti e l

nombre de contes tes; l'ex periència d'altres ocasions semblant s

no és, però, massa albiradora.
Tanmateix , les opinions, ara, ja han
començat a arribar. Vegeu la comu-

nicació d'un grup:

Expressem la nasi ra sal is/acció - diuen- per l'aberrara i l'esperit de diàleg que anima Iota la
carI a i dC1'1umem que es continuï
per aquest canzí.
Si sempre es dOlien version s
parcials ; fin s deformades d e les
sessions del Consell, l'origen, cal
ce rca r-lo e n la manca habit ual
d'una informació oficial i objectiva. Només algun represettlaHt
ho fa pel seu compte de manera
normal.
Cont estant els punts de la seva
carta, t eln aquests s ugge riments :
J. Demanem ,ma informació
oficial i object iva de les reuniol1s,
cosa qu e pOl fer 1111 bon Secre tari i, millor, una petita comiss ió
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informadora de dos o t res memb res. Per exemple:
-que se n'enviï una cò pia a
tots els sace rdots i religiosos, a
les co munitat s de religioses i als
Consells parroquials exis l en ts;
-que es doni l'apari unitat d e
co nèixe r els t emes que s']zan de
trac tar per tal d'aportar-Ili s uggeriments;
-q ue es doni l'ocasió de fer
Ulla c rítica positiva abal1s que el
Consell prengui les determinacions;
-quall es Iracli de qües tions
importants o que toquin molt d e
prop els problemes dels sacerdots, c reiem , àdlluc, que seria
m olt pos itiu j eficien t que tot s els
sacerdots i religiosos que vulguin, puguin assistir a les sess ions, però sense vot ni veu.
2. Sobre el nomenament d'arxipr est, d ema ne m que se segue ixi el s istema de votació secreta
de lots els sacerdots de l 'arxiprestal, tal com s'l'la començat a
f er .
Sobre la de ignació de Delegats de zona, s i no es creu COIl.ven;ent el s is tema de votació, que
es faci, almenys, una consulta a
Iota la clerecia, als relig iosos i
religioses j als consells parroquials, i se'ls invit i a donar '''0111S.
3. Cúria.
implificar el s;s/ema actual; reduir-lo a m'I servei
administratiu mínim, sense més
compet ència que resoldre i gestionar expedients, acles judicials
i altre "paper am". Que el que pot
fer un segla r, en l'ordre purament
burocràtic, ilO ho facin tres sacerdots.
Posar l'acceflt preferellt en la

tasca pastoral, li la qual s'lw d e que es di s tribuei xe n a ixí: 34 casu peditar la resta com a servei pellans secular , 10 sacerdo ts inca rdin ats a altres bis bat s, 154 retècnic o ju rídic.
AI)(m s d'es tructurar la Cúria i lig iosos, 122 reli g ioses. 2 memla Pas /oral, tell;r compte de les bres d e l'O pu s Dei i 3 seglars .
experiències vàlid es d'altres bis- E ls més no mbrosos só n e ls Fra nbats, com el d e Tarra gOl w ... ¿Val cescans d e 13 T .O.R. ( 48), seguits
més [[¡versos delegat s de Pasto- de ls tea tins (3 1) i d e ls jesuït es
ral (l11lb l/n Vicari de Pas toral o ( 30); a l d avant de les o r d res feme nin es van les Te rci à ri es fra n·
bé diversos vicaris de Pas toral,
ccscancs amb 18 missio ne rs.
lltl per a cada zona? Convé estud iar-IlO b¿.
S i fc m l'es ta dí s ti ca p e r pal'sos,
4. CoHecles. S'imposa tina sim- el p r ime r és Xil e (62), seguit del s
plificació: reduir-les a tres d iades Es tat s Un it s d'Amèr ica (42), de
o cam panyes ;m porwnt s durant Pue rt o Ri co (30) i d 'Arge ntina i
l'any, bell es paiades, i que abas- Mèxic (25).
E ls ca pel la n s diocesa ns só n, sotin les necessitat s i les obres m és
importants de l'Església i d el Bis- bre to t a l Perú ( 15 ) i 3 Burundi
bat. Per exel11ple: miss ions (ac- ( 10 ).
tllalm ent D0111LWd, Sta. Illflmcia,
clergat indígena, Àfrica ... ); cà riPreparat pel Consell Parroqu ial de
tas (act llalmel1' : emigrats, llocs St. Pius X de Ciutat, ha tingut lloc un
S(l ll t s,
església perseguida ... ); primer curset . per a l'educació de la
obres diocesan es (actualment : fe • .
Scmúlllri, bona prem sa, ca tequeHi han pa rtic ipat 67 mem bres
si, joventut, temples ... ).
de la co munitat parroq u ia l, els
qua ls han fet qua.tre a ss ig na tures
fon a me ntals: Teologia, Mo ra l, Esc ri ptura i Litúrgia.
El c urset , que co r re ci c ge ner
a juny, va o ri e nt a l a fo rmar un a
co mun itat d e basc.

MaLLorca

El s divendres de Quaresma ha tingut lloc a Son Rapinya un Curset sobre la Penitència .

Ei número 54 de . Servicio informat i vo» (15 .4.72) , publicació quinzenal de
la Comissió dioc esana de mitjans de
comunicació social dóna una estadist ica del s mission ers mallorquins escampats per aquests mons de Déu.

Hi han participat un s dos-cents
assisten ts de la zona. Ha estat
dirigit pel P. Ant o ni Ol iver. Cada
trobada comportava exposició ,
tre ball pe r grups i posada e n
comú .
El curset, co me nçat el 18 de

Sabem, do ncs , que s um en 325 ,
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febrer, va acabar el 24 de març
amb una celebració com unitària
de la Penitència.

Molta feina endarrerida , per
culpa de la ditxosa assemblea.
Tot ho farem , si Déu vol.

Amb motiu de la sisena reunió del
coHegi d'arxiprestos, el dia 8 de maig,
la Delegaci ó diocesana d'economia va
fer conèixer unes noves normes.

A les mines de potassa de Balsareny i de Sallent hi va haver soroll, ja
hil sabeu.

Es trac ta de «5 nuevas norma.;;
para expedientes y Ic tras mat rimoniales por lo que se refie rc a
con tribución econó mica ».
«Aques tes normes --diu Pere
Fiol, secretari, en una breu crònica a Servicia informativa- volen ésse r una ajuda davant- la
situació econòmica actual. No
voler tocar els aranzels, no est udiar la rel de la situació aranzelària actual, no voler establir un
sol lloc de cobrament i vole r
ajudar els pobres dugueren certa
tibantor que ens abocà a un rel
cons umat : ha de ser així».

S olsona
Després de l'assemblea, la Torre de
Merola encara s'aguanta_

El rector, però, d'aquella parroquieta, Mn. Ram on Caral, s 'ha
ferit i jau postrat en un lli t de
l'hospital de Puig-reig lluitan t
entre la vida i la mort. Encomaneu-lo a Déu.
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Ve ig que e l número da rrer de
QUADER S en parla poc o mo lt.
E::s clar que ja fa bas tant s dics
d'això. Va ser una ve r itable prova a nivell d'Esg lésia i de societat. A nosaltres, bi s bal de Solsona, ens afectava pe r Balsa reny
on rad iquen part de les mines i
d'on eren e ls 55 miners tancats
als pous, i per avàs , on hi havia
quinze ra mílies també perjudicades per la situació. Es van poder
comprovar, per si no fos sin ja
prou evidents, un seguit de coses, per exemple: que els miners
si s'uneixen, tenen força; que els
s indicats a l'hora de trellre les
castan yes del foc no se rvei xen
per a res; que els responsables
municipals s'arronsen d'espatlles;
que e ls capellans, a lmenys els
d'aquesta zona , no te nen, cn gcneral, por de comprometrc's, s i
cal; que els temples són els únics
locals on la gen t se sent emparada; que els nostres laics cris·
tians cstan sensibilitzats però e n
nombre molt red uït, ja que la
majoria tenen por cI'un altre 36
o ja s'acontenten amb la seva tele
i el seu 600; que els mateixos
miners no es tan tan polititzats
com es podria suposar; ells reclamaven a ll ò que c reien just,
d'altres intentaren de rica r-hi
foc; que els òrgans informatius
de l país inrormen csc rupulosa-

me nt i amb comp laença dc les
vagues i de ls problemes labora ls
de tot el món, menys de casa
nos tra, que és el primer que hau·
rien de fer si volie n se r fide ls a
la veritat i complir la seva mis·
s ió; (aquell s dies precisament,
quin contrast, donaven amplis
reportatges de les vagues mineres d'Anglate rra , me ntre si Ien·
ciaven les del Ll obregat , o per
silenciar Ics de l Llobrega t, com
s i aquestes no existissin).
L'arxiprestat de Mollerussa, cor de
l'Urgell, publica de fa temps un suplement del Full Parroquial cada dia més
interessant .

En els darrers núme ros d'aquest sup le me nt , cones ponent a
març i abril , hom hi parla pro·
fu sament de l'assemblea conjunta, detall que contras ta vivament
amb a lgun a ltre arxiprc~tat del
nostre bis bat, i no dels menys
impol·t3nt s , on, de ma nera pública i notòria, se n'ha guarda t un
s ilenci sepul cral. En aquell a línia
d'adhesió, potser sigui l'a rxiprestat de Navàs, e l que més laics
va aportar a la reunió de Solsona, mal sigui, sinó, a treure e l
n as.
Durant la Quaresma es van celebrar
arreu, arreu, els ja tradicionals cursets
pre-matrimonlals.

A Navàs es va donar, amb e l
mateix èxit de l'an y anterior, el
c icle de conferències anunciat
sobre l'Església, la nova llei d'e·
ducació, la fe, la societat de consum i la joventut. - C. F.

Tarragona.
La comunicació de l 'arquebisbe als
diocesans, amb motiu de la Pasqua,
data del 20 d'abril. I acaba amb una
mena d'apèndix sobre diades concretes.

Així, parlant del primer dc
ma ig, diu que és «dia d 'oració i
reflexió seriosa i compromesa de
tots e ls creients so bre la respon·
sabilitat persona l i comunitària
de fer pròpia, com féu Jesucrist ,
la cau sa dels pobres, dels t rebalI adors i, en ge neral , de tots e ls
grups que, e n un aspecte o altre,
resten marginats en la societa t ».
l , referint·se a l dia mundia l
dels mitjans de comunicació social, escriu que no sempre la in·
fo rmació que es dóna ((és com·
pleta, si ncera i honesta . Massa
vcgades és manipulada pel partidis me i la come rc ia lització» ,
El Secret ariat diocesà de Catequesi
ha donat unes orie ntacion s sobre la
primera comun ió I la catequesi preparatòria.

L'Església, comunita t cris t iana
que viu la seva fe en un lloc i
un temps determinats - hi lI eg im-, és, to ta e ll a, res ponsab le
de l'educació de la fe dels seus
membres ( ... ) Aq uesta acció pastora l ca teq uètica es rea lit7..a pe r
mitjà d'una ins titució: el Centre
de catequesi, del qua l la comunitat cris tiana se sent plenament
responsable ( ... ) Sembla convenient, doncs, que la Cateques i de
preparació a la primera comunió
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es realitzi en Centres de catequesi (en parròquies, coHegis religiosos o privats, escoles) que de penguin, com a Centres de ca tequesi, exclusivament de la comunitat cristiana, no d'un organisme
oficial o d'una inst itució privada ». Serà també molt conven ient
que hi participin «activament
ca tequistes i pares)) a més del
sacerdot.
«El ll oc més apropiat perquè
e l nen cele bri la primera comunió és la comunitat dels pares,
és a dir, a ll í on e ls pares part icipen en la missa, habitualmen t
( ... ) E n cas de no estar e ls pares
vinculats a cap comunitat, ca ldrà
trobar aquella celebració en la
qual l'infant pugui participar e ls
diumenges amb més espontaneïtat i llibertat ....
«S 'hauran d'evitar e ls vestits
que siguin una disfressa ( ... ) Sem ·
bla, doncs, que el més indicat
s igui e l ves tit normal de fes ta,
que lligui la senzillesa i la celebració».
Un pas endavan t, naturalmenL.
La solució de recanvi que es proposa per a aquell s infants, e ls
pares dels qua ls no esta n vinculats a cap comuni tat determinada (en el sentit de participar-hi
habitualment en l'eucari stia ) - i
són tants!- obre les portes, precisament per la seva fra gil itat, a
un tractament més aprofundit de
la qüestió.
Després d'haver sospesat les opi·
nions manifestades en les diferents
Zones Pastorals, el Sr. Arquebisbe va
decidir que Ja Missa crismal fos el
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dimarts sant a dos quarts de vuit del
vespre .

S'invità to ts els preveres a concelebrar-hi i també es recoma nà
l'assistè ncia dels fidels.
Sabem que alguns membres de l
Capítol s'hi van posar d'esquena
tant a l'hora del . placet., com a
l'hora de la concelebració. Les
institucions venerables, són rcbcques als canv is?
També com a fruit del que es va debatre a les reunions de Zona, del mes
de Febrer, el Consell de Direcció donà
unes orientacions sobre la Confirmació
tl ad ex perimentum ...

Mentre no sigui presa una decisió a nivell més gencra l, s' indica com a edat mínima els 12
anys.
Si no l'administ ra e l Bisbe, es
donarà preferènc ia, d 'acord a mb
e l que es va manirestar e n les
Zones, al rector i als preveres
que han fet la catequcsi.
Es va expressar també moll
clarament e l desig que el padrí
sigui individua l. Pot molt ben ser
el pare, la mare, o a lgun de ls padrins de l bateig.
Totes les Zones suposen i ex igeixen una catequesi seriosa
abans de ¡'adminis tració del Sagra ment. Es indispensable i ne·
cessària; ha de ser llarga i exte nsiva als pares, padrins i 3. tota
la comunitat parroquial. S'encomana a Ja Delegació diocesana
d'ensenyament i catequesi la prc·
paraci6 d'esquemes i materials.
Com més gran sigui la parròquia, més sovint s'haurà de fer
la confirmació. Tenint en compte

el que es va dir, a les pa rròquies
g ra ns es mira rà d c separar la
Confirmació de la Vi s it a Pas tora l.
El Consell Presbiteral es va reun ir
els dies 28 i 29 d'abril a Pobl et.

L'ordre del d.ia comprenia tres
punts :
1. Situació ac tua l de la d iòces i: informe de cada conseller.
2. Com pre pa rar l'Assemblea
sobre e ls pro b lemes pe rsonals
del clergat; i com trac tar, en un a
altra reunió del Consell , el te m a
de Ics vocacions i del Seminari.
3. Objectius pastorals.
Cal remarcar que, en gene ral ,
e ls consellers s 'havien reunit
abans am b els seus representat s,
per a fornir dad es per a l'info rme sobre la situació dc la diòccs i i pe r a fe r a portacion s a ls altres temes. (Cada sacerdo t havia
rebut uns full s c iclosti lat s, o n es
desgranaven els dife rents temes
es donaven pi s tes de treball ).
la impressió que hem tret de la cel eb ració d'aquest Consell és la següent:

1. Respecte de l primer punt ,
el resum oficial que ens a rri ba,
d iu : «uns in formes sc cen tren
en fa ll es d 'aut enticitat de la fe,
d 'altres en la s ituació de canvi
ac tu a L»
Per info rm ació direc ta, sabem
que poca cosa es va acla rir en
aques t punt, que m és aviat es
va n queda r a nivell d'a nècdotes
i que s'accentuaren les te ns io ns
ja exis ten ts.

2. Respecte del segon punt , es
va cons tatar, en ge ne ral , qu e
aq uel l c rit a ngoixós , qu e va sona r a l'Assemblea d iocesa na de
julio l de 1971 , urgint pa rla r, e n
un a propera sessió de ,'Assemblea , de ls pro blemes existencia ls
de l clerga t , més av ia t s' ha a paivagat.
La majoria va ser de l pare r de
no tracta r-los, a ra com a ra, en
sessió de l'Assemblea, s inó només
es tudia r-los a nive ll de zona o
d 'arx ipres ta t i a p ro fundi r- los a m b
l'ajuda de pe rsones compe te nts .
D'ales ho res (j u liol 197 1) ençà ,
s'ha n produï t noves secul a rit zacions, el grup dels «agraviats_
s'ha tancat i s 'ha endurit més;
tot plegat fa qu e no hi hag i u n
cl ima de prou sere nor per a tractar aques ts problemes específicamen t cle ricals a nivell d iocesà.
Em fa l'efecte q ue a Barcelo na
i a altres ll ocs es tro ba ri en amb
un a c ri s i de sereno r se m bla nt.
3. Qua nt als o bjectius pas tora ls, va ressaltar·se la conveniè ncia de fe r les assemblees de tot
el Poble de Déu , pe r ro ment a r c I
sentit de pertinença a l'Església
local.
A Tarragona ha tingut lloc una Trobada d'animadors de can ts litúrgics.

Dels rues 29 i 30 d'abr il i I de
maig, enllaça a m b les a ltres trobades que s 'han donat i s'ha n de
don a r. N'hi ha d ues de programades per l'estiu a Mont serra t.
El diumenge, 14 de maig, es van re unir de 30 a 40 joves amb Mn. Mi t jans
al Parc Samà, prop de Vinyós. l 'ob-
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jecte d'aquesta reunió era fonnalitzar
grups de treball de cara a la preparació
del Concili de joves, convocat per

Vicari General fin s el 15 d 'octu·
bre de 1971.

Talzé.

d'homenalge, cal remarcar, el del
dia 13 d 'abri l, en e l qual el per·

Com a nota simpàtica cal rcmarcar la participació d'un matrim oni argentí, molt vinculat
amb els monjos de Taizé, porta-

dor d 'una ca na dd P. Prior
Schu lz per a lI iurar·la al Sr. AI'·
quebisbe, i que ja havia dialogat,
a Vallbona de les Monges amb un
grup de joves i adults de ls po·
bles veïns.
I com a nota no tan simpàtica,
hem de dir que quan havien acabat la sessió de reflexió i esperaven començar la missa, van

presenlar·se 4 6 5 guà rdies c ivils
i dos policies de la social, tol
demanant explicacions i dienl,
sembla, que traclan t-sc de més
de vint per sones, la reuni ó era
considerada iBegal.
Els joves van pregar-los que els
deixessin celebrar la missa, a la
qual, si vol ien, podien quedar-se,
S'hi van quedar a una certa
distància i en ac titud correc ta .

AI moment de la pau, un de ls jo·
ves se'n va anar cap els inesperat s assistents, i ben fran cament
els va dir: «La paz sea también
con Vds. »
El dia 1 d'abril s'esquela la data dels
50 anys de sacerdot del Dr. Mons.
Francesc Vives I Requesens.

Entre les felicitacions i actes

sonal de la Cúria, pres idit pel
primer Vi cari episcopal, Dr. Josep M . Babol , que representava

el Sr. Arquebisbe, absent, li pa·
lesava el seu efusiu homena lge i
li ll iurava un quadre, representant unes espigues i amb la se-

güent dedicalòria:
. AI IImo. l' Rvd mo. Dr. Fran·
cisco Vives y Recasens, los colaboradores de la Curia comparten

la a legría de sus Bodas de Oro
acerdotales».

També el 24 d'abril un grup
d'uns trenta i tant s sacerdots el
van homena tj ar, acompanyant·lo
en lIna missa concelebrada a l'er-

mita de Lorelo de Bràfim , son
poble natal, i e n un dinar a San·
tes Creus. Llàst ima que no fos
obert a tols els sacerdots de la
diòcesi per evitar que emblés
homenatge «monocolor ». I
com diuen els organitzadors,
va determinar avi sar només

un
si,
es
els

exalurnnes del Dr. Vives, també
s'hauria hagut d'avisa r-l os o invitar-los tots, i no va ser pas aixÍ.
.. Oiario Español. de Tarragona del
di a 16 de maig de 1972, anunci ava la

sorprenent conferència de D. Blas Piñar:

Fet Vicari General pel cardenal
Vidal i Barraquer, ho fou també

c iudad a las 9'30 horas de esta

durant els pontifica ts del cardenal Arcc y Ochotorcna i del cardenal de Arriba y Castro. Amb e l
Dr. Pont i Gol va exercir de Pro-

noche el gran orador e insigne
Consejero Nacional O. Blas Piñar
in vitada por la H ermal'ldad Provincial de Alféreces Provisionales
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«En el Cine Co liseum de es ta

dant una confe rencia sobre el tema: «El Credo del Pueblo de
Dios, de Pablo V I . a la que son
invitados todos cuantos se in teresen po r el verdade r a magisle-

so s u oplOlon sobre las re laciones Iglesia·Es tado. Es parlidario
de la sep araci6n,
vínculos».

sin

rampe r

l embol ica que fa for t.

r io de la I gl esia .•

He d 'advertir q ue el subra tllat
és nos tre; i potse r ca l agra ir que
posessin que organitzaven l'acte
c i.;; Alfé rcces Prov isio nalcs, perquè Ics invitacion s que van fer
circula r no posave n q ui l'orga nitza va ni tenien peu d 'imp remta.
Dia,.io Espa'701 de l'endemà
( 17.V.72) pa rl a, amb vis ible sat is·
[acció, de la . Docta Conferènc ia
de D. Blas Piñar ( .. . ) abarrotada
dc público y des tacadas personalidades de l Ejérci to, e l c le ro se·
cu lar y regul a r y nuestras Corporac io nes ( ... ) Su b rayó la deso ri entació n y desmayo quc ha n p rodudo los arteros a taq ues a los dogmas y exhor tó a todos a mante·
ner enérgicam ente e l tesoro de la
fe.»
El cl ima e ra, com es po t suposar d 'ultrad re ta i de l1aciol1alcal olicismo.

Impune me nt es va n re pa rtir
fu ll s ciclos ti la ts amb la c reu esvàs tica i es ven ia ta m bé la revi sta Fu er za Jove n, ciclostila da i
sen se peu d 'im p re mt a, o n es fe ia
pro paganda de pos ters de José
Antonio, Francisco Franco, Ra miro Lcdes ma, Ma nuc l Hcd illa ..
H ess, Mussolini i Hitler.
Al so pa r-h o mena tge que es va
ce le bra r a continuació, a l'hotel
Impe ri a l Ta rraco, va torna r a parla r D. Blas Piñar , i, segons Dia·
rio Esp1II7ol (18. V .72), «hizo un
ac ta de fe polltica, declanl ndose
falan gista-tradici0l101ista y expu-

Sembla que va prenent cos la supressió del binomi rector-vicari I l'avenç cap a un treba ll pastoral en
equip. Ara li ha tocat el torn a Montblanc.

Tres de ls sct sacerdo ts que s'ocupen de l CoHegi episcopa l de la
Mercè s'han integra t a la pastora l pa r roquia l de la capita l de la
Conca i d'algu ns poblets veïns,
de la q ua l s'encarreguen juntamen t amb e l Plebà (nom tradicio·
nal del rec tor mon tb lanquí), e l
qua l, en els dar re rs nomename nts, havia perdut el vicari.
Pot trac ta r-se d'un a ex pe riè ncia força interessan t: treba ll e n
equip i integració d 'un coHegi
episcopa l a la pas toral de la ca·
marca.
Acabat el curs, donem com pte d'una
Catequesi per a adults que s 'ha realitzat en els pobles de l'arxiprestat de
St. Martl de Maldà, a l'extrem del
bisbat.

La Ca teq ues i no es desen tenia,
al contrari , de donal- una visió de
la si tuació de l' Església a ni vell
universal, de país , de diòcesi i de
poble.
E l capellan s de la zo na i e ls
laics més interessa ts constatem
ta poca assistència a l costa t dc ls
que va n a la celebració dom inical i que en tenien notícia, pe rquè la Catequesi s'anunciava a la
missa de cada d iumenge, Per ò
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constatem, també, l'interès que
han manifestat tots aquells qui
hi han acudit amb regularitat ,
e ntre els quals es trobaven també algun s no practicant s.
El col'loqui ha esta t molt desigual. Mentre en alguna parròquia e ra fi c i e nriquido r, en altres, els assistents no han pres la
paraula i s 'han limitat a escoltar.
Els temes han estat preparats
conjuntament per tots els sacerdots de la comarca, per bé que
cadascú res després l'expos ició al
seu poble.
Del 10 al 15 de juliol tindrà lloc una
Setmana de Pastoral obrera, organitnada per la delegaCiÓ diocesana de fe
i ensenyament.

El temari és el següent: història del Movime nt obre r, va lors i
aspiracions; fe i món ob rer; :lCtitud de l'Església davant el món
obrer; Evangeli i alliberació humana; compromís c ri stià; c ri stianisme i corre nts ideològics;
exigències d e l'evangelització;
món obrer i movime nts apostòlics ; comunit ats c ris tianes en
ambient obrer.
Els te mes seran desenrotllats
per To màs Malagon, Antoni Horte t, Joan N . Garcia ie to, Josep
Borri i dive rsos responsables dels
moviments apostòlics JOC, ACO ,
HOAC, VO.
El curset serà en llengua castellana.
Informació i inscripcions: Setmana de Pas toral obrera. Parròquia de St. Pau. Tarragona.
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El darrer diumenge de maig, el Sr.
Arquebisbe va fer llegir una homilia
a les misses de totes les esglé sies
del bisbat.

Alguns dels seus paràg rafs, que
després van transcriure els diaris, són aBusions a aquesta campanya de s igne integrista que es
va orquestrant :
«L'accent no cau, doncs, en el
passa t, s inó en el fu tur. L' Església camina endavanl. »
«Avui ( .. . ) s'estrafà la trad ició
fins a poder parlar d 'alguna cosa
així com d 'heretgia de la tradició. En nom de la tradició o del
passat, s'invoquen sistemes, pràctiques, mane res de fe r i de proced ir en ús a l'Esglés ia en altres
circumstàncies de temps o de
ll oc. Pe rò és la mateixa Església
qui, podem canviar-Ics, les ca nvià
i. podent retoca r-les, les retoca j
posa al dia ( ... ) No es po t accep ta r que en defensa del d ipòsit
de la fe s'a taqui descaradame nt
aquells qu i en són els custodis.
I passa que, a títol de trad ició o
am b ci pre text d'o rtodòxia, s'es tà
muntant ulla Església para He la,
però de sen li l con trari a la vertade ra Esglés ia.»
Aquestes pa raules, llegides a
Tarragona. tenen un sentit clar i
inequ ívoc : e l Bisbe surt al pas,
de manera públi ca, a un a veri table campanya integrista . la netedat de la qual no és precisamen t
la dels fill s de la llum i l'esperit
que l'an ima, no és precisament
la caritat del Crist.

Urgell

d'Urgell.,

Aquelt

fascicle , mensual,

pretén omplir una finalitat informativa

d'àmbit diocesà.

A primer cop d'ull, e l seu contingut i espe rit semblen s ituaral Pare el bisbe dimissionari d'Urgell.
Ia en un punt equidis tant entre
Dr. Ramon Igla518s I Nevam.
el Butlle tí Oficial i e l full domiAI capvespre del Dive ndres nical. E.s pensa t de cara als laics
Sant, des prés de llarga i penosa i dirigit per ells mateixos.
Comprèn una presentac ió fe ta
malaltia, suportada amb exem~
pel
Sr. Bisbe, que és el qui ha
plaritat cris tiana, confortat pels
Sagraments, rodejat dels seus fa- impulsat la publicació. Un resum
miliars i de l bisbe Joan , descan- de les ac tivitats del Consell Passava en la pau del Senyo r a l'hos- toral i de la ma rxa de l'Església
pital de la Seu d'Urgel l. La cape- diocesana. El Rector de l Seminalla arden t fou in staHada al Pa lau ri hi exposa el punt on es troba
la ins titu ció. El Bisbe consulta
Episcopal.
El dimarts, dia 4, tingué lloc a els laics d'Urgell, en vistes a l nola catedral la missa exequial, menament de vicari s. L'1 biograamb gran assistè ncia de bisbes, fia del Bi sbe Iglesias, mort e l 31
autoritats, sacerdots i fide ls. de març, i l'hom ilia del Bisbe
Després rebé sepultura a la crip- Joan a la missa d'ent errament.
. La comunicació mutua esdevé
ta episcopal d'aquell temple, a l
instrument d'unió i a la nostra
costat de l bi sbe Guitart.
diòcesi hem decidit de fer aques t
EL bisbe J03 n va dir "homilia
butlletí, per tal que s igui un mitde la missa:
jà
organitzat de promoure en
. L'Espe rit Sa nt ha fe t en ell
la seva obra i el bisbe Ramon ha tots consciència de responsabilitingut el privilegi de contemplar, tat i de facili tar la participació.
eU ma teix, les darreres pinzell a- Els mateixos laics a qui va dir igit
des d 'acaba ment, des de l'a ltura principalment aques t fu ll haureu
dels seus vuitanta tres anys , de de fer-vos-e l vos tre» (De la prel'allunyament del seu mini s teri i sentació).
de la ma la ltia perllongada .
A finals d'abril. el bisbe s'adreçava
... Va tornar fa mesos a La Seu
o n, malgrat i ser una petita ciu~ a sacerdots, religiosos I seglars , detat, hi han cabut dos bisbes, per- manant·los noms i criteris en vistes
què no hi han mancat espais de als nomenaments de Vicari general I
caritat, i perquè eU, home sen- Vicari episcopal de Pastoral.
zill i aus ter, mai no ha exigit
La consu lta a sacerdo ts i religaire per a si mateix:..
giosos -mascu lins i femeninsva fer-la mitjançan t una carta
A primers de maig va aparèixer el
multicopiada (la dels r e ligiosos i
primer número, ciclostilat, d'-Església religioses, en castellà). Als laics,
El di. 31 de man; passà d'aquest món
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per mitj à d'una nola inserida al
primer número d'Esgl ésia d'Urgell, també en forma de carta_
.Pel que fa al Consell de Direcció de la diòcesi -deia als sacerdots- estarà format pel bisbe
amb la coHaboració d'un vicari
general i d'un vicari epi scopal
( ... ) Ells i jo actuarem coHegialment i amb unitat, i conjunt ament també ens repar tirem el
camp de l'actuació individual ( ... )
Els dos seran tinguts per mi i
per vosaltres en igual estimació ...
Vosaltres mateLxos ja ve ieu
quines són les qualitats que cal
esperar en aquests vicari s. No
oblideu l'esperit de fe, la capacitat de tre'ball, diàleg i com prensió mutua. No n'hi hauria prou
que foss in persones s impl ement
neutrals, sinó amb capacitat per
a construir la unitat veritable,
de comprendre els camins pels
quals Déu condueix l'Església i
d'actuar en les linies pas torals
postconciliars que anem descobrint i que ens por ten cap al futur ... .
Aqu esta ampla consulta ha donat
lloc al nomenament, per cinc anys ,
del Rnd . Gregori Creus Set6 , com a
Vica ri General I del Rnd. Manuel Pal
Casanovas, com a Vicari episcopal de
Pastoral.

El Dr. Creus és actualment
Provicari General de la Diòcesi,
canonge, Delegat permanent de
la mitra per als afers d'Andorra
i regenta la Parròquia de La Seu
d'Urgell.
Mn . Manuel Pal fou vicari de
les parròquies de La Seu d'Urgell , de Ribes, i d'Andorra i ecó374

nom de Noves de Segre. Va passar a ampliar estudis a l'Institut
Catòlic de París i darrerament
regentava la Parròquia de Bellcaire.
Aquests nomenaments tenen
especial importància, puix que
e ls dos vicaris formaran, amb el
Bisbe, l'equip de govern del bi sbat.
Sembla que el resultat de la
consulta ha donat peu a aquests
nomenaments. En ambdues persones es troben representades
--creiem-, amples zones clericals del bisbat. L'assa ig de consulta a ls laics sembla haver estat positiu, en la mesura que s'esperava. Era una acció que calia
emprendre, per a posar en marxa un corrent d'opinió dintre el
poble de Déu.
Un factor definitiu que es palpa, fins al moment, és la confiança. Una actitud del Bisbe, reiteradament palesada en la seva
actuació d'aquest any i escaig, és
de consultar els òrgans o persones que té a l'abast, en runció
d'un de termini immediat. l aquesta consulta-de termi ni, coherent
amb la coHegialit at en comunió,
ha donat un bon resultat en
aques t cas.
«La confiança -diu el bisbe en
resposta als qui l'han aconsellatha estat el s igne que ha presidit
tota aquesta acció i espero que
continuarà en les nos tres relacions, per anar fent possible la
corresponsabilitat veritable ».
D'una senzilla comunicació que dirl·
gelxen 8 companys I amics els nous
Vicaris. fem ressaltar aquest paràgraf:

«No hem pas de rer ;lcí cap
declaració de principis. Amb la
de les Benaurances Evangèliques
en tenim prou! La pastora l no és
pas un mun tatge estrany de normes i estructures, s inó la mateixa vida quotidiana. viscuda comuni tà riament en l'E s per i 1.
Aquesta és la pas toral que vo l·
dríem servir, cada ú des de l nost re camp específic.
Intentarem, don cs, per dam unt
de tot ésser ben a tents a la vida
i impulsar qual sevol realització
concreta que l'Esperit susci ti i
ens demani •.
A qualsevol lloc del pafs no fóra notícia, però, aquí a la Seu, ho és, donada la seva gloriosa 1 vella llegenda
de l'ciudad levítica I castrense _o

Un grup d'estudiants cris tians
va n orga nitza r una pregà ria pels
lreballa do rs de l Fenol i una col·
lecla per a les viudes, a la capella de la Sda . Família . La con·
cu rrè ncia, salva ts e ls consabuts
obs lacles , [ou nOla bl e.
Aquesta mena de compromís
pe r part de la nostra jove ntut e ls
honora , i més en un poble pe tit,
on tot hom sap qui és el Qui me t
de cal N., o e l Paue l de cal G.
En vistes a la reunió del Consell
del Presbiteri de la primera quinzena
de Juny, la Ponència sobre «Equips de
treball i demarcacions pastorals _ demana solucions pràctiques.

Haura n d'ésser e la borades con·
juntament per tots e ls preveres
i re ligiosos de l'arxiprestat, i
lambé, on sigui possible i es vegi
oportú, per alguns laics, me m-

bres de Consell s Par roquia ls, e lc.
El Consell del Pres biteri dema·
na l'ela boració d 'un proj ecte·es ·
tatut (e t pels preveres de cada
arx ipres tat, que tradueix i a la
pràc tica j operativament aq ues ts
conceptes de corresponsabilita t,
equips, unitats bàsiques, demarcacions concretes, etc.
Resumint : cal a n 3l~ a la pràct ica de la corrcsponsa.b il ila t, lIic
et nUl/ C, e n la forma i mane ra
que a cada uni ta l b às ica es tudiïn e ls res pon sables. Teni nt e n
compte que «tot s e ls preveres de
l'arxiprestat tencn el s mateixos
dre ls i deures en relació a la
unitat bàsica , es troba ran a igua l
nivell de corres ponsabilita t pastoral ».
Ha de quedar constància aquf d'una
meritòria tasca que realitzen un equip
de laics a les Valls d'Andorrs .

SOla e l guialge del Cercle de
les Arts i les Lletres esmercen
te mps i diners en e l recull de documental s d'art reli giós. Fotografi es, diapositives i fi ¡ms, executats amb gus t i compe tè ncia, ror·
men un preuat a rxiu que recull
exhaustivamen t ima tges , retaules.
a bsis, vasos sagra ts, e tc. Sens
dubte és deslinat a pe rpe lua r e l
patrimoni artís tic de les Va ll s i
també a donar-lo a conè ixer , ¡,
per tant, a conserva r- lo. Con siderem valuosa aquesta jnicia ti va, i
la publiquem perquè e ns plauria
que sorgissi n imi tadors arreu
del nos lre bi sbat i per toles les
terres catalanes . - A. F.
la darrera Setmana santa ha tingut
lloc a la Vall d'Aran un 81salg d'inte-
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graci6 de la llengua aranesa a la li·
túrgia de la vetlla pasqual.

Donada la gran afluència i la
gran varietat de parti cipants, va·
ren fer·se Ics lectures en aranès,
català , castellà i fran cès . Un
equ ip de joves estudiants, am b la
supervisió de tècnics i de sacer·
dots, va n preparar la versió a l'a·
ranès d'un s fragments de l'Antic
Tes tament.
L'ex periència ha es tat molt ben
acollida a l'Església d 'Aran. Espe rem que es donin més passos
en aquesta d irecció.

València
El dia 16 de març va tenir lloc a la
Sala de Justícia de la Zona marítima
de Cartagena un Consell de guerra
contra l'objector de consciència Jordi
Agulló I Guerra.

En Jordi , mili tant ob rer cris tià
de la JOC d'A lco i, ja feia dos
anys que havia manifes tant públicament e l seu pensament noviolent. Abans de la seva incorporac ió a fi les (lO de maig del 71)
havia escr it al «ComandanteI efe del Centro de Reclu tamiento de Marina de Al icante» per
exposar-li les raons per les quals,
com a cris tià catòlic no violent,
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es conside rava objec tor de consciència i oferir-se a se rvir en
qualsevol tipu s de treba ll civil o
socia l. Va ser envia t, a les hores,
a la Presó naval preventiva de
Cartagena , on ha romàs r¡ns el
dia de l judici.
La Sent ència del Tribuna l va
con:, iderar que «Ics a Hegacions
que tendeixen a invocar la s upo·
sada existènc ia d'un es tat d 'opi·
nió ravorable a es tim ar la licitud
dels objec tors de consciència suposen un problema l ege ferenda ,
l'examen i la decis ió del qual
c.aue n, evidentmen t, a l de rora de
la com petència de l Consell de
Guerra , a l qual només correspon
d'enjudiciar la conducta de l processa t d'acord amb les lle is espanyo les vige nt s». Així, el processat «apare ix com a res ponsable,
en concepte d'autor, per pa rticipac ió d irecta i res ponsable» , del
de lic te de desobed iè ncia .
Duran t e l juí, la derensa va in·
te rrogar l'acusat, entre a lt res, sobre aquestes qües tions: classe de
serveis socials que podria prestar (ensenyament, escoles, sanitaris, ca rrete res, pedreres ... ); ¿de
més risc que Ics armes? ( Sí, de
més risc que les armes); ¿a can·
vi de què? (de roba i menjar);
¿en temps de pau i en temps de
guerra? (sí, en temps dc pau i
en temps de guerra).
En Jordi ha estat condemnat
a tres anys i un dia; després serà
destinat a un Cos de disciplina,
el temps que li hauria tocat dc
servir.
Uns tres-cents cinquanta sacerdots
laics van enviar una carta al Nunci

que ha estat multicopiada. En transcrivim alguns apartats :

es cosa sabuda que, a la diòcesi de València, la vida religiosa
segueix. igual que en començar
e ls a nys 60, si n'exceptuem alguns
petits canvis externs ... El triomfa lisme que pres ideix molles actuac ions del nos tre equip jerà rq ui c. la seva concom it ànc ia externa i ostensib le a m b e l poder
civi l cons tituït , l'absènc ia de postura orientado ra dava nt cert s
problemes te mpora ls, capta ts per
la sensibilitat del poble, la manca d'una projecció pastoral ( ... )
cle rga t ( ... l, el desconcertant
autoritari s me ccnt ralista amb què
exerceix e l seu poder un dels
membres de l'equip de govern
jeràrquic ( ... l són dades que ens
s u.mcixen en una inesca pable torbació.
Afegim-hi e l decantamell t de
10 1 l'equip de govern del bisbat
per actitud s conservadores ( ... )
s uperades ja en la majo ria de
bis bats ( .. . l.
Pe r to ts aque ts motius, ens
pe rme te m dc soHicita ¡- l'atenció
de V.E.R. sobre aq uestes preOCllpacions que ens amaren com a
segla rs i com a m in istres de l'Església. Esperançats amb els últims signes de renovació interior,
consta tables e n altres nivells i
àmbit s de l'Església espanyola,
volem convènce r-nos que no passarà massa temps sense que siguin també ado ptades les mesures oportu nes que condueixi n a l
rccone ixcmen t i a i'e ncoratjamen t de les ac tituds de renova·
c ió en el nostre bisbat.

Una preocupació semblant, per bé
que amb un llenguatge més directe,
traspua una . Carta oberta. que uns
seglars de 8enetuser van escriure al
Sr. Arquebisbe amb motiu de la seva
visita pastoral el passat febrer:

«Tot està preparat a l'avançada: se sap les fàbriques que visitarà , i la direcció l'utilitzarà a
vos tè com a base per a una propaganda comerc ial i moralitzant;
el s n c n ~ vindran a veure'l per
reia l decre t, per una c itació que
ha estat cursada a ls coBegis ( ... l
Vostè no veurà e ls obrers, ni els
joves, ni les famíli es d'e migrants,
ni els nens de 13 anys, de 12, o
més pe tits, que treballen a centenars a les fà briques i tallers de
la comarca ( .. . l
... plant ejaments allunya ts de la
realitat , basats sem pre en principis ge nerals ; muntatges artific ia ls, p lens de boat; absència
conscient i buscada d'aquells
mateixos prob le mes reals, que
desp rés es tracta de jus tificar
a mb evasives i a ngeli s mes ( ... )
¿Què pot dir-nos la seva vis it a
pas toral? No res. No té cap significat, és fo lklore, és muntatge
a rtificial , és una cosa all unyada
del poble, a l qua l res no diu • .
l ac.:'lba : «Vo l pa rlar amb nosaltres, personalment, d'aquestes
qüestions ? Avis i'ns; o vingui a
casa d'al gú ... tS clar que, amb
la qua ntitat d'actes fo lklòri cs de
la Visi ta, deurà acabar molt cansat i amb el temps just. .. :o
El peu de plana e ra sobrer:
«La Jerarquia, en la seva visita
pas toral , no va e ntrevis tar-se amb
els signants d'aques ta carta ».
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