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In stltuclO

Generalment d.icm "esdeveniment » a allò -fets o
si tuacions- que ve a trencar e l normal transcórrer
de la nos tra vida i que se'ns presenta vingut com d'un
horitzó estranya ]a nostra interioritat, però que, a lhora, ens passa, cns afecta, ens toca i ens commou.
Mai no direm «esdevenimen t » d'un fel absolutament
ex tern i llunyà. Allò és simplement un fet o és his tòria.
L'«esdeveniment» ens ve certament de la vida exterior,
però penetra la vivència i porta e l risc d'atemptar contra el nostre ordre de vida, de trastornar els nostres
projectes, de destruir la comprensió del món O de
nosaltres mateixos, damunt la qual, fins aleshores, ha-

379
IlV . 1972. ¡V¡

víem basa t e l nostre equilibri . Espontàniament tendim
a c reure que, en l'« esdeveniment,., no hi tenim art ni
part. Però, ¿és totalment cert que sigui del tot vingu t
de fora -malaltia-, o de més enll à absolutament de
les nostres responsabil itats - la fallida en el negoci ?
De vegades ve sembrat, almenys en la manera específica d'afectar-nos, per la nostra disposició, per la
nostra manera de ser o d'entestar-nos. L'important,
amb tot, és la capacitat d'apropiar-nos els esdeveniments pe r enca ixar-los positivament dintre la dinàmica vo lguda o assumida de la nost ra llibertat. Quanta
gent b loq uejada per esdeveniments mal encaixats! Els
roseguen per d intre, ja que són d ins i l'obli t no els
fa desaparèixer; però els roseguen com des de [ora
estant del nucli assumit de la seva personalitat.
Durant l'aprenentatge social ens hem fet un bagatge cie pautes amb les quals ens donem i donem resposta a les coses que se'ns presenten. Tot d'una, es presenta una cosa pe r a la qual no estàvem preparats o ,
almenys, que no teníe m prevista. Ens contorbem, perplexos. És l' «esdeve niment :o . Ens exigeix de créixer més
enllà de l'habitua l, de donar respostes noves. Totes les
pautes adquirides se'ns hi revelen insuficients. Oi més,
a voltes, davant la pedra de toc de la vida, les pautes
tranquiHament posseïdes es revelen falses. Cal canviar
o almenys modificar. S 'ha provocat la crisi. Farà fa lta
tot el senti t crític despert per a mantenir tot allò que
és vàJid i servar-nos idèn tics, no pas iguals -la rara
virtut de la fide litat!-, i per avançar, a lhora, positivament i llançar el llast inútil. Ni passar-se, ni immobilitzar·se: créixer. «Ara que ja no sóc infant, he deixat les coses d'infant ».
També hi ha esdeveniments coHectius. Afecten un
grup, una categoria, una cbsse o una socie tat. Els grups
i les coHcctiv itats te nen les seves pautes mentals i les
seves pautes de procediment. Tenen els «circuits de
mitjans establerts per tal d'obtenir cada Ci nalilat »: Les
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Ins titucions . Així com no hi pot haver persones sense
pautes, tampoc no hi ha societa t se nse institucions.
AI revés, una comunitat rica és aquella en la qual els
diversos grups tenen a punt totes les institucions per
~I.n ar donant sortida sa tisfactòria a cada necessitat que
es presen ta.
Però la vida avança , es presenten nOliS esdeveniments. Les ins titucions tranquiHalnent posseïdes es reve Ien insa tisfactòries o àdhuc contraproduents: havien
nascut en i d'unes circumstàncies que han quedat depassades, no preve ie n necessitats que s 'han creat naves, responien a una psicologia d'una altra època ; e ren
c reacions d'un grup i s'han convertit en un bloqueig
per a d'altres grups ; o, nascudes per a tothom en un
d'aquells moments d'equilibri de forces, un grup les
ha acaparades i n'ha fet mitj ans d'op ressió i de dominació. Les antigues institucions s'han fet velles, inservibles o injustes. La societat entra en crisi, o hi entra
de manera apara tosa . Pròpiament hi està sempre en
cri i, pe rquè la vida avança segu it-seguit i les institucions tende ixen a e lernitzar-se.
Aques ta c risi és molt més complicada que la crisi
pe rsonal. A cada banda hi ha grups contraposats j jocs
d'interessos. Les estruc tu res velles afavoreixen els grups
vells i bloquegen els nous. La típica peresa mental,
paradoxalment tan humana, juntanlent amb l'extorsió
que les estructures injustes i la pseudo-cultura rebullida que aboquen els grups vells dominadors , exerceixen damunt les persones -atienació-, i la rutina
de procedimen t -burocràcia-, tendeLxen al conservadurisme. Els càrrecs corresponen, normalment, a la
gent més capaci tada i, per tant, més integrada, dintre
l'an tic s istema i que, e mocionalnlent i culturalment, és
add icta als vells cànons i suspicaç envers els nous. Els
més sensibl es a l'ordre nou - aJ «ius condendum »-.
són els menys integrats, aquells a qui la seva sensibilitat ja e ls fe ia refractaris, aque lls qui per interessos
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se'n senten deslligats o en contra, els marginats, els
pobres en els mil sentits autèntics de la paraula, o els
qui hi arriben al final d'un exercici crític important i
ben in terrogats alhora per la vida mateixa, a la qual
no s'hagi [et prèviament trampa.
Cal créixer i, per tant, s'imposa imperiosament el
canvi. Llavors, l'experiència negativa de les institucions
viscuda anys i anys com un fre i un destorb a la vida
i als esdeveniments és tan forta, que, sense un heroic
esforç dc sentit crític, s'acaba abominant no sols d'unes
institucions , sinó de la in.st itució sense distincions. Així.
en poder fer caure les institucions feudals de gremis i
duanes, la revolució burgesa va imposar el «laissez
fair e, laissez passer». Resultat: Deixar la societat sense
instituc ions de control, perquè els grups dominants implantin, sense recurs possible, el seu domini despòtic:
el capitalisme. l de nou, el procés fins que tornin a
né ixe r les institucions -sindica ts, assegurances, lleis socials, etc. o el canvi radical-, que equilibraran de nou
la societat. Responsabilitat principal: l'entestament de
perduració anacrònica de les velles estructures i tots
e ls interessos que les mantenen.
La lliçó ha estat molt greu per tornar anar a raure
al mateix parany . .e.s essencial per a toLa societat tendir amb totes les forces a doblegar Ics institucions al
ritme dels esdeveniments; altrament, cal passar per
l'ensulsiada.
l a l'Església? A l'Església, exactament el mateix,
des del moment que Déu ha acceptat d'encarnar la Història de Salvació en una societat subjecta a totes les
lleis de la sociologia en tot allò que és la seva part
humana. Però precisament l'Església compta, en aquest
punt, amb una ajuda fabulosa d'alliberació, si sap escol tar en el seu si les lliçons del profetisme i si sap
acollir els profe tes que constantment Déu hi suscita,
en la necessària tensió entre jerarques i profetes.
Avui hi ha en l'Església un punt especialment dolo-
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rós : és el que fa referència a les seves institucions
pastorals urbanes. El fracàs pastoral de la descristianitzac ió de la ciutat acusa de manera ineluctable la
inadap tació de les estructures de l'Església al món
urbà. I la ciutat és el lloc on s'està elaborant la cultura. Segurament que la crisi de la pastoral urbana té
unes arrel s històriques molt llargues. Però, avui s'acusa
definitivament. Les seves institucions del món urbà
grinyolen i es desajusten pels quatre cantons. Ja no és
qüestió d'apuntalar. Es l'hora d'un replantejament crític molt seriós. Tot el cos central d'aquest número 19
de QUADERNS DE PASTORAL no pretén altra cosa.

,
11les saVI

.

.

re]ovelllt

Tothom qui actua en e l camp pastoral i se'n preocu·
pa, va buscant una acció enèrgica i efectiva en dos
fronts . El front de la invenció, de les noves creacions
i descobriments en la vivència, i la proclamació de
l'Evangel i: el front, diguem-ne, més estrictament missioner. L'altre front és el de la transformació dels elements ja existents, que de vegades voldrà dir purifica·
ció, renovació, evolució i de vegades liqu idació.
Ara sembla que a la diòcesi de Barcelona es podrà
portar a terme aquesta acció més folgadament. Tal és
la impressió que fa l'exhortació pastoral del Bisbe Narcís Jubany (14 de juny 1972).• Existei.~en a l'Església
llaves necessitats pastorals ; hi ha un ample camp sense
explorar. en molts sectors encara no ha començat el
treball. Això no es pot fer sense exploradors valents ...
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Les noves necessitats exigeixen nous serveis ministerials i, per tant, noves formes de vida sacerdotal.. . La
manera de ser dels homes d'avui s'ha transformat radicalment. Per això es demana ... un actuació diferent».
El document també pregunta «si tota la nostra acció
pastoral -activitats, organismes, estructures- a qualsevol nivell, s'enfronta cristianament i amb valentia
amb els problemes i les realitats o, al contrari, va
seguint un camí de rutina entre lamentacions dels
temps presents i nostàlgies del passat». I finalment
sentencia: «que no és possible de quedar-nos reduïts a
una pastoral de conservació, és a dir, al manteniment
rutinari d'un culte, d'una catequesi o d'unes institucions, que sovint viuen al marge dels fenòmens que
transformen l'ànima coHectiva del nostre poble • . Hi ha
molts d'altres textos que criden l'atenció i que constitueixen una garantia ambiental dels fragments abans
esmentats, com alguns mots sobre els problemes temporals del país, la cita del discurs del Nunci a la Conferència episcopal (lO març 1972 ), la presentació del laicat com agent de la pastoral, la referència a algunes
conclusions de l'assemblea bisbes-sacerdots, la petició
dels religiosos sobre l'adaptació al nostre país.
La principal preocupació del document és d'unir
les persones en vistes a una major eficàcia pastoral.
Si per una banda, fa goig de poder recollir tan clarament afirmats, encara que sigui d'una manera molt
general, els objectius de la pastoral diocesana, per altra
banda, hom sent una gran por que no ens hi aclarim
pas en el digníssim mètode de treball proposat, la pastoral de conjunt. Nosaltres? ací? avui? Això sí que és
difícil i problemàtic. El Bisbe s'ofereix com a pont
d'unió i declara que es vol mantenir en un estat de
conversió constant en la seva actitud pastoral, per mitjà del diàleg, de la corresponsabilitat i de no absorbir
les iniciatives pastorals. Anuncia que s'hauran d'establir
unes opcions prioritàries a nivell diocesà per a evitar
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la di spers ió d'es forços i les contradiccion s en el treball. Creu també que s'ha de vigilar de no caure en un
paraHelisme pastoral entre línies que mai no es troben, així per exemple entre els organi smes diocesans
i la «base» .

Potser s í que l'ocasió ens po t aj udar a esdeve nir
més poble, i un poble més savi i rejovenit , que acfivi
la miss ió i totes les bones menes de pas toral.
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qüestions

Institucions pastorals ur banes
Al número d e febrer s'havia revisat la situació i evolu ció d'unes peces-clau de la pastoral
urbana en la se va vessant especialitzada: els
Movime"ts Adults d'A. c., en el mó" obrer, rural, ge"eral i de graduats. AI número d'ab ril
es passà revis ta als moviments dels Equips de
la Mare d e Déu i d e Minyons Escoltes. Cal a"ar
completant la roda per tal de pervenir progressivam ent a una visió panoràmica. Avui mossèn
LhlÍs Bonet aporta un estud i sobre la pastoral
ent re la burgesia.
Prenent el tema pel centre, segurament que
una taula rodona pot posa r a discussió d'una
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1/lanera més mformal i més tal com es respiren al carrer, els múltiples problemes plan tejats per la m entalitat tècnica i industrial i per

l'u rbanisme, les seves relacions amb el fe 110m eu de la secularització, i l'impacte que acusen, sota aques ts fenòmens, les es tructures tra-

dicionals de l'Església ert el món urbà.
A més, un treball sobre la parròquia permet rà apro fundir les repercuss ions a nivell d e
base. J a la secció Terra i Poble, un estudi
so bre la regió com a unitat d'acc ió pastoral,
obrirà perspectives ve rs dimensions a nivell
d'àrea metropolitana.
Fina lm ent, d'una manera ben revolucionàriament tradic iOlwl, una lliçó d'història sobre
la pas to ral urbana a Roma durant els segles
l ' I -IV, pot donar camins de res posta a molts
dels int errogants plantejats per l'urbanism e, i
als quals una església de perspect ives excessivame l1t rura/ilzades no se sap acabar d'ob rir
decididament. Potser aquesta sigui una de les
tasques que es podrien assignar els Consells
Pastorals, que havien trobat tractament al número 14-15 de QUADERNS.
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Per

a unes línies pastorals en el m ón burgès
Ja fa temps que Ims quants capellans que
I reballem pas toralment dins el móll bllrgès ens

preocl/pa què és el que cal fer perquè el missa!ge de Jesucrist s igui ben entès i viscut. Es·
fe m, d e fel , e'l una línia i procurem dur·la a
lerm, e; però t enim la se nsació qu e el que fem
és insu ficient. E.s com trobar·nos entre dos pols:
ajudar·los a m ant enir·se dins el s eu propi ins-

/aNa m ent o rebutjar per sistellla tot el que fan.
Dit d 'una altra manera: entre una «pas toral de
caire neocapitalista » i una «pastoral marxista».

El treball que presentem vol, doncs, respondre a aquest interrogant.

Els capítols són els següents:
Una descripció del que anomenem el món burgès, amb Ics distint es implicacions d'ordre psicològic, econòmic, social, po\Jtic i
religiós.
L'acció pastoral seguida pels capellans abans del Concili Vaticà II (ens referim a l que coneixem directament).
L'acció pastoral dels capellans després de l Concili.
Les reaccions dels cristians burgesos després del Concili.
Crítica.

Conclusions

O

possibles camins a seguir.

El món burgès
La part de la humanitat actual que viu dins l'estructura econòmica-capitalis ta és integrada per aquelles persones que posseeixen
el millor benes tar material i que tenen els càrrecs dirigents d'aquesta societat.
Tenen sentit de classe privilegiada que es considera necessària
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per a la marxa del món i que necessita altres homes al seu servei
pe r a mantenir-se. Creuen qu e si no mantenen el tren de vida que
port en no poden exercir bé la seva fun c ió dirigent.
Aques t manteniment de la seva situació e ls porta a ser -com
a qualitats pròpies- gent d'iniciativa i te naç; -com a defectes a
ser gent astuta i sense escrúpo ls.
Gaudeixen e l benestar mate rial en princi pi , a la ll ar - la família és una pinya fOrla-, en Ics xarxes d'amistat o de compromisos econòmico-político i cultural, i en els medis d'esplai (espectacles, viatges, hote ls, e tc.).
E l benes tar materia l compo rta to t un refin ame nt. Els a rti s tes
en són el s creadors. E l pode r, el diner i l'art a rriben a formar
com un bloc compacte i es complemente n.
El benestar material comporta l'ús fàcil de tots els descobrime nts de la humanit at. Per això e ls científics i els inteHectuaIs
s'hi troben també immersos form a nt part d 'aques t grup.
Les pe rsones que es tan al seu servei, ja sigui les que hi estan
directament vinculades, ja sigui les que d'una mane ra, quasi anònima, e ls produe ixe n la riquesa són trac tades o c reuen que han
dc scr trac tades a part i fe nt-los participar de l seu benes tar, mentre no les tregui del seu lloc privilegia t. El muntatge e structural
és ta l, que l'accés de cop a aquest benes tar de totes aquestes
persones e s veu impossible. Més encara: creuen fin s i tot que el
món és així per essència i que aques tes diferències no es poden
des truir.
La participació en la vida política s'accepta mentre estigui a
les seves mans. Es tracta, doncs, d'una democràcia que duen compartida la mateixa ge nt del món burgès etins a lgunes diferències.
Ment re no ex isteix entre e lls un coneixement directe de com són
i què pensen, saben mante nir les formes de relació serenament,
a llò que ells e n diuen educadament. Detesten tota violència externament executada davant d'ells ; la qual cosa no vo l dir que per aconsegui r pro pòsits obe rtament egoistes usin pe r camins indirectes,
per altres pe rsones, mane res insidioses.
L'espiritualit at que tenen ve marcada pe r aquest esperit privilegia t. Dé u és e l Totpoderós. A Ell se li deu tot acatament; a Ell
cal e nvoltar· lo, en e ls temples que li construïm, de tota riquesa
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material. També perquè Ell és el qui té cura del món és provident.
Així, ells, que són dirigents necessaris del món, a semblança de
Déu, han de participar de més riquesa_ Lògicament, per ells, el
representant de Déu ha de participar també d'aquest ornament
exterior, que ells miraran de donar-li mentre visqui d'acord amb
tot aquest muntatge.
Pel seu refinament, la litúrgia haurà de ser ben executada, com
un espectacle preciós. Si no té aquest to es tètic no serà verita·
blement conforme.
Si Déu és considera t com el Totpoderós, el donador de tots els
béns, l'home burgès sc sen tirà atret a Ell per donar-li gràcies dels
favors rebuts (el seu lloc privilegiat) i demanar-li que els hi mantingui ; així mateix que sigu i acollit en el dia de la mort, a la vida
eterna.
El tracte ofert als altres homes s'ha d'assemblar al que Déu,
el Totpoderós, té amb nosaltres els homes. Si Ell es manté a part,
que no pot renunciar al seu Poder, i comunica gratuïtament els
seus dons als homes, uixi mateix, ells, dirigents necessaris de la
societat, deixen que els altres homes, que estan a Ics seves ordres,
en participin en part. Per això no hi ha unes raons clares per a
lluitar per lilla igualtat entre els homes; podriem dir fins i tot
que des d 'aquesta espiritualitat no existeixen.
L'esperit que els considera ]a classe «alta » fa que mantinguin
un compte extraordinari en la vida familiar. Cal viure units. També
aquí hi incideix un to sagrat, j es comprèn l'èxit que han tingut
en els nostres temps, dins aquest medi social, els equips d'espi·
ritualitat matrimonial. Aquests els ajuden a viure la fidelitat mú·
tua entre esposos i la preocupació per l'educació dels fills, sobretot en el sentit que puguin ser com els seus pares.
El capellà, en general. s 'hi troba bé entre aquestes famílies.
La seva cultura fa que entenguin més fàcilment, almenys en els
conceptes, el missatge cristià; així és com s'hi pot tenir millor una
conversa. Àdhuc hom podria dir que les formes de la litúrgia s'avenen més amb aquest tipus de gent; certament quan la seva
formació estètica és més elevada.
També es troben més profusament en aques t medi els qui obertament o hipòcritament rebutgen tota trobada amb Déu i de
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respecte amb e ls altres homes. Só n els qui consideren que el negoci i el diner són valors absolulS, que el plaer cal cercar-lo per
damunt de tot, que l'important és dominar. ~s a dir, el que anomenem «materiali smes» en el sen tit pejoratiu del mot. És el tipus
d'home hipòcri ta, sense escrú pols, sensual, que burla la fidelitat
matrimonial, que munta aquesta societa t que destrueix l'home fentlo egoista, utilitzador constant dels altres, situació a la qual e n
molts casos tots s'avenen, en una veritable coincidència d'egoismes . Es pot dir, doncs, que els espectacles de degradació dels
valors del sexe estan en mans de la gent burgesa.

L'acció pastoral dels capellans aba ns del Concili
I. Els pares espirilL/als o capel/ans de família. Es donava princ¡palment entre religiosos. D'una banda ho fomentava el muntatge
de les seves escoles, on des de petits eren portats a trobar l'ajuda
de la seva vida espiritual en el sagrament de la penitència, celebrat cada setmana , i en les seves esglésies on un servei constant
de confessions, misses i comunions (fora de ]a missa) els ho possibi litava. Dc fe t coincidia que la gran majoria d'escoles i temples
de religiosos estaven --estan encara- situats als barri s dc la gent
rica o simplement e ren ajudats econòm icament per aquesta gent.
El pare espiritual era l'home que batejava. casava , assistia el
malalt d'aquella família i era, en definitiva, el seu capellà de confi ança.
Quina vida esp iritua l fomentava? Propi de l'època, predominava
l'espiritualitat de tipus pietista. de predicació de salvació individual, d'obediè ncia «cega» als consells del pare espiritual. ~s clar,
tot és dins d'una concepció d'una Església del que ara en diem d'estruc tura jeràrquica «piramidal» o autoritària on e ls laics són l'Esglés ia «discent »... Què aconsellava?: l'oració, meditació individual
(a soles), confessa r i combregar amb freqüència; lectura espiritual;
el rés del rosari e n família ; la cura de la virtut de la castedat;
la cortesia o l'amabil itat entre les persones, tenint aquest tracte
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també amb els servents; compliment del manament de l'Església
a subvenir les seves necessitats amb la solució concreta de pagar
el delme (aquí també hi entrava l'ajuda als pobres).
El capellà, doncs, donava consistència a la vida cie família , feia
fort el clan ...
Els jesuïtes van tenir molta influència.
2. Els capellans del movimellt litúrgic i de la pedagogia rellavada. En alguns aspectes coincideixen amb els anteriors, però
hi ha algunes c1iferències remarcables. Les coincidències podrien
ser: el reforç del grup-família, l'acceptació de la diferència de classes (no plantegen l'accepció de persones que es fa amb els servents de la casa, malgrat que recomanin un trac te respectuós
exterior i una estimació que arriba a cuidar-los filia lment si estan
malalts ... ) l'oració i recepció freqüent de sagraments.
S'hi afegeix, en canvi, en e l culte -sobretot en la celebració
eucarística- la participació activa. Així s'in trodueix la missa dialogada en ll atí i el cant gregorià, gràcies a rer arribar al «poble»
el missal. La cultura cie la gent del món burgès fa possible a mb
certa facilitat aquesta participació. Sobretot són els inteHectuals,
gent de professió liberal i els artistes els qui coHaboren en aquest
moviment.
El moviment de pedagogia activa és compartit per aquests mateixos capellans que col'laboren en les seves escoles.

3. Els reclors de parròquia. L'estructura eclesiàstica en la prer
visió d'aquests càrrecs considerava com a bones parròquies (de
terme) les que estaven radicades en els barris de gent rica. L'ad·
minjstraci6 de sagraments anava també vinculada a aquesta situació establint diferència de classes: més ric, més esplendor en el
culte i preu elevat. Aquest és el cas sobretot del s casaments i
enterraments. Aquesta estructura es considerava oficialment cor·
recta. Llavors l'actuació pastoral d'aquests capellans quedava lligada a aquesta mentalitat: cal ajudar el ric que doni per a les
obres de l'Església que administra el rector. ¿Qu ines s6n les obres
de l'Església?: l'edificació i conservació dels temples, l'esplendor
de l culte (cal donar a Déu el culte que es mereix) (?); ajudar els
pobres (els pobres són els qui passen una misèria absoluta; no
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es trac ta de fer un canvi d'estructures; pe r això es manté l'orga~
nització de la diferènc ia de classes).
En general. els me mbres de les juntes d 'obra de les parròquies
són e ls rics.

4. Els capella!!s pobres. J-Ji ha un testimon iatge de sacerdots
que viue n despresos del diner i t reballen en el món dels rics . Són
exigents amb ell s mateixos i per això són el s pioners en el camí
de la supressió de classes en els ac tes de culte. La seva acció no
arriba, però, dins el món de ls rics a ajudar~ l os a un canvi més profund de mentalitat, de denúncia per exemp le de l'es tructura capital ista en què viuen. Es així com només prediquen una ascesi
individual. Certament que la denúncia que fan a l'estruc tura eclesiàstica e n e l camp del cu lte tindrà en el fut ur una repercu ssió
ben eficaç.

L'acció pastoral dels capella ns despré s del Concili
Teòricament, el tipus d'acció dins l'Església, ha canviat molt.
Es parla d'Església de ls pobres. El Papa ha deixat la tiara, s igne
del poder te mporal; e ls bisbes ha n de ixat el «seu» cotxe luxós ...
Els documen ts conci liars parlen clarament d'un canvi d 'estructures en e l món, que marque n la igualtat entre els homes, etc.
J-Ji ha, don cs, paraules i fets que influeixen en els capellans i en
e ls laics d'aquest món burgès. No cal fer-ne una enumeració.
1. Els immobilis tes. Encara queda qui no ha assimilat el canvi i es manté, malgrat tot, en la postura i acció antigues . Certa·
ment amb molta disminució. però encara queden llocs on els rics,
per exemple, poden casar-se amb ostentació. Enfront de la situació, els bisbes sembla que no hi puguin fer res. Generalment
són «pà rrocos», i e l dret no facilita la forma concre ta de de s~
posseir-los del càrrec ma l exercit.
Són e ls mateixos que no promouen suficientment la participació activa en la litúrgia i sobretot en les responsabilitats de
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govern de les comunitats. Aquesta postura s'avé molt amb el tipus
d'espiritualitat que hem explicat abans del .Déu totpoderós» que
mai no podrà admetre l'esperit i la pràctica de comunicació de
béns i la lluita per una Església pobra i una societat més justa.
D'una manera o altra una participació activa en la litúrgia porla
a una necessària comunicació i fins a una espontaneïtat.
2. La majoria. Es pot dir que una majoria segueix una línia
de canvi . Vet aquí, per exemple, el fet de la supressió de les classes en el culte. La disposició jeràrquica ho ha aconseguit. Així
mateix la línia de participació activa en la IHúrgia. Però, en canvi,
una predicació oberta de cara a la construcció d'aquesta Església
més senzilla no s'hi troba; ni tampoc, el canvi d'estructures polític, econòmic i social, que e ls mateixos documents conciliars, papals i alguns episcopals propugnen. Es queden en la predicació
tradicional espiritualista, malgrat que sigui més erudita en t'explanació, bíblico-teològico-litúrgica.

Dins aquesta situació la gent del món burgès no s'hi sent
incòmoda, encara que en alguns moments la incomoditat hi sigui
per raons de tracte; el capellà és a vegades un home dominador,
ells volen ser servi ls.
3. Els qlli /reballel! per 1II1 cal'/vi de mentalitat. Es donen positivament aquests fets : insistència en la participació IHúrgica, la
creació dels consell s pastor~ls per aconseguir la participació activa dels laics en el govern de les comunitats i la predicació i
reflexió en comú sobre els canvis que cal realitzar. Això es fa
amb una certa seguretat. Es veu difícil i crea certs desànims i
desenganys en alguns, sobretot perquè a la pràctica no es veuen
els resultats que hom imagina o voldria. Són titllats fàcilment de
comunistes i de fer política.
4. Els qui viuen immersos en el moviment obrer. Sense es tar
ficats en el món burgès influeixen en el seu ambient. La seva
pos tura oberta de lluita contra el capitalisme, tant de paraula
com d 'obra, hi arriba. Per això cada vegada es fa més difícil per
un capellà l'accés a una empresa. Es té por que no sigui líder
en el capgirament de les coses.
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Les reaccions dels cristians burgesos desp rés del Concili
En general es pot dir que a tothom ha arribat la veu d'un canvi. Tothom sent pa rlar de la necessitat d'un m ó n m és just i fra·
terna l i que hi ha cristians que hi tenen posaL el seu afany. S'ado-.

nen, Ics persones gra ns, que ja no són conside rats els benefactors
dels pobres com abans. Veuen que el Pa pa i els bisbes han passat
a tcnir un aspecte més senzill entre els homes. Senten una predi·
cació que els fa pe nsar.
J. Una Ilovetal total. La reforma conciliar els ha produït un
impacte molt fo rt. Educats en una espiritualitat individualista no
entenen el camí de la participació litúrgica. Diuen que en una
missa participada «no poden resa r ». En el fons prefereixen el
«mutisme» que els imposava el desconeixement del llatí.
Tampoc no en tenen l'altra ver tent dc r eform a en el camp de
la corresponsabi litat eclesial. «Ja n 'hi ha prou -pensen i fa.nque el capellà ho faci tot. E ll que s'ocu pi de l'espiritua litat».
Pcró sobre tot no comprenen la paraula dels capell ans quan es
«fiq uen» en la seva vida POlílico-econòmico-social. Un judici sobre
aques la part de la vida d'cIl s és fer polílica de parli!. Sobre això,
solament ells hi entenen . Si accepte n Ull judici sobre la rea lita t
sex ual és pe rquè reforça e ls vincles famili ars com a unitat que
defen:::.a uns interessos dc grup ( també els va lors en si de l respecte del sexe en el qual han estat educats). Si això està ben I1igat
més afavoreix les relacions de la sang i de la classe.

2. Una síntesi curiosa. S'hi compagina hàbilmen t el progrés
tècnic i científic. I nterpreta a la seva m aner a la reforma conciliar
b uscan t un terme mig que no ci faci trencar anlb les catego ries
de p oder -en poques m an s- d e la política j de l 'economia. Es
vol quedar en ci just límit del que disposa la renovació del Concili, és a dir, en la justa lletra ; en el (ons, no adme t l'esperit que
l'ha animat.

Estan en el convenciment que el món, l'Església, el porten, la
porte n, unes minories dirigents, i que això no pot canviar; que

és inúlil I1uitar per una major participació. Per tant, tot treba ll
eclesia l cal fer-lo des de dalt. Estem, doncs, encara en una co n395
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ccpció diem-ne «monàrquica ». El djner es necessita per al servei
dels homes, i encara que hom no se n'hagi de fer esclau, cal tenirlo per a viure amb llibertat. Ara bé, hi ha persones que no el
sabran ad ministrar; per això no en poden tenir; ni es mereixen
e l benestar, precisament perquè no el sabrien utilitzar. Cal dona r,
per tant, a to thom unes poss ibili tats de desenrolllament, distribuint la riquesa i el poder d'una manera proporcionada. segons
les aptituds. Hom no s 'ha de preocupar tant per a aconseguir un
món més just, ja que aquest és en el fons, mentre vivim e n aquest
món, una clara utopia. El que importa és possibilitar per a tothom allò que c"dascú podrà fer d'una manera realista. Per a ixò
no vulguem canviar-ho tot radicalment. El que cal és donar u.na
mística per a cadascú perquè es trobi feliç allà on realitza la
seva vida; cadascú en e l seu treball es pot santificar. Així l'obrer
serà feliç fent d'obrer, el banquer fent de banquer, la ma rc de
família fent de mare, l'empleada de llar fe nt d'empleada, etc.
Com podem veure aquesta concepció parteix de ]a situació que
viu el mó n capitalista o neocapitalista que desenrotlla les riqueses
de l'univers d'una manera desigual, segons les ap tituds o oportunitats de cadascú o dels grups. J:.s com seguir e l camí de la
història que hem ret fins ara . La clau per a l'equilibri o manteniment de la si tuació rau a donar aquesta mística que fa feliç a
to ts en e l seu lloc; és així com ningú no s'enveja i tothom es
troba bé . Perquè aquest mecanisme fun cioni cal, però, tenir les
persones que administrin aquest esperit i s igu in elles intocables.
D'altra mane ra el sistema s'esfondraria. Vet aquí per què mantenen i defensen uns pares espirituals, millor, directors, la paraula
dels quals no pot ser discutida. No es pot demanar parers quant
a l'esperi t. Tothom l'accepta, fins els mateixos que el comuniquen.
Concretant aspectes que la reforma conciliar ha posat damunt
la taula, s'entén per què aquests no s 'afanyen en una major participació litúrgica: «[em just e l que està disposat perquè anar
més enllà va contra els nostres principis; ens convé àdhuc parar
les coses (baptismes comunitaris? no in teressa ... a més, ¿per una
famíl ia, no celebrem un sagrament ? ¿per què doncs barrej ar Ics
coses ?, etc.).
Predicar una major justícia o igualtat entre els homes: «Això
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és preocupar·se de la política dels homes, deixeu que ells mateixos s'arreglin; ajudar·los més aviat que tinguin esperit de caritat
i que es respectin». Fer-hi esforços és inútil. Anem·ho fent de mica
e n mica, però des de dalt. Prediquem-ho menys i donem possibilitats fent escoles educant-los en la nostra mística de la felicitat.
Déu, al capdavall , ja ens donarà segons les nostres obres. Fem-ho
així i no atabalem tant la gent! »,

3. La burgesia progressista. Són les generacions educades en
l'ambient de la primera renovació lit úrgica i en les escoles de

pedagogia activa. També en els quadres de l'AC especialitzada i
d'altres institucions com equips d'espiritualitat matrimonial.
Han acceptat la reforma litúrg ica en el camí de la participació. Es troben bé en Ics celebracions que tencn caire festiu, etc.

Han acceptat la participació en
critiquen els capellans i bisbes que
Accepten d'escoltar i els agrada
cam ina cap a un canvi radical de

la gestió de govern eclesial i
no caminen en aquesta línia.
de parlar sobre tot allò que
la societat, una societat més

fraternal i més igualitària . Ara bé, es queden, com he dit, més a

escoltar i parlar que a actuar més profundament i seriosanlent.
Una impotència que e ls ve d'ells mateixos o de la mateixa estructura on viuen e ls immobilitza. Diríem que es queden --com diu
un amic- en una «revolució de saI6». Pe r això es troben e n
una contradicció que és contestada pels fills.
Conviuen amb ell s e ls capellans que hem anomenat «que treb31l en per un canvi de men talitat ».
Voldríem subratllar el carni que fan llurs fills, la nova generació. Ja he m dit que els «contestaven ». Les seves reaccions porten
a alguns a la deserci6 de la fe. Com que no troben aliment real
o exemple «conseqüent» i eficaç prefereixen seguir les veus del
marxisme realitzades en alguna (acció política. D'altres es mantenen en ci camí de l'Església amb una faç renovada, més lliu re
en act ituds i accions, i molt autònoma. Costa de seguir·los per
qu i ha rebut una furmació més dependent, més dirigida.
4. La burgesia il1difere1Lt . Són la majoria i en el fons són els
de sempre . Aquells pt;r qui el seu déu «és el ventre». Són e ls oportu nistes. S6n els rics de lotes les èpoques ...
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s.-La burgesia r eligiosa. Són els qui van fent de més O menys
bona fe i no tenen massa plan teigs i justificacions doctrinals. Segueixen el vent com bufa i «compleixen per tradició • . Psicològicamen t són així. Per això la seva fe els duu sincerament a ba tejar
els fills i educar· los en col'legis rel igiosos (ara , els portaran a la
catequesi).
Es poss ible que siguin el nucli fonamental de les misses dels
diumenges.

Crítica

Vull fer-la partir del que em semblen les línies fonamentals
del camí renovat de l'Església a partir del Vaticà II. En la tercera
i quarta part ja n'hem fet esment.
I. Una espiritualitat centrada en la Persona de Jesucrist,
home entre els homes, gelmà de tots els homes. El Fill de Déu,
revelador del Pare, el Ressuscitat, vencedor del pecat i de la mort.
Per Ell, Déu no és llunyà, no és el Totpoderós separat de nosaltres. Es senzill , humil, compartint la vida amb tothom. Ell rea·
litza una veritable fraternitat sense diferències de cap mena, sense
odis. Tots som una sola cosa amb Ell, el Pare y Esperit. Etc.
2. L'Església és la comunitat dels germans que troben ci Crist,
vivent entre ells en la senzillesa de la Paraula i dels s ignes -sen·

zills- sacramentals. Els successors dels apòstols lIuüen per retrobar la senzillesa i la intrepidesa de Pere i Pau. Es pensa en
aquella Església primitiva de la comunió de béns i l'alegria de
compartir el mateix Pa. Per això tots els seus membres volen
ajudar-nos a ser fidels al Crist que ens judica i estima a tots.
3. L'Església proclamadora d'un cel nou i una terra nova -el
Més enllà- però sense deslligar-ho mai del seu present que ha de
construir-se segons aquell model. D'aquí el constant judici de les
realitats temporals perquè hi siguin eliminats els egoismes del poder, del diner i del plaer pel plaer. Per això hi ha una paraula
per la política, l'economia i l'ús del sexe. Parlem de justícia, de
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llibertat, d'a mor. «Es t rac ta de bastir un món - ha dit Pau VIan el pobre Llàtzer i e l ric seguin a la mateix.a taula» . L'Església
vol ajudar a fer aques t món. l'er això ella mateixa vol esdevenir
pobra. Un testimoni dels seus membres que busquin constantment -a semblança del Crist- c i bé dels altres. Són pobres perquè sempre van donant: to tes les energies, la inteHigè ncia, la
voluntat al servei dels germans. No hi pot haver fam, incultura, etc.
Els homes, germans. Déu, el Parc, ens crida a fer aquesta tasca.
I!s el Parc.

• • •
A p arti r d'aques ts pun ts, ¿què cal eliminar com a defectes dins
e l món bu rgès? Quin camí de conversió demana?
1. Molts han de canviar la imatge que tenen de Déu. Es l'adoració d'un Déu -dèiem ci Totpoderós, provident- que just ifica
la seva situació de privilegi i pe r a ixò no els comprome t a una
vida més ober ta a ls altres. Fins i tot la concepció del Més enllà
- la trobada definitiva amb Déu- té un caire individualista. Es
confessa un «Pare nostre» reduït a pocs. En el fons no es pensa
e n un cel amb tots els homes, sinó amb e ls bons amics i familiars. Es té, doncs, una concepció egoista, tan cada de Jesucrist i

de l Pare.
2. Si hom sent a parlar d 'aquest Cris t pels a ltres m és avia t
es nega que s igui així (no te nen raó) o és considerat simplemen t
com una utopia . Del Crist se'n confessa una part , la que va bé
per als propis interessos. Així, s i uns no e nte nen la pregària comunitària -l'Eucari stia com ara la celebrem , participada ( no es
vo le n trobar amb els germans)-, d'altres resten en e l goig d'una
trobada social, bonica, d'una festa, com un espectacle que no compromet a la vida; àdhuc si l'homiUa denuncia molt concretament
ci seu pecat, és escoltada com qui veu una pelHcu la o llegeix u na
nove l-Ia forta_ J:.s com un plaer.
3. Ens tl'Obem , en e l fons, en una re ligiositat fruit de sentiments humans. No hi ha hagut la trobada a mb el Déu vivent, el
Crist mort i ressusci tat pe r tots els homes. Es parteix d'un mateix, no de Déu, es parteix del grup, de la classe, no del Déu que
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ha fet i fa història amb els homes . Per això, llavors, les expressions del culte, malgrat que siguin les mateixes, manquen de fons .

:es una cosa tota exterior. No ens convertim amb imatges vives
del Crist. Els altres homes no poden dir~no s «és com Jesucrist»
o «s 'esforça a viure com Jesucrist». D'aquí ve que el més fàcil
sigui «aflar a missa »: no compromet. :es cert, però, que a mesura
<!"c e l Crist va apare ixent més clar per la parau la i el testimoniat1;_ d'altres germans -sobretot capellans i el que els arriba dels
militants del món obrer- es van destriant les coses. Cal, per això,
restituir a la celebració dels sagraments tota la càrrega alliberadora i compromesa que pOrlen . Cal aj udar-los a pregar a aquest
Crist que encara els és desconegut i E ll els es tima perquè siguin
«noves criatures» .
4. Quan hom veu això pensa veritablement que encara no han

estat evangelitzats.
A l'Església h em predicat un Crist parcial. De fet , tot l'aparat
de l'estructura eclesiàstica -recordem la diferència de classes en
el culte abans esmentades!- hi han contribuït. Els representants
del Crist hem estat més aviat representants dels senyors d'aquest
món. l Cris t ens havia dit que no fóssim com ells.
5. Tota aquesta espiritualitat de caire individualista -a part
del corrent normal del món, la seva càrrega de pecat- ha contribuït a la dissociació de fe i vida. (Tampoc no ha estat, però, una
veritable Fe). Per això, ara, una paraula que crida a partir de la
Fe a fer un món més j u st és considerada com a veu d'altres ideologies -la comunista, claramen t-o Aquests capellans ja no ens
parlen de Déu! , diuen. Per això és molt important ajudar a fer
aquest descobriment de Jesucri st a partir de l'Escriptura (que desconeLxcn totalment) i una referè ncia concre ta a ls documents d'Església que hi ha ben explícits. (Gaudiunl el spes, Populorum Progressio). Cal fer veure que la construcción del món més just, vist
en cristià, no es realitza eliminant -matant- persones, si nó aj udant a fer el camí de conversió (tornaríem a la guerra contra els
moros o a los croades!), per la força de la Paraula i pel nostre testimoniatge clar i sincer d'adhesió al Crist senzill .
6. Cal fer veure com hom hi guanya construint aquest món
just i fraternal. Crist ja ha dit: «qui vol guanyar la vida en aquest
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mó n la perd rà» (Ml 16,25 ). Qua n c ntIquem e l seu aca par a m ent
de béns (riquesa, cultura, polílica , art, ciència , e lc.) no els [em
ca p mal. Cal convèncer-los q ue els alliberem . Deixe n de ser e l
«cam e ll . que podrà passa r pel «fo rat de l'agulla . (Mc 10,25) i
cn t ra r a l Regne dels cels. Renu nciar a les seves exclus ives no

significa una postura nega ti va , s inó fer un cam í positi u. No és
un « DO pe r un no». t S obrir-se a una nova em presa q ue segur que
co m porta un a aJegria. Per ai xò diria q ue el burgès, amb u ns va·
lars com ésse r ho me d'iniciativa, d'i mag inació, dc r isc, de formes
educades (d in s c i seu m ó n a u tos uf icient, sa tis fet i ta nca t ) serà
m o ll feliç si posa to tes aq ues tes q ua lita ts a l serve i de tot s e ls
hom es. Ho dic a ixí perquè les motivacions per les q ua ls es rege ix
una societa t de tipus socialista , to t i se r vàl ides (e n part són les
ma teixes qu e la raó humana ha desco bert), l'amo r de Jesuc r is t
el s d óna un a Vi da nova , la seva. ( Ve t aqu í la dau dc la pobresa
evangèlica). Cal que s'enlusiasmi, doncs, amb la generosi lat de
Cri s l. Que fr uex i del goig de l qui eSlima sempre, de l qu i per a
ell ningú no li és e nemic , perquè sempre pensa -s igui la si tuació
q ue s igui- com pod rà aj uda r l'a lt re, els a ltres. Dir això -pensosupe ra e n m o lt la «mís t ica de la felicita t ». Aquesta qu eda com
un a fo rm:t fàc il de no vo ler-se comprometre del Iol amb Cri s t.
És com un a be nedicció del «statu quo» . Predi car a ixò és enganyar ,
estarnr unes possibili ta ts de trob a r-se m és plena m ent amb Jesucrist.
7. Dit d'una a lt ra m aner a. De verita t els burgesos ja va n construint un m ó n qu e progressa. t S un fe t que els avenços de la
tèc nica i d c la ciència, de l benest a r, e tc., els reali tzen (ce rtame n t,
no pas la m à d'obra). Per ò a qu es t pr ogrés no arriba a ser un iversa l. No ve pla n tej a t r adi calm ent de cara a to ts els h o mes. Fan
c i seu ccl no u i la seva terra nova. Per a ixò aq ues t «alliberament»
-cI se u- que realitzen els tanca com en un cercle viciós. El p rimer benefici és per a ells . o nego que hi hagi qui vegi la necess itat d'u na tota l obertura. Però e n rea li tat tots es queden tan cats
en u na es tr uc tura q ue no els de ixa ava nçar. Per mi el prob lem:t
d 'es l:tnc3ment rau en e l fet q ue hom no s'arrisca a deixa r les seves possess ions. o hi ha u na ajuda decidida entre tots a obrir-sc
al que hem dil de lIiu r a men l ple a la generositat del Crist.
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8. El sentit de família ha de ser valorat, però cal aprofundirlo d ins la perspectiva d'obertura. De fet és complir amb el q ue
diu Pau als esposos d'Efès: que estimin com Crist estima. Així
és com els fills trobaran e l testimoniatge d'uns pares cristians
oberts al servei dels homes.
9. La societat de consum que ha creat la burgesia ha despertat en tots un nou hedonisme. Es la beguda i el menjar, és l'afany
de comoditat, és l'amor i el sexe lliures ... Es un obstacle molt
seriós per al trobament amb Cri st, que esclavitza les masses ~ I s
senzills- i especialment els joves o els mateixos infants (els seus
propis fill s !). A part caldria eliminar el mal. ajudar a descobrir
la mesura o austeritat d'aquestes coses. Ho crec molt important.
10. Els mitjans de comunicació -TV, ràdio, premsa, cinema,
revistes- estan també a mans de la burgesia. 1!s Ja form a més
eficaç de manipular unes idees. unes formes de vida, el mateix
hedonisme. Es per on millor es filtra la seva política, economIa ...
l, com sempre, les masses repeteixo -els senzills- són les més
perj udicades. No em voldria quedar en les paraules!
11. Per als burgesos que es decideixen pel camí de la generositat poden sorgir unes temptacions, fruit de llur mentalitat. Es
creure que tot depèn d'ells. Que ells alliberen els pobres. Que
aquests no poden caminar de cap manera sense la seva ajuda. Que
el món, l'Església, no es renova sense ell s. Es l'esperit paternaIisia que perdura. Per això crec que és molt important escoltar
la veu dels militants cris tians obrers per més radicals que els sem
blin. Cal deixar-se criticar. Només demanar que ho facin a partir
de l'Evangeli. Crist és l'únic que judica a tots. No ha de ser en
nom de cap ideologia. Si de cas, també aques tes han de ser judicades pe l Cris t. Es (er-se aquestes pregun tes : ¿què vol Jesucrist
de nosa ltres? què vol de la seva Església ?
12. Una altra tem ptació és deixar de treballar directament en·
mig del seu món . • Això de trobar-sc amb gent q ue ja no pensa
com tu és un pa tir i poc eficaç ... Fer pinya amb els teus és més
fàcil • . Cal ser valent i ser s igne de contradicció. El Crist no s'amagà dels qui l'atacaven ; donava la cara als fariseus i als poderosos. No va defugir e l seu judici en la passió i acceptà la mort
per a tots, amb amor. L'important és parlar i donar un au tèntic
testimoniatge de vida.
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13. Cal cam ina r junts per a a nar construint l'Església, el Cos
de Cri t. Im pregnar-se del seu esperit. Aj udar-se mútuament en
una obcnura sincera, amarada de la senzillesa de Jesú . Però
corren el perill de crear-hi una m ena de democràcia polít i a, només amb la participació act iva d'uns quants ... I també, de no
acaba r de descobrir a ls germans la realitat típ ica de la seva vida.
Ho dic a ixí, perquè l'expe riè ncia m'ha ensenya t que el fons de
to la la seva instaHació de benestar queda sempre amagat; mai
sa ps què hi ha en realit at. Qu ins són e ls seus guanys . Sembla que
no s'a treveixin a dir ci que hi ha. I és a parlir d'aques ta obertura
màxima, judicada e nt re lots a la llum de Jesucrist, que s'avança·
ria molt .

14. Valorem ci seu treball en l'Església, sobretot en e ls esforços per uoa li túrgia més participada; les responsabilitats preses
e n les tasques de govern dc la comunitat; la catequesi duta a
terme per adult s ; els planteigs i actuacions que volen impregnar
de l'espe rit de Cris t Ics estructures temporals per la construcció
d'aq uest món just i fra terna!. ..
Són pa sos. Però c rec que ca l ana r més enllà. Cal caminar perquè hi hagi un testimon iatge més coHcc tiu dc senzi llesa (saber co mpartir la fe a mb e ls senzi lls i fer menys la seva Església), de deixar possessions, d'arriscar-se en e l camí de Crist i deixar-se prend rc per Ell .. .

Conclusions
I . Tot el q ue de pèn de ls b isbes i els capellans ha d 'evolucionar. La nostra teologia; el nostre estil de vida m és senzill ; deixar
l'esperit autoritari; deixar privilegis i honors propis de ls senyors
d'aques t món (que també han de canviar).
Com ptes clars en la nostra economia. Suprimir tot lu.xe en la
ce lebració de sagraments (a ixò encara es dóna en els casament s
en algu ns temples de Barcelona).
La nos tra predicació hauria d'insistir en els punts abans expo-
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sats. Simplemen t hauria de presentar el Crist dels Evangelis, del
Nou Testament, el que fou anunciat pels profetes.
Se ria radical a desposseir del seu càrrec aquells qui no actuen
segons aquest esperit. Crec que sense l'exemple dels preveres es
fa diflcil ci canvi mé profund dels cristians burgesos. Els justifiquem massa amb les nostres paraules i el nostre estil de vida,
i els fem mal. Per això he presentat aquesta conclusió com la
primera.
2. Veig molt necessari que es formin grups de cristians (burgesos) que vulguin anar a fons en la revisió de la seva vida. Oberts,
com dèiem, els uns als altres amb sinceritat. També oberts a la correcció fraterna dels cristians del món obrer. Però tenint sempre
com a punt de referència ci Crist. Ell és l'únic que judica. Ell és
Cap de l'Església. Oberts al seu Esperit que purifica i vivifica.
Confiats en la seva força alliberadora. Amb molta humilitat han
de ser -poden ser- el ferment enmig de la massa.
3. Cal tenir en compte els distints nivells d'apropament a Crist.
Es a partir de la situació en què es troben que seran eficaços. Es
necessari el realisme davan t dels seus problemes i aspiracions.
A partir d'aquí cal ajudar a avançar fermament.
4. Crec que s'ha fet molt de camí dins els grups que hem ano-

menat . progressistes • . Però cal anar més enllà. Serà ajudar-los
a fer que la seva adhesió a Jesucrist s igui completa; per tant, més
arriscada .• E l que no és possible als homes és possible a Déu .
(Mt 19,26).
S. Demanaria que els cristians militants del món obrer ore·
rissin molt sincerament i amb fe -com el Crist que ajuda a
Zaqueu, Mateu, Nicodemus- la seva ajuda. Que treballessin molt
per ajudar a construir l'Esglés ia a ser més fidel a Jesucrist. Des
de din s. Deixar·se portar per l'amor, no pels recels o fins per l'odi.
El Crist va dir que estiméssim e ls enemics; si no «¿quin mèrit
ten iu ? (Lc 6,27-32).

• • •
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Vull acaba r tra nscr ivi nt aq ues tes paraules del llibre de l'Apoca lips i (del c. 18) : « ... Vaig veure baixa r u n a ltre à ngel, que tenja
un gran poder ; la ter ra es va iH uminar amb el seu esclat, i va
c ridar amb totes les seves (o rccs : - Ha caigut, ha caigut Babilòn ia,
la gra n ... Vaig sentir una a lt ra veu ... : - Sortiu-ne, poble meu, qu e
no us féssiu solidari s de ls seu s pecats ... E ls re is de la terra qu e
hav ien forni cat amb ella i s 'havi en donat a l luxe ploraran i es
lamen taran quan veura n el fum de l seu incendi ... E ls comerciant s
de la terra també ploren i es dole n d'e lls mateixos, perquè ja
n ingú no compra la seva m e rcaderia. El s comerciants d 'aquests articles, que s 'havien enriquit a causa d'e lls, s'aturaran lluny p er por
de l seu turment, ploran t i dolent-se ... Tots e ls pilots, to ts els navegan ts locals, mariners i tots els qui viuen del mar ... tirant-se
pol s a l ca p cridaven ... : "ai, ai, la gran ciutat, on s'havien enriquit
amb la seva opu lència tots eis qui tenen vaixells !..... Alegrate'n,
cel, amb e ls sants i els profetes, que Déu ha jutja t contra ella la
vos tra cau sa! Des prés un ànge l vigo rós va alça r una pedra gra n
com una mola i Ja va llançar a l mar, tot d ient: - Així, impe tuosa ment, serà precipi tada Babi lò nia, la gran ciutat, i no la troba ran
ma i més. Desp rés d 'a ixò va ig sentir a l cel com la cridòria d 'una
gran multitud que clamava : - ABdu ïa! Hosanna! Glòria i pode r aJ
nos tre Déu , perquè e ls seus judicis són justos.,, : ha condemnat
la gran prostituta ... »
Llttís Bonet (Barcelona)
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Taula rodona: Concentració urbana

1

secula-

rització. Repercussion s pastorals
Assis teixen: An toni Bascamte, advocat; Josep
Boix, sociòleg; Josep Cas/GIto, m ili/al7t ACO;
Josep Esquirol, r ec /or a la barriada can Oriach
i arxiprest de Sabadell-nord; Albert Man ent,
escriptor; Mal eu Tarrals, reClo r de Barcelona

, Gnirnador de comunitats de base.
Modera: mossèn Josep Bigordà.

Un dimecres de juliol a l es cinc de la tarda a Barcelona ta
francament calor. Per ò els r efrigera dors del CEP fU/Tc ionell bé. E.s
l/HQ sor t. H a anat arribant tothom. Manca només ['A lbert Man ent
que haurà d'arribar m,és tard. Mossèn Bigordà diu: - «Vinga'ns!»

Aquelles rialleles de primer moment, que són com UIt joc de cortesies per deixa r pas a l'altre; però aviar la conversa és un fel.
BOIX. - L'urbanisme no es pot pas dir així, tot simplement,
causa de la secularització. La vida social és més complexa. Em
sembla que la secul a r ització prové molt més de l fenomen tecnològic i de la indus trialització. l ho fa ig notar perquè fins h i ha
llocs on ja es veu a ve nir ulla segona etapa de exurbanització.
B ASCO M TE. -El que passa, em sembla, és que, a la ciutat, les
causes de la seculari tzació troben un ressò especial; s'hi amplifiquen. Són molts els [actors, però, bàsicament, es va a parar al
cons umisme. Concre tamen t, Déu es veu allunyat de l'esperit dels
homes de la ciutat perquè aquest se'ls omple de la televisió i de
la banyera i de totes aquestes coses, que, a ciutat, obtenen m oltes
més ressonàncies que en un poble. Llavors, les falles de l'Església,
vu ll dir, aquell s a spectes que l'Església no treballa prou, fan que,
en tre el que a basta l'Església i l'amplitud de l'àmb it humà de la
c iu tat, es creï una des proporció. L'Església, de fet , té poca força.
CASTAÑO. -Sí. Endemés, la tècnica ha desenvolu pat les poss ib ilita ts de cultura . No vull d ir q ue desenvolupi la cultura, però sí
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que augmenta les poss ibilitat s d'accés. Això presenta aspectes posi tius, però també en presenta molts de negatius. En concret, el
sentit que es té de Déu, d it de manera plàstica, no hi és tan religiós com abans: signes pietosos, devocions. I totes aques tes manifestacions eren per a molta gent e l coixí on recolzaven el seu
sentit de Déu. També avui dia es deslliga la immediata relació
causa-efecle entre Déu i molts aspectes de la vida; no se'} veu
com a causant o persona que promou aq uests fenòmens. Llavors
l'home se sent molt més segur d'ell mateix perquè domina aques ts
fenòmens, i pensa molt menys en Déu -parlo en general, naturalment-o Aleshores, això porta a que, com que no es desenvolupa,
per altra banda, i sovint perquè les estructures no ho permeten,
un humanisme ni s'aprofundeix fins on es trobaria e l sentit de
Déu, hom es q ueda només als nivells de la tecnologia, en l'ús
dels beneficis de la societat de consum, en les mi llores pràctiques:
posem per cas, en els avantatges d'una llei d'educació o en unes
possibi litats d'accés a la un ivers itat, tot i que encara sigu in lluny
d'un nivell desitjable. El fenomen d'avui és un capgiranlent tota l
de les circumstàncies que es donaven anys enrera.
Botx. -És clar. L'avenç tecnològic ha portat a desacralitzar
l'espa i, la naturalesa, el temps, la societat. Abans, a través d'aquestes coses, temps, natura, socie tat, autoritat, e tc., l'home hi trobava
Déu. Ara, evidentment, no hi és. Això és molt pos itiu , perquè ens
dóna una llava imatge de Déu molt més pura. Però comporta que
molta gent es troba que no hi pot arribar, perquè com recordava
en Castaño, els manca el coixí. I ací es veu una deficiència de
l' Esglés ia, en tant que no hem sabut donar aquesta nova ima tge
més pura, desacralitzada.
TARRATS. - Tu deies que l'urbanisme no és la causa. Però em
sembla que tots aq uests fenòmens que anem analitzant, hi repercu teixen i configuren la ciutat d'una manera molt diferent que
les an tigues comunitats rurals. La ciutat engloba tota una sèrie
de factors que tenen una greu influència en la secularització de
les persones. D'acord que a la basc hi hagi la tecnologia. Però,
alhora, ci mateix fet de la ciutat afegeix, com a causa, noves influències sobre cI [et de la secularització. Crea, e n conj unt, una
visió nova, de la qual ella és causa específica.
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BASCOMTE. -Com per exemple -potser és mal dit-, però la
ciutat provoca la immigració. :es evident que els emigrants -no

de moment, perquè porten un cert bagatge-, però a la llarga, o
no tant a la llarga, desarrelats com són, seran una gent especialment adobada per a la secularització. També la ciutat provoca
la sortida massiva dels diumenges, que fa que molta gent perdi
els seus hàbits religiosos, com l'assistència a la missa, etc.
TARRATS. -Sí, la vida rural era més englobant. La ciutat
porta a una vida molt més especialitzada, més fragmentada en
aspectes, en funcions. El «sagrat» que era englobant, a ciutat
queda fàcilment reduït a una dimensió especialitzada, o com un
sector especialitzat de la vida. El símbol del campanar que feia
ombra sobre totes les activitats de la vida del poble.
BIGORDÀ. - Permete u-me. Jo voldria fer ara una pregunta, fins
i tot per aclarir conceptes. ¿Per què en aquesta relació causa-efecte
en tre urbanisme i secularitzaci6¡ ni als conceptes de urbanisme i

secularització, no se'ls vol donar d'entrada cap càrrega negativa,
suposo, oi?
-No. lOS clar.
-Suposo que, malgrat algunes conseqüències negatives, la cosa
és en si molt més neutra. El mateix sen tit de Déu hi tindrà característiques diferents, però es deu poder purificar, no?
BASCaM TE. -Bé, doncs. Déu es pot clarificar; d'acord. Però
el que cal és que ho facin. Que el sentit de Déu es purifiqui. Perquè ens quedem a mig camí. La paraula «secularització. sovint
em té dos ressons: un so positiu i un altre de negatiu. Si hi entenem l'acció de construir un món sobre la responsabilitat dels
homes de la ciu lat, amb una racionalitat, amb una major con-

fiança pròpia, etc., etc. molt bé. Però si per secularització entenem
l'acció per construir un món separat de Déu, sense Déu o com
si Déu no existís ... Llavors, tinc els meus dubtes de si l'Església
no n'és un bon xic responsable. l per ac tiva i per passiva, és a dir,
per silencis i per paraules, pel que fa i pel que no fa .
ESQUIROL. - Això que dèieu que l'estructura deshumanitza,
d'acord. La concentració urbana es fa molt de pressa i l'home
hi queda desequilibrat. Es dedica molt a uns aspectes i els al tres
els té molt penjats. Ales hores es compensa creant relacions noves
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amb moltes coses. Em sembla q ue això mateix de les sorlides
dels diumenges i d'altres coses així, són necessitats que han de
retrobar-se. El que passa és que, en toles aquestes re lacions noves,
l'Església no hi és present. Es van fent molt de pressa i al marge
de l'Esglés ia. Quan se n'adona, ja és tard. Abans l'Església ho
controlava tot; potser també perquè cra una potència. Ara sc li
ha escapat dc Ics mans.
BAscoMTE. -Bé , I aquesta és una cie les meves preocupacions.
que l'Esglés ia s'ha res ignat excessivament. En alguns aspectes s'ha
res ignat massa de pressa. Donar per suposat que no hi ha res a
fe r, no. Acceptar que no ca l parlar de Déu, això és cedir. L'Església ha cedi t.
BIGORDÀ. -No é::, positiu que l'Església s'hagi «resi gnat»? En

c i sent it següent : Si s'hagués entes tat a mantenir-se en la seva
línia sacralitzaclora, que correspon ia al sentit de Déu d'una època
i d'una cultura re lativament deshumanitzades -almenys vistes des
de la nostra perspcctiva-, i deshumanitzadores, ¿no hauria estat
mo lt pitjor? Aquesta res ignació de l'Església, ¿no es podria cons iderar o interpretar com que, e n definitiva, dóna opció a una presència molt més adequada al moment actual?
BA SCOMTE . -Es pot considerar. Perquè, de poder-se considerar, es pot considerar tot. Però aquesta mena d'explicacions d'«entretant callem» i anem passant. .. no em satisfan massa. Potser
c m sen to més un esperit d'un arany de construcció. Aquesta mena
de períodes llargs ... A mi m'a.gradaria que la crisi entrés en crisi.
tS una paraula que cm fa sen tir aversió. Em sembla que ens hi
recolzem massa. Potser sí que històricament ha estat bo, perquè
l'Església no estava preparada. E l fet, però, és que l'Església no
ha construït.
CASTAÑO. -El que ca l és que aquesta resignació sigui positiva
i construc ti va. Jo estic en un barri on el capellà s'ha resignat que
a ls actes de culte hi vagi poqueta gent: quatre velletes i doncs i
unes poques criatures. Ell és molt humil, molt modest, senzill;
però la seva resignació fa pena. En canvi a d'allres parròquies hi
ha aquell home que viu pobrement, que ha limitat les seves activitats, que s'ha reduït prescindint d'obres benèfiques i socials,
que potser s'ha hagut de posar a treballar per a poder renunciar
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la paga de l'Es tat, etc. però que també és l'home que compta amb
uns amics, amb uns equips de cristian s, es diguin Consell Pas toral
o Assemblea Cristiana o Comunitat o com es vulgui, pe rò amb els
quals reflexionen junts, treball en per l'Església local. Hi veig una
resignació molt pos itiva.
TARRATS. - Això és pobresa; no pas resignació.
BASCO MTE. -Ja hi estic d'acord j o, amb molts renunciaments.
Però això no ens pot deixar buit s. Hi ha d'have r alguna cosa ...
Cal poder treballa r, anar endavant, voler substituir. Cal crear una
teologia coherent. Potser d ic una bestiesa, però tenim tants teòlegs! A la gent els carrega tants teòlegs i segurament tan poca
teologia.
TAHRATS. - Jo ho formularia dient que ci que ens cal és trobar
una paraula s ign ificant. Em sembla que si ]a gent ha d'accedir
de nou a la dimensió religiosa d'una manera vàlida, ha de ser
a través d'una paraula que motivi, vull dir, que doni motius a la
vida, que n'iHurnilli el sentit.
EsoU1 ROL. -Això seria el teòleg.
TARRATS. - Avui, quan la gent tr ien esglés ies on se sentin bé,
busquen això, una predicació que iHumini.
CASTAÑO . - I això es dóna bastant. Hi ha minories .. .
BA SCO MTE. -Això mateix. Massa minories. Estem en un món,
que sembla que l'Església tingui vocació de minories . E.s un altre
dels aspec tes que l'Església es resigna massa de pressa. Pe nso el
que ha dit Mn. Carreres alguna vegada: «¿ I si provéssiem de ser
molts? A veure què passaria! » Si provéssim de ser molts, potser
seríem moIts.
E SQU IR OL. - Ho vo ldria veure! Alguns que veurien encara possibilita ts d 'una Església massiva, es recolzen en la gent que encara
ass iste ixen amb bona volun tat a unes quantes coses; gent dels
hàbils an tics, encara. Po tser es pot refer un grup bastant nombrós; es podria ap untalar un xic la cristiandat. Alguns hi respondrien. Però és perillós. En canvi, les minories han fet un positiu
redescobriment de l'evangel i, d'una Església que se sent un petit
poble de Déu que no coincideix amb el món. L'Església havia fet
coincidir Església i món, a base del poder i de la força. Ara resulta que el Poble de Déu, conscient, torna a ser una minoria en la
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qual l'evangeli lorna a ressonar molt més (erm . l això permet
j uga r molt més net.
BASCOMTE. -E l que passa és que no sóc tan optimista respecte
a Ics minories.
TARRi\TS. - A mi l 'esper ança no em ve dc Ics esglésies més O

me nys pl enes. L'esperança em ve dc trobar gent, sovint gent jove.
entre e ls quals, e n un àmbit de llibertat, aques ta paraula iHumínadara s'hi pot dir. Ll avors ací s 'o bre realment un camí. Fa pocs
dies: en un casa me nt vaig trobar un grup de gent jove, antics
conegut s d'adolescents i de joves . Es va engatjar espontàniament
una conversa que va durar hores, dues o tres, que no hi havia
manera d'acabar-la. Gent que trobaven un anunci de D éu, dc Jesucrist, d'una altra manera molt viva. Això sí que m'és esperança.

BASCO MTE. - 1 és clar. La gen t, a l'Església, voldria trobar-hi
una paraula iHumin adora; no pas un humanisme del qual ja estan
una mica (arcils. No sé si alguns seclors d'Església, i polser els
sectors amb e ls quals jo em sen to més ident ificat , senten prou la
necessi tat d'iHuminar la gent. Em sembla que no sempre. La gent
n'està cansada de l món que viu i del consumisme, i es pera alguna cosa.
Esouln.oL. - A m i cm sembla que és una mica veritat quc jo
com a capellà no sé iHuminar tots aquests moments. Quan en
plantejamen ts de coses tècniques, per exemple, gent de càrrecs
intermitjos o importants, fan preguntes de coses morals, jo no
sé pas ben b é què dir-los. També els diume nges en l'assemblea
e ucarís tica, el que sé, és que el senyal cristià ha de ser nou: això
sí que ho sé. Potser sí que hi hauria la persona que tingués la
parauJa per a iHuminar, però jo, no.
BA SCO MTE . -Potser seria el moment de fer això que fa tant
de temps que es parla, de promocionar els laics. Els capellans
que s'ho pre nguin seriosament això que prediquen. No et deixen
pas parlar gaire. Hi ha, avui, un nou clericalisme d'un altre signe,
però clericalisme. Aquell acudit de l'Esperit Sant concentrat en
un so l bi sbe!. .. Ja n'hi ha de capellans, també.
/-la sorgit es pontàniament un relaxo R ep rell elll. Ent ra al cercle
l'Alb erl Manen/.
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BIGORDÀ. - Po tser, ara, pe r tal de no actuar paraHelament, aniria bé de retrobar el fil i descriure una mica quins són els impactes que la concentració urbana produeix en l'home d'avu i, que,
en defini tiva és el subjecte on s'ha de realitzar la fe. Mirem de
descriure'l .
ESQUlR OL. - Vis t des de l'angle que en d iríem el suburbi, la
ciutat dejxa la gent molt sola. Arriben i es tanquen del to t en el
clan fam ilia r. Després, a través del treball o de la diversió, inicien
relacions, però hi ha disgustos, i es tornen a tancar de nou . Molta
gent jove pateix molt, abans no fa u n grup. Pe rò de nou , la pro·
paganda. e l cotxe, etc. e ls enlluernen i es torna a desmuntar tot
molt de pressa. Creen relacions de compren ió, però es queden
molt buits. No es trobe n realitzats.
BOIX. - A la gran ciutat, el món tecnocràtic i la ciutat en el
seu conj unt configu re n l'home d'una manera típica que el porta
a prendre actituds estereotipades davant totes les coses de la vida.
Això seria molt llarg, però es poden enu merar alguns dels factors:
Disminució del control a nivell social exterior; valoració de la persona i de la seva llibertat d'elecció; trobada amb el pluralisme que
porta al relativisme; immers ió cn la socie t.at de consum que vol
dir individualisme i materialisme; alhora, ganes de participació i
de d.iàleg, però, de fe t, sense canals; visió tècnica que porta a

valorar el p ragmatisme i l'eficàcia; perill de despersonalització.
Tot això marca molt a fons.
TARRATS. -En tre els factors positius, la ciutat dóna m és oportunita ts d'accés a la cultura, i permet d'es tablir relac ions personals més lliures.
ESQVIROL. -Cert. Hi ha possibilitat d 'accés i de relacions més
lliures. L'home descobreix que pot ésser m és lliure, però, llavors
no pot construir coses . No acaba de trobar els camins de les construccions coHectives .

BOIX. -Les classes mitges ho tenen més fàcil. Estan preparals per a aprofitar les possibilitats que la ciutat ofereix. La del
s uburbi és una llibe rtat purament nominal.
CAS'fAÑQ. -A l'empresa en què jo treballo es veu molt aquesta

diferència. Som uns cent empleats. Hi ha un sector d e gent que
arriben de llocs com Tortosa, Cardedeu, e tc., la major part són
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quali fica ts i tencn es tudis tècnics. Aquests tenen molta facilitat
per a adaptar-se i dominar el conjunt de fe nòmens i problemes
de la ciutat. No tenen cap dificultat d 'habituar-se, perqu è porten
un bagatge. En canvi, hi ha e ls d'un altre sector que viuen a
Mont cada-bifurcació, a Tiana, com panys que viucn en unes condi·

cians molt pobretes, que n o se saben belluga r. Se'ls ha d'agafar
contínuame nt per la mà davant de qualsevol problema laboral o
de pi sos. Sempre tenen aquells petits e mbolics que te nim to ts,
amb l'empresa propietària dels pisos, e tc.; del que és legal; què
fer, què no fer. Ai xò és continu. I aquesta gent. .. La ciuta t, per
la gent espavilada ofereix una gama de possibilitats, p erò per a
aques ts a lt res, per a ls més petits, per als pobrets, per els tímids,
malament rai . l encara veig una altra diferència. Jo vaig molt
a la Plana de Vic, a alguns pobles. Hi tracto gent que són peons
a la pelleria, a la fàbrica de te ixits. etc. No tenen ni televisió.
O sigui que són marginats. Doncs bé, e l con trast: aquella gent
no sc sent amargada; en canvi e ls de Barcelona estan amargats,
perquè la ciutat ofega. I això, sigui a suburbis, o al centre de
Barcelona.

- Aquests són els p r o leta ri s.
BIGORDÀ. -Una pregun ta, pe r con tribuir a anar centran t. Sem·
bla que va sortint un tema cen tra l, que és l'home. La repe rcussió
de la ciuta t passa a través de l'home, en la mesura que l'humanitza o el deshumanitza. Es veu pos itiu O negatiu, encara que deu
ser mol t ambigu de valorar això . Doncs, així com s'h a obtingut
en certes minories una consciència de classe, com en l'home treball ador, sembla que la huma nització ha de passar també per
aques ta presa de consciència. Potser, doncs, també es pot parlar
del món urbà e n tant que se n'ha pres consciència, no? I llavors.
un a segona pregunta: ¿La consciència urbana i la consciència de
classe, són independent s. paraHeles, s'entrecreuen?
Bo IX. - Ací perillem de tenir la perspectiva falsejada. Al pais,
com a ls altres racons de la península que s'han urbanitzat, Ja urbanització s'ha fe t molt de pressa i en pocs anys. I precisament,
din tre molt poc, si no ha començat ja, s'anirà cap a l'exurbanització. La gen t que pugui fugirà a viure fora de la ciutat. Din tre un
parell d'anys dissab te i diumenge serà festa. El fenomen urbà és
TARRATS.
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episòdic. El que seguirà marcant fort l'home i és importan t, és
el fenomen tecnològic.
MANENT. -He llegit un llibre d'un francès sobre els errors monumentals de l'urbanisme i explica que, ja ara, a Nova-York, sobre
un total de 14 milions, em sembla, a la nil només es queden a
dormir a la ciulat uns vuit milions. Els altres s is tenen la residència a cinquanta i a cent qui lòmetres. Els que es queden a la
ciutat són els pobres, els negres. l!s la ciutat convertida en suburbi. Això fa qlle el centre de la cili tat cada dia és més problemàtic i té menys seguretat. Es parla de posar policia a cada boca de
metro. A la ciutat només hi queden els marginats.
ESQUIROL. -D'ací que consciència de classe i consciència urbana, potser en un futur més o menys immediat, convergi ran. Els de
la ciu tat seran cls marginats. AI suburbi , es preveu molt clar, tot
això. Ells són lIn poble a part, són lIna altra raça. Sense form ularho, potser amb una consciència moll remota, però aviat hi vibren .
Ciutat i suburbi, avui, ací, uns i a1tres se saben diferents.
BASCOll.HE. -Ja n'estic segur d'això. Però, encara que hi vibrin,
aviat s'acontentarien am b deixar de ser-ho. Aspiren al mateix que
aspiren els altres. No és que siguin diferents. Senten no poder fer
e l que fan els a ltres.
CASTAÑO. -Jo diria que la presa de consciència de classe, és
una cosa que exigeix un acte voluntari; en canvi, la consciència
de món urbà, em sembla més una cosa que t'hi trobes sense haver-ho lriat. Llavors vius els problemes que el planteja l'urbanis·
me; aquests problemes deuen fer que en un nivell o altre es retrobin la genI més sensible; mentre que el món obrer es retrobarà a través de qüestions sindicals, sòcio-polítiques. La ciu lat
ofereix avantatges de cara a desenvolupar aquesta consciència de
classe; pe rò és moll relatiu i cal rel' moltes distincions. Al suburbi,
fins i tOl, això és molt difícil; és un món molt primari. T'hi bellugues i treballes temps i lemps per crear un grup sòcio·cultural,
para-sindical, etc. Et responen per amistat. La gent té necessitat
d'amistat. Però així que obtenen, pel treball o per atzars de la
vida, un nivell una miqueta superior, es desclassen. També perquè són molt sensibles a la por: allò de «què passarà», etc. O la
mateixa m anca de personalitat, perquè són molt pobrets, els porta
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fàcilment a renunciar l'inici que havien fe t de presa de cons·
ciència.
M I\ NEN,.. - Quant a la por, jo crec que molta d 'aquesta gent
marginada, immigrada, tenien molta més por al lloc d'origen perquè vivien en un món feudal. Ara han passat sota un món capi·
talista, on, treba llant com a negres, perquè han passat d'una es·
c1avitud a una a ltra mena d'esclavi tud, però que ja no és l'aturada
es tac ional, e tc. sinó d'una alLra me na, poden viure amb menys po r.
Allà no podien protestar a penes, perquè «el cura esta ba allada
d e los ricos» , e tc. Els més espavilats no viuen ja sota la por. Ara,
c ls altres han entrat en una massificació i en un anonimat, que pot·
ser és molt pitjor perquè no tenen cap arrel a la c iutat.
ESQU IR O l.. - També ca l afegir a això que dius, que la majoria
són gent que porten uns ritmes de treball en cadena, d'horaris
ex tres, que acaben esgo tats, i pel poc temps que tenen, es cli ver·
teixen.
CASTAÑO. - S í. Però això comença a ser una mique ta relatiu.
Té bastant d 'excusa. Perquè, mira, és curiós. Fa pocs a nys, a la
indústria del vidre, e ren legió e ls aprenents, nens d'onze i dotze
anys que treballaven e n condicions realment dures, a tempe ratu·
res de cinquanta i seixanta graus a l'ambien t, tots e n calçotets.
Era molt dur. Avui , to t mecanitzat, ho fan homes que sí, ja és
du r, però no té ni punt de comparació amb el que era abans.
Avui ja es comença a plantejar el problema de l'oci. Certament
que, la majoria, treballant vui t hores no en té prou. Però mira,
to t es lliga molt. Avui , er. bona part el problema és la carrera de l
consum . No es para de comprar i comprar. Llavors tenen vuit
dies per anar a fora o potser fin s i tot perquè el metge e ls ho
ha recomanat per una criatura, i al tercer dia ja tornen, perquè
s 'avorreixen, perquè no saben què fer-hi al camp. Però si enca ra
no havien començat Ics vacances!
ESQU IRO L. - Ah! l és clar. Són els fills de la ciuta t, aquests.
La ciutat e ls ha fets aixi.
- O e ls ha «desfets ».
-A la ciutat, e ls fenòmens del consum s'hi amplifiquen i acaben essent com una atmosfera necessària.
-Els a nys que m'he hagu t de defensar de tothom perquè no
tenia telev isor!
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S'ha produït un segon relax, amb anècdotes divertides sobre
les dimensions grotesques del consumisme. Cal afrontar l'última
etapa de la conve rsa.
BIGORDÀ. -L'aspecte descriptiu de la concentració urbana i les
seves repercussions en l'home, ha estat afrontat des de bastants
angles. Ara repescaria aquell s aspectes, diguem-ne més pastorals:
El fet de la secularització i el seu impacte en les estructures. Veure
tot això, com ho interroga ['actual pastoral urbana. Quines estructures agredeix i quines, potser, podria fer néixer.
BOlx. -Jo distingiria tres nivells: Un primer, que deu ser una
mica difícil de definir, però diguem·ne interdiocesà o, millor d'àrea
metropolitana, en l'accepció sociològica de l'expressió. En aquest
nivell l'important deu ser una pastoral de conjunt, però autènti~
cament de conjunt, capaç de fer front als problemes que cauen
o ressonen a la ciutat, reboten i acaben invadint tota la zona.
Suposo que els problemes de Barcelona, aviat són a Vic, posem
per cas. Un altre, el segon, seria el nivell diocesà, que deu requerir, m'imagino. una autèntica reestructuració de la diòcesi presidida per un bisbe. Del tercer nivell, en podríem dir a nivell de
pastoral de base, sense gaires determinatius més.
TARRATS. -A nivell de base -aquest camp m'és més proper-,
una de les coses a tenir més en compte deu ser l'escissió que la
seculari tzació acaba de perpetrar entre comunitat civil i institució església, en oposició a la perfecta adequació entre poble rural
i parròquia rural. Em sembla que els pastors han intentat bàsicament tres tipus d'intents de respondre-hi . El primer intent seria
un intent de signe restauració i deuria ser el d'intentar «petites
ciutats cristianes» en miniatura. Tot allò de fer entorn del campanar de la parròquia l'escola, els esplai s, el centre catòlic, etc.,
devia ser l'intent de refer un àmbit sagrat, quan aquest ja estava
amenaçat. Això devia haver funcionat als pobles i d'ací devia passar a la ciutat. Però és dar, això a Ja ciutat. .. Aquesta experiència
ha fracassat. Seria el ghetto.
El segon intent seria e l de refer una comunitat espiritual de
tots els fidels, de tots, tots els batejats, sobre la base de la fe.
Llavors, com que es partia de la parròquia, donava com a resultat
la identificació de la «comunitat parroquial » amb la comunitat
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de fe. l'erò, és clar, la «comunitat parroquial» és massa gran i
massa problemàtica per a ésser una veritable comunitat. El capellà hi queda preponderant; els laics, per molt que es digui, hi
queden reduïts, marginats i una mica com nens. El capellà hi
porta una vida diferent, com d'especialis ta del sagrat. No parti-

cipa en la vida com hi participava el capellà de poble que li consultaven tot, es ficava per totes les cases i, en definit iva, era e l
que tenia més cultura. I això passa en el moment que els fidels
s usci ten massa qüestions i massa comp lexes, a les quals un llome
so l no pot donar resposta; absorbit, a més a més, d'altra banda,

pels ritus d'un poble que té encara una visió màgica dels ri tus.
Els dos intents han fracassa t. Ara darrerament s'han suscitat
les comunitats de base i altres experiències afins, que in tenten
ser una resposta rea lista a la necessitat de comunitat i al hora
atenent a l'àrea c iutadana.
B OIX. - La culpa de ls dos rracassos que has descrit, és evident:

és la rural itat de la base territorial.
BlGOROÀ. - I no creus que hi ha hagut un tercer intent, el dels
Moviments especia li tzats, que volien agafar l'home a partir, no ja
de la base territorial, sinó a partir de la funció? Es clar que actua lment estan en cris i ací i una mica arreu.
CASTAÑO . -A França no és tan ta desfeta. Encara queden coses:
30.000 joves JOC i 20.000 ACO.
B 01X. -Sí, però, en el fon s, els Moviments especialitzats es
varen tro bar a trapa ts en tre una església territorial i una, no terri-

torial. I més tard, sí, s'ban plantejat dimens ions comuni tàries,

però a l primer momen t no ho tenien pas clar això. Els Moviments
inicialment acceptaven l'esquema territorial i la parròquia a l'hora
del cuite i dels Sagraments; i lot això, aquest aspecte, els que-

dava més a segon pla.
BA SCO MTE. -Es ben clar que els llocs pastorals no s'han d'ubicar per criteri territorial.
TAR"ATS . - l'erò hi ha més. L'home urbà refusa de pertànyer a
coses i a ins titucions, sigu i pertànyer a la parròquia o al Moviment. Té una motivació de pertànyer a alguna cosa per raons personals . Li repugna tot allò que tingui aires possessius. Fàcilment

accepta el grup, però no el Moviment.
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BASCOMTE. -El refús a pertànyer per raons ins titucionals, potser pode m gosar esperar que passarà. El petit grup fàcilment
queda estàtic, com per exemple molts equips de matrimonis. S i
no es transcendeix, queda parcial i anàrquic i és massa difícil
dinamitzar-lo. Amb ge nt estancats en aquesta fase no es construe ix res.
T AR.R¡\TS. - Però act ualment els grups vo len que e l grup sigui
e ngloban t : que sigui unificador de la vida i que tot hi passi.

Bo IX. - Als Movimen ls e pecialilzats e ls ha mancat una pastoral local, no pas en e l sentit territorial, sinó en el sentit d'englobant.
MANENT. -Per què els pe tits grups rebutgen tota la institució
eclesial ? Aquest fenomen i.nO té paraHelis me amb els grups discrepants polítics que, en l'oposició, acaben esm icolant-se? ¿No prové o és induït de l camp polit ic, aquest fenomen, i s'ha infiltrat
dins l'Esglés ia?
BIGOR DÀ. -A Es panya, e ls Moviments han quedat jugulats. Però
al cos tat, les comunitats emanen la possibilitat de trobar la intercomunicació humana al nivell de la fe. I, en un moment de l retrobament necessari del cristià com a cri stià, és molt important.
BOIX. -E l que passa és que cada vegada sura més l'Esglésiacomunió que l'Església-ins titució. S'anirà cap a una nova configuració d'on sorgirà una comun itat, un lloc de comunió profunda
de grups, en subs titu ció de la parròquia. Això donarà una doble
direcció: d'una banda, el pe lit grup; de l'altra, la recerca d'uns
espais d'intercomunicació més ampla . Es va veient arrcu que els
grups, si avancen, busquen contac tes i van perfilant sectors pastorals més amples.
CASTA - o. - A La Sagrera, ci grup viscut en forma activa, ha
portat a buscar la comunió flúida.
BOIX. -No podem prescindir de la institució . Però el que cal
és recordar molt bé la definici ó. Una institució és «una sèri e de
mi tjans establerts per aconseguir una finalitat». La crisi prové
d 'una institució fòssil, viscuda com un fre . Llavors, és clar, la primera reacció és engegar-la per la borda. O, almenys, posar-se a
treballar sense encaparrar-s'hi massa.
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B ASCOMTE.

tS important

- La dinàm ica d'aquests grups, és certa? I forta?
ci nombre? S 'a rribarà a la comunió?

Cas/alio il1lellla respondre amb exper;ències: Santa Isabel d'Aragó, La Sagrera, etc.
BASCOMTE. - Te mo que no arribarem a la majoria.
ESQUIROL. - A lguns grup s buscaven, ell s mateixos, passar desaperceb uts.
o han es ta t admesos. S'havien d'amagar, e ls més
onscicnt s, per diverses raons civils i també davant la jerarquia
ecles iàst ica. Mol ts grups han mort, per diferents raons. Aquestes
situacions ra res no afavoreixen pas gai re. Però d'altres han mort
perquè se'ls ha volgu t fer de llevat de les parròquies i era una
tasca dest inada a l fracàs.
MANENT. -E l fenomen urbanístic és massa important i massiu .
Els pe tit s grups no hi arribaran. Què raran aq uests petits gru ps
davant ¡'amp lària de la problemà tica?
BIGOR I)À. - Potser la pregunta no s'ha de dirigir als petits grups,
,inó a la ins ti tució. Què en ra la ins tituc ió d'aques ts petits grups
vius? ¿Com e ls aprofita o com n'aprofi ta les lliçons? Si es va
veient que el que va l són Ics raons personali tzadores j no les i n s~
titucionals, ca l interroga r l' Esglés ia i la Jerarquia: Doncs, què en
ra? I també deman~u~·ho a la fe de cadascú. Potser, en tre tots,
recollint e l missa tge dels petits grups, podríem fer moltes coses
al seu temps.
BA CO MTE . -Bé. Però sempre hi haurà persones a qui no el!.
vagi bé això de pertànyer a un pe tit grup, o que e l petit grup en ·
glo ban t ci prefereixi n amb d 'altres, potser no creients.
Bo I X. - Hi pot haver una pe l~tine n ça a la comunió eclesial a
través s implement d'una litúrgia a utèntica i ben feta. H i ha estudis que demostren a través de psicologia i sociologia. que es pot
muntar una litúrgia personali tzadora.
Bt GOR DÀ. - Seguramen t que hi ha d 'haver un plura lisme. Potse r en podríem pensar tres po ls: Un , e n la línia de Moviments
especia li tza ts i ins ti tucions molt definides; un altre, a través de
petites com unitats i grups; u n ter cer pol, podria ésser una litúrgia
d'encontres eucarístics o dc trobades de discussió amb una litúrgia ri ca dc paraula iHuminadora.
BA SCO MTE. - 1 una cosa molt important. Un esforç de teologia
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comú , si no, la gent navega entre els de Trento i els de l'any quatre mil. Que l'Església faci un esforç de coherència . Que s'integri
tot el que s 'hagi d' in tegrar i que es llenci tot el que s'hagi de
llençar. l que es donin moltes explicacions i es procuri la participació. Si no, la gen t s'hi fa mal.
Ara ja es frissa. Algú té urgè ll cia de II/arxar. Acabem, aca bem .
BOIx. - Sembla, doncs, que l'Església s'ha d'obrir a diverses
dimensions. L'home urbà és un home amb moltes dimensions.
Obertura a dimens ions inferiors : grups i comunitats. Obertura a
dimensions superiors : Zona i Sector Pastoral, més una obertura
a la dim ensió especia litzada. Llavor s, flú.i damcnt, anar r etrobant

la comunió de lo t el conjunt.
S'alça la sessió, i -deu ser fruit de la vida urballa-, la meitat
fu gell esperitadamellt. Ja d'altres cellt dimensions els soliiciten.
Però mentre ens alcem els darrers, ent diu l'A lbert Manent:
- I posa-hi que hi ha capellans càtars. Tan purs, tan purs, que
rebutgen els cristians. Es tanquen, es tanq uen. Es descoratgen
acaben deixant-ho córrer to t.
J. J.

La parròqllla,

en cara

?

Em d emaneu la meva o pinió i els meus
punts de vis ta sobre la Pa rròqu ia, avu i i ara,

en particular des de l'angle del II/ edi urbà.
La bona V01Ut7lal no just ifica lots els alrevill1ellls .. . Jo em limitaré a la meva exp eriència
pe rsonal de cris tià en Wt m edi i unes circu mstàncies C011cret es, po/ser sense m assa o rdre ni
conce rt. Diré com he viscu t la parròquia i com
em plalltejo el problema actualment.
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Penso que fa anys que la parròquia es troba en cl;si, molt
a bans, na tura lment, que ci Conci li posés en qües tió saludable tantes coses qu e, presentades en un context de dogmatisme, vam creure a ulls clu cs an ys i pa nys_ Cons ta to am b molta pena els a nys
de jove ntut perduts am b la fa mosa Acció Ca tò lica Pa r roquia l, que
a la meva ciutat ens va fe r anar de corcoll a tantes persones,
malgastant unes e nergies que, dedicades a cosa de més substància,
haurien pogut donar fruit s de millo r profit. Aleshores, em vaig
adonar que e l concepte de parròquia que volien fe r-nos ente ndre ,
a part ir de l manament exigent de la Jerarquia i de l'entrell at burocràt ic centrali sta, no e ra clar ni eficaç pe r a la pl"etesa evangelització. Alguns començàrem a pensar, tím idament, pe l nos tre compte , si la pa rròquia no seria un redós de lluita de bo tiguere ts
gelosos de la compe tència, mancats de dinam isme i sentit de la
realitat, més ll igats a un sistema j urídic que no pas a l' Evangeli ,
pretesa bande ra a la qual s'havia de servir.
De la parròq uia, doncs, més o menys seriosaJnen l, fou aleshores, a l'ento rn dels anys quaran ta i cinq uanta, quan e n va ig sentir
parl a r i qua n va ig viure-la de p rop . Avu i, a l'a ny 72, penso que en
la par ròq uia h i creu molt poca gen t, capell ans i laics, com ins trument ap te per a l'evangelització. Els capell ans poden veure clar
i de prop l'esterilita t global del seu treball ; e ls laics veiem a mb
la balue rna parroq uial una di visió funcional, burocrà tica, ad ministradora de pape rs o sagraments, ja que amb Ja mateixa rutina
s'expede ixen e ls W 1S i e ls altres, tot i acceptada Ja bona voluntat
de l cler ga t i l'esforç d 'adap tació formal que s 'a plica e ls últ ims
temps. El problema , pe rò, no és de forma, sinó de vida, de contingut , de lliberta t.
Què ha de ser , do ncs, la parròquia? Per què serveix? Qui la
fOl"ma ? Aquestes i d'altres preguntes semblants ens podrien portar
a cercar, si les desxi fréssim , l'entrella t d'aquesta instituc ió plantada al mi g de la vida cristiana actual i que, com instrument de
treba ll , no sabem exacta ment quina fein a ha cie fe r . En la pràctica sembla que és la de servir unes estruc tures sòcio-religioscs
que exigeixen e l vist i plau parroquial pe r coses cons ide rades im·
parlants e n la vida de la nostra gent.
La pa rròquia haurà volgut ésser una plataforma de llança ment
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religiós; un forn d'apostolat, en altre temps; una realitat evangelitzadora, missionera, ara. Confesso, honestament, que tot i haver
arribat més en llà de la cinquantena, els esmentats propòsits no
cls he vistos realitzar mai de manera seriosa i eficaç en Ics parrbqu.ies que conec. Quan era menut, e l crèdit social de la parròquia
era molt escàs. Només la feien servir els pobres i no perquè l'Església ho acceptés amb iHusió i sentit evangèlic: s'hi aconte ntava
perquè no hi havia més remei . La gent amb alguna situació social
ha fet servir sempre la parròquia pels casos imprescind ibles i
prou. L'acció pastoral ha estat rutinària, mai personal, sempre
orientada a accions triomfali stes, particuJarmen t en els moments
habituals de novenes prestigioses o celebracions rituals pròpies
d'un esplendor extern i fu gaç. Els contactes personals dels cristians amb Ja parròquia sempre han estat circumstancials, apressats, poc convençuts i amb un (ans de coacció social indubtable,
sobretot després de la nostra gue rra civil pel joc de causes que
tots sabem. La vinguda del Concili amb tot el seu all iberament
en el pensar i en el (er dels cristians, ha posat més en evidència
la inu tilitat instrumental de la parròquia per la difusió de l'Evangeli. Si s'aguanta, encara, és per la inèrcia que tenen les coses a
mantenir-se dempeus i ta111bé per l'esforç de l' «establishment »
eclesial a fer que no se'n vagi per terra una forma de presència
religiosa de tanta anomenada i rendiment en èpoques passades.
No podem oblidar, en aquest punt, i diem-ho tot, que econòmicament la rendab ilitat parroquial s'ha demos lrat eficaç, cobran t de
l'Estat i dels creients-clients. Tot això també compta.
¿ Podem creure que una parròquia transformada podria ser eficaç pe r la pastoral del futur? Sóc francament escèptic. La parròquia hauria d'ésser, em sembla, ¡'Església local, la reunió dels
cristians per tal de viure la Fe, proclamar la Parau la i celebrar
l'Eucaristia. Això, si es vol [er bé, haurà de tenir un to personal
que mai no podrà aconseguir-se de la parròquia que fins ara hem
suportat, avesada a rebre e ls clients en massa i tractar~los també
com a ramat i, a més, sense esma. Això vol dir que s'han de fer
comunitats petites, amb un viu ferm ent d'inquietud i recerca, amb
una matisada unanimitat ideològica i caractcriològica, etc.; amb
una total llibertat de moviments i d'acció per tal que ]a persona
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que hi participa en sigui el centre i el motiu. Aquestes comunitats

tindran el seu clergue o no el tindran. Si els en fa fa lta ordenaran
un dels seus memb res i prou; la litúrgia, aleshores, per dir-ho
com cal, prendrà el seu caràcter propi de cada cas i circumstància com una man i festació més del fet viu de la Fe, no com un
ritu s. A ciutat, on haurien d'existir diferents nuclis cristians com
el que diem, sempre hi hauri a ocasió de trobades, reunions coBectives, accions comunes, etc., que podrien donar exemple d'uni ta t
en la Fe expressada en (armes diverses.

Tot el que acabem de dir objectareu que és utòpic, excessiu i
qui ~ap Ics coses més. H i esti c d'acord parcia lment, i penso que
aquests mateixos qualificatius i d 'altres de molt més durs es poden aplicar a la parròquia aClual que ha ben demostrat la seva
incapacitat d'arribar a les persones concretes.
Diem, encara, que la dimensió col'lectiva del cri stianisme no

arribarà mai a plec de bé, omplint com ara les esglé ies i predican t un Evangeli més o menys exigent. Són les persones, una a
una, Ics que han de viure, sentir i participar d'aquesta font radi-

cal que és la Paraula de Déu, en un context humà abastable per
tal de comprendre tola la dimensió comun itària de la Fe. ornés
així cm semb la viable que Ics persones arribin a allò de què lant
es parla avui , d'una convicc ió i d'una experiència personals. No un
engatjament circumstancial, més O menys oportunista o de cop
dc cor.

Tot el que acabem de dir és diUcil. Ningú no pot ignorar-ho.
IÒsser cristià no té res de fàcil, tot i que ens ho hagin volgut fe r
creure durant molts anys. Penso que només posant-nos en marxa
aprendrem a caminar. Deb::em-nos de xerrameques i de j udicis
fàcils i anem a In fe ina, amb humilitat i esperit de Fe per començar de nOli, dia darrera dia.
Francesc Bofarull

Ca rb 0l1ell (Valls)

42:l

tema

L a pastoral urbana a la
R oma dels segles

III - IV

No es tracta d'equipa rar la vida de la Roma
dels segles III o IV amb el fenome n urbà ac·
tual -tema central d'aquest número. Sinó de
descobrir, tot reflexionant sobre la situació
pastoral de l'a ntiga Roma, algunes intuïcions
bàsiques, que C0I1SerVe1'1 avui tota la seva va·
lidesa.

Introducció
Una constatació cada vegada creixent i que està potser al fons
de moltes crisis o descoratjaments sacerdotals, és que el grup
eclesial, almenys sociològicament parlant, no som ja el melic del
m ón. Que el gran corrent de la vida, sobretot en e l mó n urbà, no
passa pels nostres canals. Només cal que ens fixem en la gent
424

que nodreix Ics nostres assemblees eucarís tiques o que aguanta
els nos tres quadres eclesials: en la major part, gent gran o que
viu a l marge d 'aquest món que s'està fent. Gent que pretenem
que siguin la llum del món, però que en realitat són minories passives que xuclen d'una civilització, però que no la fan.
Certament, les causes d 'aquest fet són molt complexes. Però
entre elles, s'hi troba sens dubte l'anacronjsme de les nostres institucions pastorals, la seva inadequació a la pastoral urbana . Hem
d'admetre que l'Església ha mirat més aviat amb recel el fenomen
modern de l'urban isme i s'ha preocupat més de contrarestar-lo
- puix que cons iderava pernic iosa Ja seva inrIuència- que d'evangelitzar-lo. El primer, doncs, que ha de fer l' Església és acollir de
cor aquest fenomen i, posant-se a l seu servei, maldar d'aportar-hi
la sa lvació de J esucrist mitjançant una acció pastoral adequada.
Ara bé, a nivell d'estratègia pastoral, se'ns presenta tot seguit
un dilema. Serà mi llor que l'Església se situï en certa manera al
marge d'aquest món urbà, secularitzat i absorbent -en què cada
dia sembla que hi tingui menys cabuda- i centri la seva acció
en els reductes de la interioritat o de la vida recollida de l'home.
per in len tar des d'allí vivificar tota la complexitat urbana; o bé
haurà de procurar que la seva organització pastoral sigui al més
coexte nsiva possible a la reaJitat urbana? La pregunta no és Str
brera i condiciona tota la reflexió ulterior.
El perill de la primera opció és que el cristianisme no surti
d'aquells reductes i quedi reduït, com ha passat durant molt
temps, al sector de la vida privada (enca ra que amb tota la seva
força reconfortant i asserenadora, que no hem de menysvalorar),
Iluy dels centres motors de la societat urbana. Aleshores, el cristianisme esdevé fàcilment, com diria Peter Berger, més aviat un
instrument d'equilibri psicològic i d'adaptació social, que una força creadora.
Creiem que si l'Església vol vivificar i salvar la vida urbana
amb lot el seu gruix. ha d'adoptar una organització pastoral que
li permeti estar present, amb una presència ben entesa, a tots els
nivells d'aquesta vida . Això exigirà una certa coextensió o adequació de les institucions pas torals al desenvolu pament de la vida
urbana.
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A l'hora d'esbossar les línies directrius d'aquesta organització
pastoral urbana, comptem amb dos assessoraments valuosos: el
de la història i el de la sociologia.

Una lliçó de la història
Una vegada més la història és mestra de la vida. Ens referim
a la pastoral urbana de l'antiguüat i, més concretament, a Roma.
Que sapiguem , és l'únic intent seriós que s'ha fet, comptan t amb
la j erarquia, per donar respos ta a les exigències pas torals de la
ci utat. r diem comptant amb la jerarquia, perquè l'esforç portat
a terme a l'edat mit jana pels mendicants i les confraries, va ser
més aviat a desgrat de la jerarquia .
L'organització pas toral romana part ia del principi que e n cada
ciutat només podia haver-hi una sola església (L'església local )
i un sol bisbe. Per altra banda s'havia d'atendre a tots els fidels.
Els títols ofereixen ulla solució fl ex ible. Els títols no comprome·

ten la unita t eclesial, perquè no són noves esglésies, sinó llocs de
culte que reune ixen una comunitat en dependència de l'església
del bisbe. Cada tít ol es tava presidit per dos preveres. Resulta interessant e l seu equipament que comportava generalment una res idè ncia presbiteral, un menjador per a l'exercici de la caritat,
una gran sala de reunions, l'església, un baptisteri i una oficina.
La seva distr ibució era comple tament irregular i reunie n comunitats unides per vincles personals, com la pertinença a una mateixa pà tria o a antigues comuni tats mistèriques. Dotades de forta
personalitat i amb una càrrega afectiva important, de vegades,
aquestes comuni tats fin s i tot donen lloc a heretgies, com la montanista i l'arriana. S'encarreguen de la pastoral que podríem
anomenar o rdinària, com la celebració dominical, sepultura i ad·
ministraci6 parcial de baptisme i penitència. La seva litúrgia es
diferenciava de la litúrgia papal i cra més adaptada i renovadora.
Un signe d'unitat eclesial en aquesta diversitat inevitable de
les assemblees eucarísti ques seria el fe rm en tL/m, o sigui, una por·
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ció del pa consagrat en l'eucaristia papal, que era distribtiida als
diferents titols .
Un altre fac tor d'unitat i d'int ercanvi cren Ics basíliqu es, que
reunien e n diverses ocasions els fide ls dispersos pe ls títols . Per
aq uest ca ràcter cen tral, depenien direc tament del bisbe i no te·
nien clerecia pròpia, sinó que eren ateses per torn pel s preveres
del s títols. Estaven més avia t ded icades a la pastora l extraordinàr ia, sobre tot la penitencial i la baptismal. La litúrgia dominical
no s'hi va començar a celebrar fins al temps de san t Gregori.
Les basíliques ben avia t van ser Boc d'es ta cions, que es van
mu ltipl icar -paraHelament a la formació de l'any litúrgic- fins
a esdevenir la form a de la celebració papal de Ics fest ivita ts i
dics solemnes de dejuni. El papa concelebrava amb ci seu presbiteri i hi assist ien fidels dc Iota la c iu tat. Però les estacions no
s'esqueien en diumenge i, per tant, no suprimien la litúrgia dominical dels títols; i fin s, després de l'estació, molls preveres
anaven a celebrar al títol, e mportant-se el ferme uttim . Però també
e ls títols poc a poc es transformen en basíliques i esdevenen llocs
d 'es tació, Les estacions permeten aixi a l papa recórre r tota la
ci utat com a pastor suprem i itinerant dels fid els.
La ci utat tenia un ú.nic secre tariat amb diversos departaments
- rinancer, admini stratiu i caritatiu- , porta t pels set diaques,
agents actius de l'admin istració central , delega ts pel papa per a
cada una de les se t circumscripcio ns civils de la c iutat. Cal l'ecm'dar que e ls preveres només eren pastors, sense tasques admi nistratives. Ordenats al servei del bisbe, els diaques constituïen al
seu vol tant com u na oligarquia, d'on en sortiren molts papes.
No és pas que es vulgui equiparar la vida de la Roma dels segles III o IV amb el fenomen urbà actual, fruit de la revolució
tècni ca i industr ial. Per això a la reflexió històrica va ldrà afegirhi la re flexió sociològica. Però, en reflexionar sobre l'organització
pastoral de l'antiga Roma, s'hi descobreixen algunes intuïcions bàsiques que creiem que consen 'e n encara tota la validesa.
l. Un principi presidei.'C aquesta organ ització: el de la unitat
sòcio-pastoral de la ciutat. 1...:'1 ciutat no constitueix sinó una sola
església, l'únic i veritable pastor de la qual és el bi sbe, aj uda t del
de l presbiteri. Una intercomunicació constant de fide ls i clerecia
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-oficis estacionals, permanències basilicals, etc.- expressa i aviva
aquesta unÏlat eclesia1. El mateix ferme ntwn no era s inó un sim·
bol d 'aquesta unitat.
2. Unitat, per altra ban da, conjugada amb la gran fl exibilitat
dels tílols o ~ domu s ecclesiae», que permeten a l'Esglés ia d'arribar
a tothom . No p odem confondre els t itols a mb les parròq uies actuals puix que, a diferència d'aquestes , no tenien cap caràcter
territorial ni gaudien d'una autarquia que pogués comprome tre
la unitat pastoral de la ciutat. Tampoc no els podem identifica r ,
donada la seva major amplitud y el seu caràc ter institucional,
a les actuals comunitats de basc, encara que participaven una
mica del seu esperit. Distribuïts irregularment sense cap c riteri
geogràfic, els títols eren llocs principalment de culte, que reunien
comunitats formades per vincles d'afinitat. A més de la celebració
dominical, tenien la pastoral ord inària, que demana més escalf,
i la seva litúrgia e ra més adaptada i innovadora que la litúrgia
oficial papal.
3. Però aques tes comunitats no esdevenien ghetos , gràcies a
tot un sistema d'int ercomunicació. En efecte, les bas íliques, que
s'ocupaven de la pas loral extraordinària, reun ien en diverses oca·
sions e ls fidels dispersos pels titols_ Però sobretot els oficis estac ionals constituIen una veritable trobada del pres biteri i del poble
entorn del seu pastor. I això sense cap regust de centralisme
odiós , puix que les basíliques eren servides per torn pels mateixos
preve res dels títols i les estacions tenien lloc a diversos indrets.
4. La funció adnúnistrariva era la més centralitzada, l'única
que comptava amb una divisió territorial d'acord amb les set grans
zones de Roma i e ra exercida, no pas per preveres, sinó pels dia·
ques.
Com podem constatar, unitat i flexibilitat eren les dues fron tisses d'aquesta pastoral urbana.
Com hem dit abans, no és que vulguem equiparar la vida ur·
bana actual amb la vida de l'antiga Roma, però creiem que les
quatre intuïcion s bàs iques esmentades conserven encara la seva
validesa com a eixos vertebradors d'una pastoral urbana. Però,
per damunt de tot , l'esforç de la pas toral romana ens interpe Ha
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sobre la necess ita t d 'encarar-nos al fenomen urbà amb una respos ta pastoral pròpia i adequada, en lloc d'entes tar-nos a unes
ins titucions rura ls, m és o m enys arranjades.

La reflexió sociològica
Fins ara l' Església s 'ha enfrontat a l fenomen urbà a mb una
ins titu c ió bàs ica, la parròquia , d'o ri ge n rural i de c ris tiandat. La
sociologia e ns assegura que la parròqui a trad iciona l té principa lment dues pegues qu e la s ituen contra corrent de to t el fenomen
social u r bà : el seu ca ràc ter territo rial, e n opos ic ió a la gran mobili ta t i es tratificac ió del mó n urbà; i e l se u car àc te r global o
tota lit zant, en lIna soc ie tat comp lexo., caracteritzada per ]a multiplic ita t de g rups m o no vale nt s i e l g ra n a preci de l'auto no mia persona l. Si a ai xò afegim que la pa rròquia, s igui pel seu caràc ter
te rritorial i possess iu , s igui pe r la pas toral de cris tianda t que ha
here tat, és una ins titu ció de s igne centrípet, i incapaç de dur
a terme un a veritable acció miss ionera davant del procés ac tua l
de descris tianització, no ens estranyarem q ue les nostres parròquies urban es vagin migl"a nt-se cada dia, reduïdes a un grapat de
persones dòci ls i inofens ives, malgr at els es forços dels bons rec"
tors. *
Si la parròquia, doncs, és constit u liva ment inepta per al món
urbà, ja no es tracta de fer parròquies més grans o més pe tites
o de revitalitzar les ja exis tents, s inó que s'imposa una r eestructuració profunda de la pastoral u rbana_ No es pot posar el vi
no u e n bots vells.
A la llu m de la sociologia religiosa actu al, intentar em donar

* J. Remy analitzava aques t fenomen d'jnsuJaritzaci6 de les institucions eclesials basades en el criteri residencial en una conferència
pronunciada en 1965 en la VIII Conferència rntern acional de soc i o lo ~ ia
reli giosa a Barcelona, titulada «Les institutions écclésiastiques en clvilisati on urba ine et industri clIcl> i recollida a «Milieu urbain et co mminauté chrétienne:.. . p. 264 ss.
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alguns trets d'aquesta nova estructuració, en el triple aspecte: comunitari, profètic i de serveis .

* * *
En primer lloc -i en això la sociologia actual està plenament
d'acord amb la intuïció antiga- la nostra pastoral s'haurà de
basar en la unitat sòcia-pastoral de la ciutat. La ciutat forma una
unitat orgànica i ha de formar també una unitat eclesial, si l'Es·
glésia no es vol tancar a la vida de l'home. L'Església d'u na ciutat
no pot ser una suma de pobles . Concebrc l'aglomeració urbana
com la unitat de basc de la qual ha de partir tota la visió i organització de Ja pastoral, és una actitud que encara no ha penetrat
realment.
En el mateix aspecte comunitari, contra e l que podria semblar
a primera vista, ens diu la sociologia que la identificació comu·
nitària es fa, en el medi urbà, en relació a la ciutat. Anàlogament,
doncs, s 'haurà de procurar una identificació comunitària - i no
sols en sentit teològic, sinó també en sentit psico·sociològic- al
grup eclesial de la ciutat. *
Però aquesta identificació comunitària, no sols no hi està renyida, sinó que es realitza a través de la pertinença a diversos
grups. És propi de la configuració urbana. Per això convindria
afavorir la constitució d'aquest grup, lant amb caràcter de relacions funcionals, com amb caràcter de relacions personals. Entre
aquests últims, les comunitats de base, que són un producte típicament urbà, responen a una dimensió real de l'home de ciu tat
i creiem que estan cridades a complir una missió molt important
en ci camp de la pertinença eclesial. Com a grups íntims i espontanis, d'una banda respecten l'autonomia de les relacions personals i per altra permeten de viure amb la major intensitat la
comunió eclesial.
Només una observació: podríem arribar a creure que tot bon
cristià ha de formar part d'una comunitat de base. Però pot molt

* No es pot confondre la comunitat amb el grup primari o de
relacions personals.
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ben ser que a aquest nivell de relacions personals un c ristià prefereixi relacionar-se amb persones d'altres religions i fins no
creients. L'home urbà és sumament gelós de la seva llibertat d'opció a aquest nive ll de Ics relacions personals. I les comunitats de
base no ens poden (er oblidar el rol que juguen en la civilització
urbana els grups funcionals, cada vegada més amplis i més especialitzats.
Aques tes comunit ats o grups, com havia intuït també la pastoral romana, haurien de poder retrobar-se e n un nivell més ampli,
s igui amb motiu de la celebració de l'Eucaristia, sigui en ocasió
d'assemblees de fidel s reunides per al diàleg, confrontació de criteris, revisió coHectiva, interve ncions conjuntes en moments d'emergència, coordi nació d'iniciatives, etc.
No haurien de mancar fins i tot algunes trobades a nivell de
ciutat.
Algú podria pensar que el millor seria eliminar o barrejar
aquests grups, sobretot quan responguessin a una diferenciació
social, puix que a l'Església no hi ha ni amo ni esclau, ni grec
ni j ueu. Però l'únic que aconseguiríe m seria formar d'altres grups,
desconnectats del context real. Pe rò, si que convé que els diversos
grups mantinguin con tactes, que, sense ser neutralitzants de conflictes i tensions, al mateix temps que augmentin la comprensió
i inte rès recíprocs, expressin i avivin llur comunió en Jesucris t. *

* * *
Ja abans hem parlat del ca ràcter centrípet de la parròquia,
que la fa incapaç per a una veritable acció missionera. Potser pel
seu mateix caràcter territorial, la parròquia és possessiva. Com
ens constata l'experiència, la parròquia és feta per a acollir la gent,
però no per a anar-la a buscar. I nstitució de cristiandat, el m és
que pot arribar a fer és arranjar el seu interior per fer-lo més
aco llidor. Encara més, la història ens demostraria com, en preten-

* Sobre el punt interessant i complex de la relació entre comunitat i Eucaristia en el món urbà, remetem a l'article de J. Rcmy a
. La M.ison-Dieu>, n. 91 (1967).
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dre absorbir Jnovi.ments i institucions que havien nascut amb un
signe marcadament missioner (per exemple, l'A. C.), no ha aconseguit sinó ofegar-los. El balanç de la parròquia és doncs, en
l'aspecte missioner, particularment negatiu.
Sens dubte, tot centre eclesial ha de ser almenys indirectament
missioner, quant a infondre als fidels la inquietud mjssionera.
r tot cristià, com també tot grup cristià, ha de ser en el seu
Uoc un focus d'irradiació cristiana.
Però són necessàries, demés, institucions específicament mis·
sioneres. Donada l'estratificació de la societat urbana, sembla que
aquestes institucions haurien de ser especialitzades i tenir la suf¡·
cient amplitud, d'acord amb la dimensió dels fets socials.
La brotada de les comunitats de base ha vingut a reforçar la
labor mi ssionera dels moviments especialitzats en la seva baixa
actual. Mn. Farràs , en un article a QUADERNS DE PASTORAL,
constatava una certa convergència que fa que, mentre els movi·
ments tendeixen a configurar·se com a comunitats de fe, les comunitats de base tendeixen cap a una acció missionera i de com·
promís social. Amb tot, creiem que aquesta confusió d'objectius
pot tenir els seus inconvenients i, per allra banda, veiem molt
difícil que les comunitats de base, més localitzades, puguin reemplaçar els moviments en la seva pastoral horizontal.
Cal que l'Església s'alliberi del llast de tantes institucions parasità ries que la distreuen de la seva missió primordial d'anunciar
Jesucrist.
En canvi, es fa necessària la creació d'institucions des tinades
a la difusió del missatge cristià i que promoguin els contactes
amb els no creients; centres de divulgació, d'informació, d'acolliment, etc.
I un factor que no valorem prou i que en canvi té una gran
importància en la civilització actual són els mass-media o mitjans
de comunicació social. Ells permeten de bombardejar contínuament la societat i obliguen a reaccionar i prendre posició els in·
dividus i els grups. Tenen també gran importància quant a con tri·
bució a formar una imatge global de l'Església, que en definitiva
és la que pesa.

• • •
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A més a m és, serà necessària tota una xarxa d e centres, no
sols per a la litúrgia , sinó també per a altres se rvei s eclesials : cate·
ques i, form ació permanent, preparació al m atrimoni, a tenció dels
malalts, espiritua litat, ajuda caritativa, e tc. La d ens itat d'aquests
centres dependrà de la seva na turalesa. l té mo lta importància la
seva dis tribu ció. Pensem, pe r exemple, en l'èxi t de la parròquia
de Saint-Lo uis i de la capella de Saint-Bemard a París per la seva
es tratègica s ituac ió en les estacions Saint·Lazar i Mo ntparnasse,
respect ivament. l no trobaríem d escabdellada la idea d'alguns
g ra ns centres, sense os ten tac ions, que juguessi n un a mica el rol
dels grans maga tzems en les grans c iutats: o sigui, ce ntres en qu è
un pogués troba r-ho tot i dins d 'un cl ima d'anonimat.
Tota aqu esta organ ització exigirà, molt d'aco r d amb el tem ps
ac tual, una fo rmació especia litzada dels sacerdots.
I , f inalmen t, reservaríem la div is ió territorial, en grans sectors,
per a Ics fun c io ns m és aviat de tipus jurídic i admin is tratiu o d e
control. Una burocratització ben entesa podria se r en aquest camp
un a gra n ajuda.
E n fi , que la pastoral no temi de ser fun cional, organitzada
racionalment, tenint en compte la sociologia de la ci utat, d e m a·
ne ra que pugui ass umir la seva vocació urbana. E l mal, com diu
P. Talec, no es tà en les dimensions gegantesques; e l mal es tà que
no se sàpiga organitzar una dimens ió gegantesca.

Esdevenidor de la parròquia urbana
En primer lloc caldria d.i s tingir entre el nom i la cosa. Perquè
e n el no m de parròqui a s'inclou, de vegades, realitats molt dis tintes. E l mate ix P. Ta lec, que ha esc rit a la r evis ta «Esprit» ( novembre 1971) un article molt interessan t sobre l'esdevenidor de la
parròq ui a urbana i es defineix d es del començament pe r ] a s ub·
s is tència de la pa rròq u ia. l'entén en un sentit tan ampli com «el
lloc geog ràfic i espiritua l de la convocació de ls cris tians a l'Eucaristia i de la c rida a la mi ssió». Però , s i per parròq uia entenem
el que s'ha e ntès fi ns ara, una institució pas toral amb les dues
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notes de grup territorial i globa l, no creiem, per tot el que hem
dit, que tingui gaires possibilitats a ciutat.
Què s'ha de fer, doncs? Abolir d'un cop les parròquies de
ciutat? No cal teni r gaire imaginació per a veure que una mesura
dràstica com aquesta seria desas trosa i aleshores, sí, que acaba·
riem de perdre bous i esquelles. Ens eontentaríem que des d'ara
es comencés a prendre un doble procés.
Primer, que les parròquies abandonessin progressivament les
seves pre tensions acaparadores. Poc a poc, c re iem que, com a re·

compensa del seu despreniment, anirien trobant un lloc més ajustat en el context urbà: poc a poc, en lloc de territoris, esdevindrien
centres.
l , en segon lloc, que en endavant s'anessin impulsant iniciatives en el sentit que hem exposat.

• • •
1. per acabar, deixeu-me dir, a tall d'excusa, que he escrit
aquestes pàgines, que m'havien demana t, no pas sense remordiment. En primer lloc, perquè he parlat de pastoral urbana, d'història i de sociologia, sense ni ser de ciutat, ni his toriador, ni

sociòleg. Però, sobretot, perquè podia semblar que pret engués
imposa r apriorismes pastorals simplistes i ingenus. Quan enlloc
són tan inadm issibles els apriorismes com en la pastoral i encara
més en llil temps de canvi continu, que demana una gran flex.i bilitat. Hem volgut simplement esbossar algunes pistes sota el
guiatge de la història i la sociologia. Però cada situació requereix
la seva anàlisi. Per això es fa imprescindible, sobretot quan es
tracta d'una cosa tan complexa com és una aglomeració urbana,
de la coHaboració de les ciències humanes, especialment de la
sociologia. Perquè no basten els bons propòsits i la bona voluntat,
ni tampoc e ls grans objectius, quan per a aconseguir-Jos, ens servim d'institucions inadequades que no tenen en compte la dinàmica o els mecanismes socials més elementals. No oblidem que
l'encarnació forma part de l'economia de la salvació: i el misteri
de salvació s'ha encarnat en un cos social.
Jesús Hugll et (Solsona)
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terra i poble

La r egió com a Ullltat d 'acc ió p astoraL
No ens és permès, dins de l'est r et marge
d'L/Il article, desglossar degudam ent tota l'arn·

p/i/lid que suggereix l'enunciat d'aq ues t article,
però fra cl a rem de d es ta car-ne alguns tret s qu e

la ciència dc la demografia i de ['urbanisme ens
dóna, per ajudar a fe r-nos una idea de la necessitat d'acoblar cada dia més les accions pastorals de l'Església a la dúzàmica de les realilats en què ella es mou.
Tampoc no podem p r etendre desgra nar aquí
Iotes les aportacions de la denzografia i de ['ur-

!JQnisme sobre aquest tema. Ens limitarem,
dOlles, a fer referència als aspectes m és humans i socials, ja que, per a molts, i originàriament, el 1110t urbanism e ha estat identificat amb
el fenomelI del desplaçamenl de 1'llOme ver s la

ciu tat, jun t amb els problemes de l'assentamenI de la població a les à rees u r banes; fe no-
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men, com sa bem, que lla caract erit zat la socielat moderna des d'un segle ençà i que ha
anat llnit amb el desenvolupament industrial
del mÓll.
Els fets ecològic , històric i lingüístic

Aques ts tres fe ts són ben reconeguts pe r tothom i no necessiIen noves argumentacions però ca l citar-los per endavant:

E l fe t ecològic fou la primera motivació que l'home es tablert
e n terres catalanes es sentís sempre vinculat a un Hac específic
formant un poble determinat. Catalunya és una «terra de pas»,
frontera i llaç d 'unió entre els altres poble de la península ibèrica i la resta d'Europa, fe t que ha donat als seus habitants un
senti t menys ta ncat, frui t dels més freqüents contactes amb les
altres cultures.
Després, per la història, sabe m com aquesta franja de terra
va aconseguir ésser ampliada amb la incorporació de València i
Balears .
Finalment, la llengua, que sempre és el vehicle més fort pe r a
fer la unió d'un grup ètn ic, s'hi va produir com a conseqüència
de les anteriors aportacions ètn iques i va ajudar a fer més forta
i perdurable la vinculació inte rna dels homes d'aquestes terres, enriquint així els seus trets característics. La llengua és vehicle expressiu de la mane ra d'ésser d'un poble i al mateix temps, la
llengua ajuda a conservar aquest poble en la seva especificitat.
Aquesta és una qüestió antropològica que caldria estudiar més
atentament, però, de totes maneres, ve iem, per exemple, com l'Esglés ia s'ha afanyat en els seus esforços per transmetre millor el
Missatge c ristià, a utilitzar aquest vehicle de la llengua, per a fer
més vi able Ja seva tasca.

El fet demogràfic
Aques t aspecte de ¡'urbanisme ha es tat tractat més ampliament
per de mògrafs de gran vàlua com Alfred Sauvy. Pierre Vilar, J . Van-
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dcl lós, Alsina Cau lés, J . I glcsias, Jordi Nadal, Joaqu im Ma luquer
i altres.
Aquí la nasi ra apo r tació serà la de reflexionar sobre unes da·

des, parti cularment les que es refereixen a aquests últims anys,
tant per tre ure'o conseqüències, com per enriquir les anteriors
aportacions , i per con firmar o rebatre anteriors hipò tes is sobre e l
rutur poblament de les te rres ca ta lanes.

I. Les t endències diferencials del creixement demogràfic a les
terres de parla catalana
Com a primera aproximació sobre el fe nomen demogràfic a
Cata lunya. intentarem veure primer què és el que passa a cada
una i a l conjunt de Ics regio ns veïnes, dc parla catalana, ja que
els primers moviments migrat oris que acudiren a Barcelona foren
de les regions de València i Balears. Fem avinent que q uan citarem la regió valencia na ens referirem només a la població de parla
ca ta lana, la qual, segons J . Nada l ( I ) ve a representar e l 86,7 % de
la totalitat dels residents a l regne de Va lència .
Per ta l d e tenir una idea m és cabal de l'evolució que ha seguit
la població cata lana assenyalarem només els anys més significaLius del seu desenvolupament durant e l present segle, exposant
la població de la pròs pe ra dècada dels anys 1920 i 1930 i des prés
les d ucs da rreres dècades, de l 1950 i del 1970.
Evolu ció de la població de les tres regions de parla catalmw .

Espan ya.
Regió
CaLa lunya
País Valenci à
ll1 es Ba lears
TOla l països de
parla cmalana

Espanya

1900

1920

1.966.382
1.306.915
311.649

2.344 .719
1.403.294
338.894

2.872.865
18.6 18.200

4.086.907

1930

1950

2.791.292
1.547.240
365.5 12

3.240.313
1.922.032
422.089

----1970
4 .~30.82 2

2.593.330
558.287

4.704.044 5.584.434 8.082.439
23.677.800 27.976.800 33.470.000
(Fonts: I.N.E., Allt/arios y avallces, 1970)

( I ) Vegeu, A. Sw vy, La Població, capítol darrer de J . Na dal , aplica l a CaLalunya, Edicions 62, Barcelona, 1964.
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Evo/ució demogràfica dels Països de parla ca l a/a/IQ.
Periode 1900 - 1970.
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Aq uest quadre estadís tic ens mostra com:
a) Durant les dues darreres dècades, el poblament dels països
de parla catalana segueix un ritme molt superior al conjunt d'Espanya, ja que, si durant aques ts vint anys la població de tot
Espanya h a augmentat en un 19,2 % sobre la de l'any 50, la de
les tres regions de parla catalana ha augmentat en un 45 % , fet
que ens marca una tendència urbanística molt diferencial.
b) A l'interior de ls països de parla catalana, però, si bé l'actual
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evolució del poblament és molt superior al d'Espan ya, notem una
dife renciació: és del 32 % a les Balears, del 35 % al regne de Valè ncia i del 52 % a Ca talunya, és a dir, que l'actual fenom en u rbà
és d ues vegades i mitj a més fort aquí que a la reSla de la penínsul a.

2.

El creixement d iferencial de les qu at re províncies ca lalwles

Com acabem de veure, Catalunya, a la fi del 1970 tenia prop
de c inc m ilio ns d'habitants, amb un creixement molt ràpid en comparac ió amb c i conjunt d'Es panya . La seva força d'atracció sobre
les altres regions ha [e t poss ible aquest creixement. Ara bé, què
passa a cada tina de les p rovíncies catalanes? Quina és l'evolució

que experimenten? Segueixen Ics quatre províncies un movimen t
ascendent o estan en s ituació es tacionària, disfressada darrera el
creixement de la gran metròpoli barcelonina?
Ve iem e n el següenl quadre l'evolució de la població, en xi fres
3bsolutcs i relatives sobre el conjunt dc Ca ta lunya, i 3LXí ens en

fare m u na idea més exacla:
Evolució de la població d e CawILII/ya. Període 1900 - 1970.
Prov{,-zcia

Barce lona

'./ Catalunya
Girona

%fCata lu nya
Ll eida

%jCalalunya
Ta rragona
%/Catalu nya
Catalunya
%

1900

1.054.52 1
53,6
299.287
15,2
274.590
14,0
337.964
17,1
1.966.382
100,

1920

1930

1950

1970

1.349.282

1.800.638

2.232.11 9

325.619

325.55 1

327.32 1

314.670

314.435

324.062

355. 148

350.668

356.811

2.344.719
100,

2.791.292
100,

3.240.313
100,

3.737.449
75,7
414.397
8,3
347.015
7,0
43 1.96 1
8,7
4.930.822
100,

(Fonls : I. .E., Anuarios )
Co mprovem que :

al La p rovíncia de Barcelona ha passat a representar de la meital dc la població de Catalunya, a princiris de segle, les seves t res
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quartes parts (75,7 %) el 1970, mentre les altres tres províncies, en
el mateix pe ríode, s'han reduït, relativament, a la meitat del que
eren a principis de segle.
b) No obstant, llur població no ha quedat estancada, sinó que
ha continuat creixent aproximadament a totes tres, en un 25 OIo .
c) Aquest creixement, però, és més aviat un fenomen recent,
ja que s'ha produït en els darrers 20 anys. Efectivament, del total
de les 250.000 persones en què han a ugmentat les tres províncies,
200.000 han arribat els darrers 20 anys.
d) Cal, també, des tacar que entre les tres províncies, la de
Lle ida és ,'única que ha quedat sempre més estancada, degut. sens
dubte, al seu caràcter exclusivament agrari.

3. El predomini de la provincia de Barcelona, a Catalunya
Si bé, de sempre, la província de Barcelona, gràcies a les seves
condicions ecològiques, ha predominat sobre les altres províncies
ca talanes, dins d'ella mateixa ha experimentat desfasaments pobla·
cionals, fiJIs dels successius avenços tècnics de cada època, particularment deguts al desenvolupament de les indústries tèxtils.
Aixi doncs, s'han anal produint canvis a nivell de les comarques.
Ben aviat (fa uns 125 anys), el Barcelonès comença a manifestar
el seu predomini sobre les altres, triplicant la que fins ara era
m és prepotent, la del Maresm e (degut a ]a seva cap ital , Mataró).

També fa prop de cent anys, ci Bages arribà a superar el mateix
Ossona, gràcies a la instaHació de les indústries tèxtils tot al llarg
del curs del Llobregat.
Posteriorment, i ja al segle xx, el Vallès, de caràcter abans essencialment agrícola, comença a situar-se com la segona comarca de
Catalunya, gràcies al desenvolupament industrial de les ciutats de
Sabadell i Terrassa. Ara fa vint anys, aquesta comarca del Va llès,
juntament amb el Maresme i e l Bages, eren les tres comarques
més importants de la província de Barcelona, però e l Barcelonès
les quatriplicava totes juntes.
Aquesta evolució a nivell comarcal entre el 1708 i el 1950 la
podem observar e n el quadre adjunt:
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Evolució de la població de les coma rqu es de la provincia
de Barcelona, entre els anys 1708 i el 1950.
Coma rques

1708

1860

Barce lonès

29.060
25.320
21.535
20.505
17.5 10
12.140
9.500
9.345
9.300
7.705
7.505
169.925

208.804
58.847
69.835
60.128
42.505
28.959
35.480
42 .186
39.035
50.795
22.206
658.780

Ossona

Maresme
Bages
Vall ès Orienta l
Berg uedà
Alt Penedès
Ano ia
Baix Llob rega t
Vallès Occidental
Garraf
Total Prov. Barn:l.

Creixement entre
1950
1708 i 1950
1.446. 170
77.346
104.693
102.865
67.625
41.126
44.304
43.867
96.533
174.1 81
33.233
2.232.042

49,7
3,0
4,8
5,0
3,8
3,3
4,6
4,7
10,3
22,6
4,4
13,1

(Font : J. Muns a In formació» Comercial Es pañola, II, 1962)

El fet urbanístic
Així doncs, el p es de Barcelona ciutat ha esdevingut cada vegada m és fort, de 125 anys ençà , i a q u est p es demogràfic és a la
fi la resultant de to ta una sèric de fets: la seva for ta industriali t-

zació, e l desenvolupament del sector serveis, etc. I contra lo ts
e ls fren s que se li han vo lgut po ar últimament, com sol succeir
amb totes Ics grans me tròpolis del món, ha seguit el seu curs inexorab le, propi de Ics lleis econòm iques que forcen el creixement
de Ics gran s ciutat s. Sembla talment que, l'eficàcia de la pl anificació, i ci mateix feL de saber planificar a llarg term e, sigu i només
un patrimoni dels països més ri cs i assenya ts, com si es tractés
d 'u n art icle de gran luxe.
E l fenomen urbanísti c del Barcelonès, doncs, pel fet de no haver estat presidit per cap mesura seriosa i eficient que l'hagi pogut
enca rril a r, segueix e l procés clàssic d e la taca d'oli (e n llengu a tge
urb:m ís tic) i això afecta totes les ciu tats que van creixent i no
troben impediments natura ls en la seva per ifèria : així passa a T er-
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rassa, Sabadell, Tarragona, etc. Àdhuc sembla que la gran taca
d'oli del «Barcelonès » anirà absorbint en el futur les alt res ciuta ts, que anirà engol int s i no s 'hi posa una mesura adequada.
En realitat, els últims c reixements de població que hem obser·
vat abans a les comarques del Vallès Occidental i Baix Llobregat
es deuen més que al propi dese nvolupament dels seus municipis,
al desbordament del «continuum urbà» del Ba rcelonès que ja està
envain t i abarbent lO Ls els que troba a la vora. Pensem que Barcelona ciutat, tancada en e ls seu s 91 quilòme tres quadrats (Madrid
en té 6071), ja no podrà ultrapassar gai re més del s dos i mig milions d'hab itants, i que en el futur , així com en algun temps es
podia parlar de l poble de Sant Andreu, de Sarrià o de Sant s, quan
parlarem de Barcelona ens haurem de referir a to ta l'aglomeració
urbana que, com una gran taca d'oli haurà absorbit tots els muni cipis veïns. Actualment són onze els munici pis que formen el
«continuum urbà» i sumen 2.454.000 persones. Són : Barcelo na,
Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montga t, San Adrià, Hospitalet , Corne ll à, Esplugues, Sant Just Desvern, Sant J oan Despí i
Sant Feliu de Llob regat, als quals, més endavant, ha urem d'a juntar, per la part del Llobregat: Sant Boi, Prat, Vi\odecans, Gavà,
Cas telldefels i San t Vicens del s Horts que actua lment ja sumen
175.000 persones i, per la part del Vall ès Occide nta l: Montcada,
Ripollet, Sant Cugat, Rubí, Mollet, Santa Perpètua de Moguda,
Cerdanyola, i més endavant encara (I! 1), Terrassa, Sabadell i Santa
Maria de Barbarà, quc sumen tots pl egats altres 448.000 hab itan ts.
bS a dir, que l'actual massa de la població que va formant una
g ran concent ració urbana amb dèbi ls línies d'interrupció rural, ve
a ésser d'uns 3.077 .000 persones.
1.

El Barcelonès i Catalunya

La concentració del Barcelonès actual, entenent com a tal no
l'antiga comarca, sinó la denominada «Comarca» del 1953 i que
comprèn, segons definic ió de l'Ajuntament de Barcelona, 27 munici pi s de ls voltants de Barcelona (exceptuant Terrassa j Sabadell),
segueix un creixement molt diferent al del total de Catalunya.
A què ens pot conduir, ec1esialment parlant, aquesta tendència
actual del creixement urbà de la comarca de Barcelona?
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Vegem només les tendències per a fer·nos-en una idea millor :
el creixemen t de Catalunya entre e ls anys 1960-1970, segon s es desprèn de les dades anteriors i dels Anuaris oficials, és la diferència
en tre les xifres següents:

Catalunya
Coma rca de Barcelona (I)

196(,

1970

3.925.779
2.006.948

4.930.822
2.713.797

ditertncifl

1.005.043
706.849

(Font s: I.N .E. i «Boletín Oficial del Ayuntamiento de Barcelona-)
J:. a dir, q ue només la comarca de Barcelona s'enduu 70,2 %
del total del c re ixement urbà de Cata lunya! problema, com podem
ve ure, d'unes conseqüències gravíssimes, ja que en l'ordre ed c·
sial, e l futur de l' Església de Catalunya s'haurà de decidir i mesurar dins J'àmbi t de la comarca de Barcelona i, encara més, din·
tre de l'actual àrea metropolitana del 1962, que integra altres
865.5 19 persones; és a dir, en total, 3.579.31 6 d 'habitants que corres pon aproximadament als mateixos límit s de l'arxidiòcesi de
Barcelona .

Perspectives sobre el futur urbà i les opcions eclesials

Hem constatat fin s ara el passa t i el present de la població de
parla catalana j molt particularment de la concentració i creixe·
ment dcmogràfic de l'à rea barcelonesa. Al guns dcmògrafs cata·
tans , preguntant-sc sobre e l futur d'aques t creixement demogràfic
des prL's de ll argues anà li sis sobre els moviments naturals de població basats en la reducció de la natalitat i també de la mor-

( I ) Comprèn els munICIpIS de Barcelona, Badalona, Castelldefels,
Cornellà, Esplugues, Gavà, Hospitalet, Molins de Rei, Montcada, Montal, Pall ejà, Papiol, Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià, Sant Boi,
ant Climent de Llobregat, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Joa n Desp í, Sant Jus t Desvern, Sant Vicens dels Ho rts, Santa Coloma
de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Ce rdanyola, Tiana j Viladecans.
En tOlal, 968.655 persones més les 1.745.142 de la ciutat de Barcelona.
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tali tat i per tant del seu creixement vegetatiu i exposant els seus
te mors pe l que fa referència a la població autòctona, feien, ara
fa pocs anys, algunes suposicions que no considerem pas que tinguin gaire validesa. Vegem-ho:

«A part de ls efectes psicològics originats pel procés d'expansió econòmica que des dels anys cinquanta s'enregistra als Països
Catalans , podem arriscar ]a hipòtes i que l'actual evolució de la
menta litat coHecliva comporta elements que incideixen positiva-

ment en el terreny de la natalitat: el sen tit i les exigències de
l'actual espirituali tat religiosa
una presa de consciència, en
certs medis, del sign ificat i dels perills del descens de la n a talitat, en funció de Ja pervivènc ia nacional-cultural ( ... ); un retorn
a l'afecció per la vida de famí lia, que es reflecteix en mi l detalls
de l'existència quotidiana ( ... ); l'evident desaburgesament psicològic de les generacions joves que, en termes relatius , exigeixen
menys pe r a formar una llar i saben prescindir millor que llurs
pares de certes garan ties de seguretat material; l'augment de lú
solidaritat j de "esperit de cooperació i d'ajuda col-lectiva, en con~
trast amb l'aïll ament individualista molt més marcat de trenta o
quaranta an ys enrera ( .. . ) >> (l).
A vuit anys de distància d'aquests pronòstics creiem que la
major part no tenen gaire o gens de val idesa avu i dia. Per altra
part seguim creient que la nostra població seguirà a lim entant~se ,
com fin s ara, de les aportacions de gent cie fora durant una colla
d'anys. mentre existeix in encara els grans desfasaments entre el
seclor primari (agrícola i ramader) i els altres sectors d'indústria
i serveis al nostre país _ Tot i no negant la influència de les an~
reriors hipòtesis en certes è lites, creiem que seran els fets con~
junturals econòmics els que decidiran la futura evolució del poblam ent en Ics nostres àrees d'estudi, i amb un ritme cada vegada
més diferencial en relació a les zones interiors de la península.
Tampoc no som optimistes per esperar que sorgeixin forces
suficientment decisives que puguin aturar les actuals tendències
vers la gran concentració urbana de l'àrea metropolitana de Bar-

c. .. )

( I ) J. Maluquer i Sostres, Població
pàg. IBI , Edit. A. e., 1965.
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societat a l'àrea catalana,

celona, en la qual si actualment hi viue n més de 3,5 milions de
pe rsones, es ca lcula que vers l'any 2.000 s'hagi doblat aques ta
xifra de pob lament.
No podem aquí estcndrc'ns gajre per tractar de la composició
de l'ac tual població i de la problemàtica que plan teja el feno me n
im migratori que ha seguit i seguirà essent la pri ncipal força componen t de la pobl ació catala na, ni ta n sols hem di t res de totes
les conseqüències que engendren les densita ts de població urbana; trac tem alme nys d'adj unta r-hj una refl exió referent a la po lítica ecles ial davant d'aquest fe t urbanístic.
Dava nt d'una massa de poblament tan desigualment distribuïda d ins de l'espai de les terres catalanes l'Església segueix est ructurada com ara fa dos-cents anys, en què cada una de les vuit
actuals diòcesis catalanes te nien un pes demogràfi c més o me nys
semblant. Acua lment els 2/3 del seu poblament recau e n una sola
d iòcesi; la res ta es dist rib ueix e nt re les altres set. Els límits de
totes elles segueixe n invariables to t i les modificacions econòmicasocials que s'han prod uït en e l seu interior. Les formes del govern de l'Església segueixen encara monolítiques to t i que s'ha
ini cia t des de fa uns quants anys un d iàleg coHegial, però que
enc ara no ha pres fo rma definida i eficaç.
~s cert que s'ha començat a pe nsar , a fo rça dels fe ts que s 'han
anat produ int sobre la marxa, tals com reducció del nombre de
sem ina .-i stes, del cle rga t, dels quadres militants d 'acc ió catòlica
i seglar, unes acc io ns con juntes com preses de posició conjuntes
episcopals, òrgans d 'expressió (full dom in ica l, etc.), pe rò, conside rem que aquest es forç és, només , inicial i que l'Església del
futur haurà de forçar molt més un esperit creador i innovador
capaç d'adaptar la seva tasca pastoral a les necessitats i realita ts
de l'ho me urbà i de me ntalitat moderna.

Dr. Rogeli DL/ocastella (I SPA - Barcelona)
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antologia

J osep Maria
C apdevila

En 1919 quan en Capdevila tenia vint·i·set anys, Eugeni d'Ors
el va desigllar, jUlltam ent amb Joa n Creixells, com a professor
adjunt al «Seminari d e Filosofia» que Ilavia creat . Ell 1923, Capd evila va se r un dels fundadors de la «Societat Catalan a d e FiLoso fia », filial de l'Institut i presidida per Ramon T"rró.
TOl i que a la Universitat, només va estudia r la carrera de
Lleis, la vocació filosòfica d'en Capdevila era eviden t. Va anar a
parar a Salll Tomàs, 110 pas a través dels tomist es, sinó directam ellt en la lec tura de les Summ es, de les quals, de vegades, citava
fragmellts de memòria. Però, nom és ell prellia allò que li sembla-
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va sòlid. i Ilo completava amb el pensanwnt posterior que conei·
xia amb la precisió d'ur, professional. Completava la preparació
amb un coneiXel'1'lent molt sòlid d e la ciència matemàtica.. Encara
que mai no va publicar res sobre aquesta mat èria. la lògica ma·
temàtica era per a ell una veritable passió.
Temps en rera li vaig t er arribar url llibre del polonès Starabins ki i eH va tenir una gran alegria . 1 em deia el seu fill que,
al costat d't/lla biblioteca tilosòfica lIIolt ben triada, te,-zia en el
seu refu gi de Banyoles, una coHecció d e llibres de lògica matemàtica tan cOlnplela. que ell mateix s'hi ql/edava sorprès.
Bé, (Ioncs: aquest home. nascut wnb una vocació filosòf ica
evident i que va completar amb un estudi incessant i qt~ e només
la m o rt !ta pogu t atllrar, va vellir tUl dia, quan tenia trenla·sis
anys. que es va decidir a passa r a ['acció. E.s a dir, a fundar un
diari : «El MalÍ». J aixi es va encara r amb totes les activitat s i
anlb lot s els maldecaps que el fet suposa. sobretot per a aquell
qui Il o fa sense cap experiència periodística; només havia tÜtgut
la direcció, tan diferent, d'una revista m ensual, «La paraula cris·
tiana».
Va trobar un bon equip, que els fets van anar nIOdi/ icant sab re la marxa. I «El Mati» va esdevenir lOl diari modèlic: per
l'admirable presentació; per la ideologia. ta n sincera i tan oberta;
per l'int erès ben nou en un diari catòlic, en tot allò que feia rele·
rètlda als problemes socials. des d'un punt de vista teòric, en unes
excez.tellts sèries d'articles i. des del punt de vista pràctic, amb una
informació que els seus homes anaven a cercar prop dels patrons,
dels vagl/istes, de les centrals sindicals d'aquell temps, i que el
diari donava amb Lwa ob jectivitat que li va gUlm yar el respecte
d'uns i all res. També pel nivell cultural amb unes col1aboracions
que parla vell obertcmre1l1 dels problemes d el món i del país. 1 encara, per lli moderació i la cortesia amb què tra cta va els ad ver·
saris. que va promoure sovint una bona co rrespondència i va
hll/uir en el to de la premsa comarcal i fiH s en el de la ciutadana.
Tot aL,ò va CO llt ribl/ir IYIÇJIt a la rebuda que l'opil1ió catòlica
ca/alalla va te r a la vinguda de la R ep,lblica i de la Generalitat.
I va corl solidar unes maneres de viure i de pensar el cristianisme
que, iniciades ja a partir de Torras i Bages, van portar ntolta gent
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a sentir-se identificats amb les tendències que, molts anys després,
!zenz anomenat «conciliars». Potser avui, unes certes pàgines d'«El

Matí» ells podriell sembla r envellides. Però no 1Iem d'oblidar fins
a qllil! pUrlt, en aquelles hores, van aparèixer com a renovadores.
Parlo, ja s'entén, de la bona època del diari, que va, sobretot, del
1930 al 1932 o, potser, al començament del 1933. Després, la situació política del pals, va portar força accionistes del diari, que per
damunt del ca tolicisme es van sentir ge'Jt «de drela » a una cam·
panya violentíssima cont ra en Capdevila i contra les idees i les
actituds que ell defensava en el diari. Només els qui ho vam viure
d e prop, sabent fins a qL~ins ext rem s van arribar. El diari anava
p erden t la forma i el sentit inicials. I, en els darrers dies del m es
·d'agost del 1934, en Capdevila va haver de deixar la direcció i es
va lrobar al mig del carrer.

Del cop terrible que això va ser per a ell, només els amics més
íntim s ell tenim una idea clara. De fet, ell no se'n va refe r mai
1nés. Un esforç enorme d'autodomini el va portar a tm int en t de
re prendre els v ells ca m.ins, i so bretot , a no atacar els qui havien

destruït la seva obra; fillS al punt que mai no en va parlar i na
va voler mai esc riure unes m enzò ries . Cal ce rca r en aquests fets

la caL/sa d'Ulla relat iva esterilitat ell l'aspecte de les publicacions
que el va privar d'escriure els llib res que hauria escrit si no hagués abandonat, per fer el diari, el camí inicial de l'estudi filosòfic.
S'havia (Io nat a l'acció, a través del diari i li costava massa de renunciar-hi. Començat el 1936, hi havia hagut UPl intent d e girada
d'. EI Matí» cap als vells camins . Però no hi vam ser a temps.
D'una certa mallera, però, la feina havia estat feta. Sense
aquells primers anys d'«EI Mat Í», potser el cristianisme del pals
no seria ben bé com és. I ell Capdevila, després d'aquella renúncia
forço sa, va viure sempre més lliu rat en cos i ànima al voler de
Déu.

lll- 1972.
Maurici Se rrahima (Barcelona)
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DADES BIOGRÀFIQUES

Context polltic
_ ...:A:.:'...:'y'--_ _ _ _ _ Dades biogràfiq,~u::e::s_______:..i...:e::c::le::s::
ia:..I__
14 Juny
1892

1901·1907

Nei x li O lot Josep M l!l rill Cllpdevlle ¡ de
Balanz6 ( ell escrivia .Bala nçó .) . El pare era
note ri a Olot. Però, a m~s, n'eren originaris I hi tenien mules.

Ba txiller,,! al
d'Olot.

CoHegi de ls pares

Escolapis Etapa

in icial del cetele-

nlsme poll tlc: de les eleccions dels qua tre presi.
dents de la Solida r itat j
I!l hI p res i ~ncil!l de la DI-

putació de Barcelona per
Pra t de la Riba I f ins a
la Mancomunita t.

1907-1913

Carre ra de lleIs a la Universitat de 81!lfce lona . Assisteix als Estudi s Universi tar is
Catel ens. Am iste ! 11mb Or . Rubió I Lluch .
(Entre els companys: Eudal d Dunm Reynels, J~ n Climent, J . M. de Sl!lgllrra. CarIes Riba, Carles I Ferr an Soldevila, etc . ).

19 14, e tc.

Inicia pel seu compte estudis de Filosofia. Primera guerra m undial .
t:s autor itza t per utilitzar hI Biblioteca d e
Catal unya.

19 19

Ell i Joan Creixells s6n nomenats assistents Ca mpanya per l'Autonoa la direcci6 de l Semin!lri de Filosofi a, di· m ia.
Atemptats soc ials.
riglt per Eugeni d'Ors.
( 1920 ) Eugeni d 'Ors és
des tltuit.

1923
( 17 gener)

Membre fundador de la Societat Catalana Dictadura
de Filosofia, flllll l de l'I.E .C. (amb R. Rlvarll .
Turr6, president, Dr. J. M. Llaven, Or . Lluls
ClI r reres, J. Serra Hunter, Georges Du",,1,
hanwers, P. M. Bordoy Torrents, AleJCandre
Gall).

1923-1924

Publica a l'Anuari de la Soc:ietat c El con·
cepte de la c reaci6 en l'obr a artlsliclI» i
«Bellesa i verit at . (notes d'est~tlca tom ista ).

1924

Publ ica Com s' ha d'Hcrlur. una certa
cat_Iii (Col. Popular Barcino).

1925

Direc tor de e l a Paraula Crl stianll» , revista
fundad a pel Or . Car les Ca rd6, que apa reix
pel gener .

de

Pr lmo

de

~
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COlI/ext poll tic

A ny

Dades biogràfiqu es

1925

Public8 L.. cent mlnon poni.. de I. 11t..
nlur. C.t.l.n. (28 . edici6 en 193 1; 3a.
ed lci6 en preparaci6 en 1972 , augmentades .
Cols. cEl s nostres dhsicu , 2a . Col. Popular Barcino) .

1926

Publicll Poetes i crlti cs ( Ed . cEl ram d'olivern, Llib. ClII8 IÒnla ) .

1928

1:5 public8d8, prep8rad8 per ell , l'edicl6 de
Tiranl lo Blanch ( cE ls nost res clAssicu) .

1929

Pròleg a les Poesies de Joan Ma r ." . (V~
lum I, O. C., edici6 dels fills . ReproduTt en
edicions pos teriors ) .

; eclesial

24 m81g

1929

Apareix c El Mati:., després d'u na etllpa pre- Fi de 18 Dic l8dura .
paratòr ia de m ~s d'un any. Equip directiu :
Ell, Josep Ma. Junoy, J . B. Solervicens, Dr .
C. Ca rd6 . Ofic ines a [a Rambla de Canaletes.

maig-abrll

1931

Malaltill. Es tada al Sanatori del Montseny
(El Brull) . El supleix, de fel , en Ili d lreccl6 del dia rI. Manuel Pugès, en contacte telefònic. Pocs mesos.
Surten del diari el Dr. Card6 i desp r~ s
J. M. Junoy (substituït per J . RAl fols ). (En
Solervicens la no hi era. )

19 32

Trasllat del diari 11 Fontanella, 12 (dlltll ln- Procl11 maci6 de l'Esta tut .
certa. )
Publicll Am ics i terra amiga . (Ed . Barcino).
Congr~s de Premsll Clltòlica a BrusseHes. Hi
~s nomenllt delegat únic de la premsa espanyolll.

1933

Cllmpanya dels IIccionlstes de cdretn (dll- Novembre: Eleccions de
diputats a CorI s; triomf
ta incertll) del dia ri eontra Capdevila.
Professor de Sociologia a l'Escola d'Assis- de la lliga a Barcelona .
tents socia ls .

1934

lli campllnya s'accentua.

26 agost

1934

45 0

En Capdevil a deixlI la direcci6 d'cEl MaU:. .
(I:s nomenat di rector Jllume Ruiz Manent,
amb ea rAleter provisional. Surten amb Clipdevila diversos eoHaboradors: M. Serra hlma, Josep PaJllu, RlImon Esq uerra, etc. ) . lli
nova no és an unciadll al diari; només en
parla, temps després , eLa Publleitat :. .

Procl amaci6 de 18 Repúblic1!I I de le Generll liUl1.
Fundac16 U. D. de C. I
de I. F. J. C.

Aparició de la CEDA a
Cllta lunya.
Diseuss¡6 de 18 Ue r de
Contractes de Con reu.

Any
Fi del 1934

TlI rdor del
1935

gener-Juny
1936

Context po/Jtic
i eclesial

Dades biogràfiques

(o començamen t del 1935) . Amb Igna si Fels del 6 d'octubre de
Ma llol i Joan Rebull funden 11 Tarragona 1934. Suspensi6 de l'Auuna _Escola-taller de pi nturll I escu ltura :., tonomla .
o n ell dóna lliçons d'Històr ia de la Cultura .
Se'n va 11 viu re 11 Tarragon a i. desp r ~s. 11
Reus.

El president de la societllt editora d ' c El
MatI. , Sr. Vicenç Vid al i CaSllc uberl ll, ton·
fia la di recció del diarI , de fet, 11 FlIl ix
Millel i Mllr istllny, amb el propòsi t de rectí fica r la tendència i de fer tornar en Capdevila , almenys li la . PAgina del Treball • .
Dlficultals per tor na r e l diari

11

les tendèn- Eleccions del

16 de fe-

cies !In teriors. Ell no fuig de tornar-hi, però brer de 1936. (La guerra
no s'hi és 11 temps . Malalt : sanato r i.
civil e s veu li veni r . )
Publica Antologia de I. prosa de J . V.,d • .
guer (Llib. Cata lòni a) .

19 Ju liol
1936

Surt l'últim número d'c El Matllt, q ue
no ~s repa rt it.

ja Esclata (e Ba rcelona ) la
gue rra civil.

1936-1938

Viu e Reus . A perti r de l'estiu del 1937, Guerre civil .
~s membre de la Ins tituci6 de les Lletres
Catalanes; el 1938 és nomenat membre titular i directiu.
CoHabora a cRevista de Catal unyalt ¡ e et·
tres periòdics.
Torna a viure a Barcelona (data incerta).
CoHabora amb el grup que vo l restabli r
la pau re ligiosa.

gener 1939

El dia 23 su rt de Barcelona I, amb Mique l Fi de la guerra civil.
Joseph i Ignasi Mallol, va al mas Perxés
d'Agullana . O'al lr, va a les Illes , li Per pinyà
i a Paris . Con tacte amb Marc Sangnler .
Acollit a l'Auberge de la J eunesse de Solssyla-Rivière (!: ta mpes).

m aig 1939

(data incerta). Amb Miquel Joseph, s'embarclI 11 Le Hllvre en el vapor frllndls Cclombie, cap 11 Col6mbill. on li han assegurat feina pedagògica .

1939· 1942

Uns d ies a Bogotà ( Glmnasio Moderna). Segona guerrll m undial.
Despnh, Universita t de Popay'n, on dur ant
tres cu rsos professa Literatura ¡ Filosofia
(ensenyllment secundari) .

1942

PaSSIl a Cll li, on ense nya L1lerlllura I FilI>
soflll III Liceo Benalcaza r I al Co llegi femenf
de SlInta Librada (ensenyamen t secundllrl) FI de ta
fin s el 1965.
m undial.

segona guerra

451
10

Any

Dades biogràfiques

Context po/Uic
i eclesial

--

1958

Prefaci a l'obra completa de Frederic Mis·
tral (traduïda per Ma . A. Salvà i G. Co10m). Barcelona, Ed. Selecta.

1961

Publica En el llindar de I. Filosofi. (Col. Concili Vatidl 11 ( S'hi
Pop. Barcino, Barcelona) treta de la corres· acull incondiciona lment . )

1964

Publica la traducci6 castellana, En . 1 um·
brai de I. Filosofia, a Cali. Pròleg de Paull·
na Crusat. Trad. N. Perdomo.

1965

Publica Estudis i Lectures (havia estat preo
parat en 1939; no publicat, el completa).
Ed . Selecta, Barcelona.
Publica Eugeni d'Ors , Etapa barcelon in• .
Ed. BlIrcino, Barcelona.

1964· 1965

MlIlaltics . Intervenci6 li Ili vistll, i altra de
la pròstata. Bronquitis crònica . Es decideix
a torna r.

6 agost

Arriba a Barcelona, a la CUnica de SlInt
Josep (germanes Josefines ) . Els metges determinen que no pot fer vida normal.

pondència amb M. Serrahima.

1965
14 octubre
1965

Passa a la Clrnica Salus InfirmOrum (del
mllteix orde religi6s ). a BlInyoles, on
- fora d'lIlguna petita sortida est iuencaresideix fins a la mort.

1968

Semblança·pròleg a la tria de poemes i
versions de «Josep Maria de GlIrgll nta :.
(edici6 dels fills) .

1968·197 1

Va cO ~ lIbo rant en diverses revistes comll r·
cllls i, esporàdicament, li «$erra d'Or •.
Inicia d iversos treballs que la poca salu t
li fa difrcil de realitzlI r .
Cursets de cullura general, llaU i història
de la culturll, etc. per 11 un nombre reduit
de deixebles, pri ncipalment semi naristes gi·
ronins.
Preparll III 2a. edici6 d'Amics 1 terra amiga
i la 3a. de Les cent m illOri poesies. (Ed .
Barcino), encara no publicades.

197 1

Publica Del retorn a casa . (Ed . Pòrtic) . Cap
a la fi de la tardor s'accentuen les mllla1ties.

3 gener

Mor li la matinllda, a Banyoles, a setanta·
nou anys.

1972
1972

452

La premsa, en general, i les revistes cata·
lanes -que no n'havien parlll l 98iro-,
s'ocupen de la seva personalitat i de la
seva obra .

OBRES
Llibres originals
C Olli

s'ha d'esc riure

" ,1Q

carta en ca lalà ( 1925), Col. Popular Bar-

cino, Ed. Barci no .
Poe /es i erí/ies (1926 ), Col. «E l ra m d'olive ra . , L1ib. Catalònia.
Fran cesc Va y r eda ( 1926 ), Col. «Monografies d'art •.
Amics i l erra amiga ( 1932), Ed. Barcino, 2a. ed ició augmentada,

en prepa ració ( 1972 ).
E It e/ llindar de la filosof ia (1961), Col. Popula r Ba rcino. (T raducc ió castell a na pe r D. Perdo mo. Prò leg de Pau li na Crusal. Cali,
1964 .)
Esllldis i l ee lures ( 1965), Ed. Selec ta.
E ugeni d 'Ors. E /apa ba rcelonina (1 965), Pub I. . La Revi sta . , Ed .
Barcino.
Del ,.e/o rn a casa (1 971), Ed. Pò rtic.

Antologies
L es Cetl/ m i llors poesies líriques d e la llengua ealalalta ( 1925), Col.
«E ls nos tres cl àssics », E d. B ar ci no (2a. edició modHicada, 193 1.

Col. Pop u la r Barcino. 3a . edició, modificada i en preparac ió,
1972, Ed_ Barcino.)
AIt /olo gia d e la prosa de J. V erdaguer (1936 ), Ed. Llibreria Cata-

lòn ia.

Assaigs i separates
El eolteeple d e creació ell l'ob ra arl ísl iea ( 1923), Anua ri de la So-

cietat Ca talana de Filosofia .
B ellesa i ver il al ( 1924),

o tes d'estè tica tomis ta .• Misce Hàn ia To-

mi strh , Barcelona.
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L'arlisle en fac e de son oeuvre (1925), .Xenia tomistica., Roma.
Poesia calòlica i poesia pagana (1925), .La Paraula Cristiana • .
Principis de leoria política (1927), «La Paraula Cristiana •.
Filosofia de Luxe (1927 ). «FranciscàJia •.
La poesia de Joan Maragall (1929), Pròleg al volum l de les O.C.,

edició dels fills (reproduït e n edicions poste riors).

Llelres de Filoso fia (1932), .Cri terión •.
Frederic Mi s/ral (1958), Pròleg a les O.C. de Mistral, traduïdes al
català per Ma . A. Salvà i G. Colom. Col. . Perenne . , Ed. Selecta.
Semblança de Jo sep Maria de Garga l1la (1968 ), Pròleg a la tria
de poem es i versions feta pels fill s de l'autor.

Sèries d'articles

Els orígens de la civilit zació, «El Matí . (I930?).
Sindicalisme, . EI Matí . (1931?).

Edicions crítiques

Tirant lo Blal1c. de Martorell i Galba (1928). (Edició a mb supressions, molt elogiades per Joan Coromines a Lleures i converses
d'un filòleg, pàg. 365 ... ). Col. «Els nostres clàssics., Ed. Barcino.

Traduccions
La cortesia cris tiana. Extret de In troducció a la v ida devota, de

sant Francesc de Sales, (1926), Ed. Barcino.

Crílica de la Divina Comèdia. Extret de la Hisl. de la Lil. Italiana,
de F. de Sanet is, ( 1926).
El leprós d'Aosla, de Xavier de Maistu.
Alguns se rmon s de Bossuet.
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Escrits no recollits en llibre o inèdits

Articles diversos: a • El MatI». I també a .La Veu de Catalunya.,
«La Publicitat . , . Criteri6n ., . La Paraula Cristiana. , «La Nova
Revista ., . Mirador. , etc. ( 1923-1938 ).
Articles diversos: a .Cultura Universitarialt (Caracas), . Pont Blau »
(Mèxic), etc. ( 1945- 1965). I a .Serra d 'Or>, i diverses revistes
comarcals catalanes ( 1961-1971 ).

Estudis no acabats o e n borrador (inèdits).
Epistolari (inèdit).
(Aquesta Antologia sobre Josep M a. Capdevila
ha estat preparada per Maurici Serrahil1la. )
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l'espectador

Estiu 197 2: « Facem comèdia
AI benemèrit CAPSA, on Pau
Garsaball ja fa temps que ve
acomp lint un molt estimable servei al teatre, s'ha estrenat en explotació comercial aquesta obra
d'A lexandre Ballester, dirigida per
Sergi Schaaff.
Em sembla que tot es pecta dor
que s urti d'una sessió de Facem
comèdia al CAPSA farà irremeiablement una distinció: allò que
l'obra és i allò que n'és la representació. Perquè obra i representació no in tegren un mateix aconseguiment (performarzce, q li e
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j)

diuen els anglesos). Intentaré
de precisar el que vull dir.
Començo per sostenir que l'obra Facem comèdia, és a dir, lot
el que resulta atribuïble a Alexandre Ballester, és d'una molt
alta categoria teatral i, per tant,
literària (que l'espècie suposa el
gènere). Tal com sona i sense
embuts.
M'explano. Alexandre Ballester
ha escrit una obra absolutament
no lineal, o sia, de més d'una dimensió narrativa: sorprenent i
coherent alhora. Sorprenent, per-

què una de te rminada s ituació
escènica no pe rmet de preveure
la que s'esdevindrà seguidament.
l cohe rent, perquè la que seguidament s 'esdevé és, però, indi scu tible conseqüència de l'anterior. Això, ve-t'ho aqu í, és l'autèn ti c teatre.
Aquest rigorós procés escènic,
encara, és adobat am b un humor
agre , no pas amb fàcil comicitat,
que arriba a moments de gran
força tea tral, com, per exem ple,
,'escena de les variacions de tensió de la llum elèctrica, o a momen ts d'una subt il alenada alliberadora, com, per exemple, l'arribada de ls comediants ital ians
e n l'amb ient enrarit.
l , per últim, la moralitat que
proposa Facem comèdia és ben
purificadora. Alexandre Ballester
ens diu que la mort per consumpció no dóna pas al no-res s inó
que, contràriament a això, restaura la vida.
Doncs, bé. La representació
d'aques ta obra no assoleix suficientmen t la vivacitat dinàm ica
req ue r ida. El director S erg i
Schaaff s'ha recolzat pri ncipalment en l'aspec te ca ricaturesc de
Face"z comèdia. I una ca ricatura,
pel que té de fixa ció (encara que
exagerada i, per tan t, activa ) de
la ima tge, com porta sempre una
visió estàtica d 'allò que comun ica; no una visió progressiva, ni
'5uccessiva tan sol s.
Pe r això allà on la d irecció de
Sergi Schaaff aconsegueix una
fita més alta de la re presentació
de l'o bra és en l'escenografia i
els figurins, per a les quals coses
ha sabut compta r amb la col-Ia-

bo ració de l'eficient Jordi Palà
q ue ha fet ostensible, d'acord
amb l'obra, el context tronat i
depauperat.
I allà on la direcció precisament s'aigualeix, perquè no e ncarna l'obra, és en el que fa referència a la progressivitat postulada per Facem comèd ia. La
representació no segueix la doble
i inversa tendència que integra
l'obra . Davant l'espectador no
c reix e l suficient relleu que proclami que, e n la mesura que la
s ituació teatral avança cap a la
mort, fa entrada la vida: partic ularment, les escenes de la presència dels comediants ita li an s,
1an significa tives de tot això,
manquen de nervi i grapa . I dels
actors, només Pau Garsaball fa
una actuació responsable i preparada. De la nombrosa r esta, es
defensen Jordi Serrat i, a llur
manera, Ll orenç Duran i Fe lTan
Vela t.
E.s una llàs tima . Perquè Alexandre Ballester ens ofereix una
obra de molt grui x.

Castells

castellers

El sol i la calor de l'estiu són
els amics que en s po rten les colles de «castellers» fent via cap
a les places porxades o irregulars, amb arbres o sense, de ¡'Alt
Camp, del Tarragonès, de l'Alt i
del Baix Penedès, del Garraf i
de molts altres trossos del nostre país. Cami ses vermelles , verdes, roses, blaves, grogues, pan457

talons blancs ben faixats de ne·
gre, peus nus.
La pinya d'homes anònims, catalans de naixença o de creixença, es congria a la base. Primer,
estric tes i tècnics e a s tell e r s
guiats pel cap de colla . Després,
tothom que ho vol. l comença a
pujar el castell . Les gralles es tri pen l'aire calent de l'es tiu . Tota
la plaça s 'exci ta i, de prop o de
lluny, hi participa. l el castell
puj a i es carrega i es descarrega.
O es fa llenya.
Els castells ---els cas tells pròpiament dits, les torres, els pilars- s6n un dels nostres aut èntics espectacles. l molt més que
un espectacle: són una expressió
significativa del nostre poble.
Ardits, equilibrats. esvelts , arraux a t s, tremoladissos, insegurs,
bells, fugaços, renaixents, dramàtics, forts .
Estiu 1972, ara. Jo us recomanaria que no us perdéssiu pas
una exhib ició de castelle rs. 1::5 un
fe t tan viu i , alhora, estètic, que

cal ésser-hi present per conèixer-lo.
Atenció a les colles : Castellers
de Vi lafranca, Xiquets de Valls,

Nens del Vendrell , Joves Xiquets
de Valls, Xiquets de Tarragona,
Minyons de l'Arboç, Castellers
de Barcelona, Castellers de Sitges, Bordegassos de Vilanova .
r atenció a la Festa Major de
Vilafranca del Penedès: si podeu,
feu-vos-hi presents als castells del
d ia 30 d'agost. AI migdia, sota el
sol de l'estiu, a la Plaça de l'Ajuntament de Vilafranca. Es tracta d'un fet dif/cilment narrable.

Avisos

. Els clowns., de Federico Fellini , a l Publi. Una pedra cantonera del cinema. Perquè és una
lluminosa lectura de la vida feta
a pa rtir d'una refinadíssima interpretació de la infantesa. I un
gran espectacle dc pallassos, per
torna.

Ate nció al c ¡de Ingmar Bergman, a l'Arcàd ia.

Atenció a les Serenates del
Barri Gòtic, organitzades per Joventuts Musicals.
Joan Arge ltt é (Badalona)
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quatre vents

Eis prOJ1leSOS

es

m O li en:

M oviment d e promesos
Hauria d'ésser ben clar per a tothom que el sagrament del matrimoni
és la resposta seriosa i compromesa
8 una vocació 8 la qual Déu crida a

qui 11 plau. Malgrat però la dimensió
i transce ndè ncia d'aquesta crida, tots
coneixem prou bé quina és l 'anguniosa

realitat del mo ment present.
Creiem que tots els estralls matrl·
monlals tenen un perquè que sol venir
de lluny, tot I que ,. en un moment

determinat. quan el matrimoni ja està
constituït i camuflar o dissimular Ja no

és possible, quan es produeixen les
sorpreses I àdhuc els traumes .

Tota decis ió ha d'ana r precedida d'una re flex ió i d'una cons-

c ient preparació. €.S lògic , do ncs,
q ue l'cta pa q ue preccdc Lx c i matr imoni, e l fes te ig, s igui degudam ent encarrilada i aprofundida
pe l' la pa rella de prom esos, j a
que és aqu í on s'inicia Ja ges tació
de l futur matrimoni. Tot a pa re·
lI a mcnt compo rta , pe r na tura le·
sa , un a probl em à tica molt conc re ta d c tota mena de tipus :
pe rso na l, professional, r eligiosa,
cu ltu ra l, econò mica, polit ica, psi·
cològ ica , social, e tc., que cal
afro ntar i treball a r de bon com ençament a ni vell interior i de
parella, però també a ni vell de
grup.
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Conscients del problema existent i amb l'únic afany d'ajudar
les joves parelles en la seva tasca
de descober ta i aprofundiment
d'aquest camí d'amor mutu ja
iniciat, va néixer a Barcelona fa

aproximadament 10 anys, gràcies
a un grup de pioners, un movi-

ment per als promesos, on poguessin trobar els mitjans bàs ics

per a llur formació .
La paraula moviment porta intrínseca l'exigència del dinamisme; cal estar, doncs, molt a ]'aguait de totes aquelles situacions
que poden fer-lo esdevenir escleròt ic i rònec. Pcr això, curs darrera curs, ha estat necessari rcvisar detingudament ]a tasca
empresa amb tot el seu desplegament i aleshores constnlir de
bell nou o simplement refer, sempre en concordança amb les nccessitats d'avui.

Malgrat les dificultat s que tots
coneixem, podem continuar dient

que el Moviment de promesos és
una realitat a Barcelona que lluita per aconseguir una constant
formac ió i promoció humana i
cristiana de les parelles que vulguin aprofundir el seu prometatge, preparar-se adequadament de
cara al futur matrimoni i enriquir-se mútuament en e ls diversos aspectes que vivim.

Mitjans i orga nitzac ió
Per anar realitzant aquests objectius ha estat necessari buscar
els mitjans més adients. Fa anys

que el treball en equip va co-
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mençar a ésser valorat degudament; nosaltres creiem que ara
com ara segueix essent vàlid del
tot i d'una riquesa certament engrescadora. Per aquesta raó les
possibilitats del nostre Moviment
reposen en la dinàmica pròpia
dels grups.
Cada equip es compon , per terme mitjà, d'unes cinc parelles de
promesos i d'un matrimoni que
assumeix ]a tasca de moderadorresponsable. Es en l'autèntic caliu de grup on, tots plegats, anem
desenvolupant, al llarg deI curs,
uns temes oportunament escollits que sensibilitzen la parella
i li provoquen la necessitat de
fer-se planteigs seriosos de tot
ordre.
Les siluacions que viu una parella que tot just comença el seu
festei g són ben diferents de les
que han d'afrontar e ls promesos
que tenen e l matrimoni gai rebé
a les portes. A fi doncs d'aprofundir com cal aquestes dues etapes prou concretes, ha calgut formar, ara per ara, dos grans gru ps
que anomenem bàsic i prenwt r¡manial als quals hem assignat
temaris diferents.
Els puntals del nostre treball
són el diàleg sincer i el caliu d'a·
mistat. No és pas quelcom que
se'ns doni fet, de cap manera!;
s'ha de treballar amb entusiasme
i amb seny alhora, altrament fóra somiar truites, ja que és d'aquesta manera com es fa possible
potenciar energies i valors dels
components del petit grup.
Sovint dels temes tractats en
les reunions estipulades en e l calendari de curs en sorgeixen d'al-

tres que demanen trobades extres a nivell d'equip i que ajuden
a fomentar el coneixement espontani entre els membres de cada
grup. Aquestes trobades de més
a més són les que potser, fin s
ara, han deixat e l senya l més vistent de l'empenta, inquietud i ca·
pacitat de cada grup ja que han
estat promogudes ll iurem ent per
les mateixes parelles.
Dc tant en tant s'organ itzen
trobades generals que dediquem
a la revisió i posada en comú de
la feina feta. També n'hi ha d'altres on s'esbossen temes específics -psicologia, sexualitat, economia, etc.-, amb l'aj ut e1e persones enteses.

Balanç , dificultats , perspectives
El dia 2 e1e juliol vam fer el
balanç d'aquest darrer curs. Vam
constatar, si calia, la petitesa del
nostre moviment ( tres grups, amb

un tota l de 18 parelles, amb sis
matrimonis responsables). Però
el treball dut a terme ha estat
positiu , tot i que tinguem uns
problemes bàsics: el coneixement
de les necessitats i angoixes de
les parelles de promesos dels nostres ambients; l'obertura i e l
creixement progressiu del nostre
moviment. Per això si algú té interès a entrar en contacte aInb
nosaltres, que s'adreci a Jorel i
Aragall (tel. 23578 OI ) o a Manuel
Torrente (tel. 2412596).
Perquè si hem fe t un camí, no
podem oferir un lloc definit iu ,
sinó que volem anar més enll à
per no trair allò que tenim de
més bell: la força d'haver esta t
cridats a fer un món nou. Per
això seguirem amb coratge la
nostra tasca, bu scant amb arany
els viaranys que ens permetin de
transfigurar la nostra fesom ia
d'homes cristians amb una dinàmica jovenívola i esperançadora
per al futur.
Manl/el Torrente (Barcelona )

Solsona: compàs d 'esp era . .. desesperançada
No sabria qualificar d'altra manera

I:J situació actual del nostre bisbat.
D'ençà de l'assemblea conjunta (3-8
d'abril), d'ençà de la carta pastoral sobm el nomenament dels tres vicaris

episcopals (maig), tothom està esperant ... sense esperança. HI ha símptomes, segons rumors , no gaire falagu ers
que ho fan creure aixi.
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Quant als vicaris episcopals
(els «bisbe tons., que deia a lgú
en broma ): el que segons la intenció jeràrquica havia de ser
una consul ta personal i confidencial, sembla que s'ha convertit ,

per la força de les circu ms tànc ies, en plebiscit multitudinari.
Deu ser a llò dels corrents d'opinió o dels grups de pressió. E l
risc de la democràcia. Pot resulta r que el tret surti per la cula-

ta: que e ls noms més s ignifica tivament assenyalats no siguin
prou de l grat d'aquell que els
ha de nomenar, i que llavors
aquest es trobi am b problemes.
Quan hi ha, com hi ha, una desconfiança múlua radical enlre
els de dall i els de baix, la base,
que en diuen ara, toles les suspi-

càcies són possibles. No hem sortit enca ra de l'atzucac, i bé caldria sortir-ne d'una vegada, carai!
ALxí no farem res, no anirem enlloc, ens anem mossegant la clIa.

in forma ti va que compta i recomp-

ta tan escrupulosament e ls bu tlletins diocesans que s'a treveixen
a fer·ho, ja e n tindrà un més a
afegir a la llista: e l do tzè, el
tretzè? A més d'un rec tor li va
passar pe r la barrc;,:na dc re tornar-lo aHegant que no el reconei-

xia com a propi, que no s' hi reconeixia. I és que n'hi havia per
fer·ho . Per moltes raons. P rimera: és immoral publicar la rdutació d'una tesi sense ha\'cr pu-

blicat abans la tesi en qüestió
com era , en aquest cas, l'Assem-

blea Conjunta de Mad ri d. Segona : és també immoral servi r la
veritat a mitges com ha [el el
«nostre » butllct í, in [orman t no-

més del que li ha interessat segons un ben determinat co rrent
d'opinió. Tercera: és inoportú i
iHògic , des prés de la nostra assemblea d'abril cele brada en la
línia de la de Madrid, donar a
conèixer ara un document que

Això és fer música mentre Roma

contradi u

s'està cremant, sentenciaria Che slertol1. Déu vu lgu i que siguin in-

aquella. Quarta: és perfecta ment
inútil (no ho és la mateixa exi stència de la nos tra publi cació ofi ~
e ia l?) donar a llum un paper que
ja sc saben de memòria fins les
rales de sagristia. Cinquena: és
una aCliud fa lsament jeràrquica.
¿ Per què, si volem ser tan fidels
a Roma, no publicàvem tot se~
guit el seu comun icat? Per què
el document sí i les altres declaracions, també i certament vingudes de Roma, no? Pe r q uè d e la
Conferència Episcopal Espanyola en callem a llò que ens sembla?
¿Per què del ma teix cardena l Tarancon que la pres ide ix, oi més
haven t esta t el nos tre bisbe , en

fantats ben av ia t els ditxosos bisbe tons, i del gust de tothom,
almenys de la majoria, capaços
de treballar en equip i cie fer rené ixe r l'esperança, que ja serà
difícil. Oficiosament es comenten
tres noms que em callo per no
pecar d' ingenu . Poden fe r-ho bé.
Són, rea lment, d'cntre e ls millors .

E l butlletí és un a ltre cas.
l quin cas! Sapigueu-ho tots,
amics: el «Bole tín Oficial Eclesiastico del Obispado de Solsona., número 394, ma ig-juny d'enguany, ha publicat el cèle bre «documento . romà. Aquella agència
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aquesta

i, per

tant,

diem també, només , ci que volem? ¿Per què del mateix DI'. Bascuñann n'hem publicat només la
darrera lletra pastoral, quan són
quatre, en tota l, Ics que, relacio-

nades amb la nos tra assemb lea,
havíem d'haver publicat? Potser,

donant la raó a aquell rector, no
hauria estat gens malament de
reLQrnar tot s els butl1cl ¡ns a la
seva procedència . :t:.s inconcebi-

ble que ci màxim òrgan informatiu del bi sbal s'hagi pogut mantenir olímpicam ent al marge d'un
esdeveniment tan im portant co m

ha estat e l de la nos tra assemblea_ Els futurs his toriadors eclesiàst ics no en sabran pas treure

l'en tre ll a t. Son n'haurem tingut
encara dels diaris i revis tes forans, com aquests mateixos QUADE RNS, que, fent-se'n amatent
ressò n'hauran deixat constància.

Gràc ies a ells, vergonya per a
nosa ltres. A veure si els con tractes
que han comença t d'establir els

direc tors dels bullletins de les
di òcesis ca talanes en ordre a un
sol bulll e tí regional, donen ben
aviat l"esu1tat: ens es talviarem
certament, moltes despeses
poss ible ment, no pocs disgus tos .
I fora d'això, res d'es pecial.

¡:

Mn_ Josep M. Ballarín, ci nost re
home universal, ha escrit a «Qüestions de vida cristiana », número
62, un article molt interessant i
original sobre . El s ídols de la
llei i de la llibe rta t ». Llegiu-lo.
L'arxiprestat de Navàs ha començat de publi car pe l seu compte
un suplement del full parroquial
titula t «Sarme nt ». o se rà periòdic, de moment. Es proposa servir d'enllaç entre Ics di verses comunitats de l'arxipres ta l. impulsar i orienta r l'acció pas toral i,
mo lt especialment, in forma r de
J'assemblea conjun ta to t posan tne en pràc ti ca les conclus ions.
Veurem què en sortirà. A les mines de carbó de Fígols hi ha hagut desgràcies; fins a l mome nt
present (17,7 ,72 ), tres morts_ E l
senyor b is be hi ha fet acte de
presènc ia. Les tandes de colònies
d'estiu tant de Pegue ra (nen s)
com de Vilada (nenes) ha n com ençat de rodar i no pa raran
durant dos mesos. Tothom se'n
va de vacances: qui a Suïssa, qui
a Sant Llorenç del s Piteus; qui
s impl ement se'n va a pesca r o a
ficar la panxa a ¡'aigua. I, encara, qui es queda a casa com un
condemnat a fer cròniques, informes i resums. Punt.
Climent Forn er
( Navàs-SO/SOlTa)
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Una exllOrtació pastoral del doctol' Juban y
El _Boletfn oficial del Arzobispado»
del mes de juliol s'obre amb el text

català . A propòsit del futur treball
pastoral de la diòcesi», exhortació del
doctor Jubany que havien publicat els
diaris en versió castellana, versió que
recu ll també el Butlletí després del

text català .

«Desitjo comunicar·vos unes reflexions, que la realitat de la diòcesi m 'ha suggerit, i proposar-vos
algunes consideracions sobre Ics
actituds que, tant el bisbe com
la comunitat diocesana, han de
prendre davant aquesta realitat • .

Una pastoral missionera
1. En la primera part, el doctor Jubany parla de la transformació de la vida social de Barcelona. ¿Què soHicita la seva
atenc ió ? «Ens adonarem de seguida que cada un d'aques ts aspectes de la nostra vida social
comporta situacions humanes difícil s i conflictives: desequilibris

tra acció pastoral -activitats, o rganismes, estructures- a qualsevol nivell, ¿s'enfro nta cris ti anament i amb valentia amb aquests
problemes i realitats o bé, al contrari , segucLx un camí de rutina,
entre lamentacions dels temps
presents i nostàlgics del passa t?
( .. . ) ~s fàcil convèncer-nos que
no és possible de quedar-nos reduïts a una pastoral de co nservació; és a dir, al manteniment rutinari d'un culte, d'una catequesi
o d'unes institucions que, mo ltes
vegades, viuen al marge dels fenòmens que transformen l'ànima
coHectiva del nos tre poble .•
El bisbe creu doncs - i ho diu
amb tota c\aredat- que l'activitat pastoral ha de tenir un caràcter autènticament missioner, «en
el sentit de fer conèixer les exigències evangèliques a tots els
homes.»
Aqu es t camí no és fàci l, evi-

dentment : «Davant la magnitud
i el volum d'un món nou que e n
bona part s'ed ifica al marge de

econòmics; pro ble mes en e l mó n

l'Evangeli, els membres de l' Es-

del treball ; dificultat s d'integra-

glésia estem espantats i tenim
pOf. Per ai.xò ens sentim vacil-

ció social , de vida fam iliar i d'e-

ducació de la joventut; tensions
polítiques; antagonismes; lluita
de classes, etc. També descobrirem que molts drets fonamentals
de les pe rsones es tan a menaçats

i fins i tot ofegats, a pesar que
s'han fet alguns progressos parcials en el conjunt de la nostra
vida social».
No és estrany que el bisbe es
demani tot seguit: «Tota la nos-
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lants i correm el peri ll de replegar-nos sobre nosaltres mateixos
i d'acontentar-nos amb una religiositat individualista i tancada,
que no seria sal de la terra ni
llum d el món (Mt 5,13 ss.). La por
de ser mal interpretats encara
agrueja més el mal, perquè ens
indueix a refusar les responsabilitats que ens corresponen». Tanmateix, «cal superar les pors i

tenir la convicció ferma que l'Església s'ha d'enfrontar amb les
realitats temporals, en virtut d'una m issió que li és irrenunciable,.
Una tasca comunitària
2.

En la segona part , cI bisbe

subratlla que «la responsabilitat

pastoral ens afecta a tots . . Com ença amb una consta tació ben
realista: . CaI reconèixer que l'encert o el desencert de l'actuació
d 'un bisbe té conseqüències enormes per al (ulur pas toral d'una
diòcesi. »
«Avui e ls bisbes som cOllt estat s ( ... ) Aquest fet, en comptes
d'irritar-nos, ens ajuda a purificar Ics nostres actituds i a revi·
sar el nostre comportamen t en
l'exercici del ministeri. ( ... ) La
cris i d'autoritat, que avui es denuncia moltes vegades a l s i de
la mateixa Esglés ia, ¿no serà potser una crida de Déu perquè tots
e ls qui tencn potes tat en aquesta
Església trobin e n cada moment
les formes més evangèliques de
reali tzar el servei jeràrquic?
No bas ta però amb grans afi rmacions sobre la comunitat de
tots els membres de l' Església
pel que ra a la dignitat i l'acció
en vista a la cons trucció del Cos
de Crist: «ca ldrà que porte m a
la pràctica el pensament conciliar.»

El bisbe assenyala tres perill s
que cal e liminar: a) la consciè ncia de l'absorció jeràrquica, que
con s istiria a esperar que toles Ics
solucions concre tes de ls probJe·
mes pas torals procedeixin cic la

iniciativa de la jerarqu ia; b) el
risc de paraHelisme pastoral,
«procedent de l'exis tència d'activitats que seguissin camins que
mai no s'arriben a trobar i no
tenen cap coordinació entre ells.
(el bisbe parla directame nt dels
organismes diocesans i la basc):
c) la neutralitat del bisbe: no ralta qui la demana en nom del pluralisme pastoral. «Crec que s'ha
de distingir bé entre pluralisme
legítim i iHegít im . Aquest darrer
no es pot admetre al s i d'una ve·
ri table i autèntica pastoral de la
comun itat diocesana ( ... ) Pe nso
que el bisbe - precisament per
ser sagrament d'unitat i no dc
dispersió- s 'ha de definir, en el
sentit que no pot donar la matei·
xa prioritat a totes les opc ions i
s'ha d'inclinar , fins i tot en el
camp de les que s iguin acceptables, a favor d'aquelles que una
re flexió serio a i profunda :leon·
selli com a més convenien ts per
a l'anunci de l'Evangeli als homes d'avui. »
¿Què ens guardarà d'un ri sc
d'arbitrarietat o de preferències
personals? . Subratllem que això
obligarà, respecte a les dec is io ns
més importants que s'hauran de
prendre a la diòcesi, a deliberacions conjuntes, a consultes àm·
plies i a un diàleg sincer i fra ternal. En una paraula, hem de viu·
re i ens hem de moure en una
comunió íntima, que no po t que·
dar-se en simples paraules. »
3. En la tercera pa rt el bi sbe
parla del ser i l'actuar comuni ta·
ris com a exigència teològica: t(Si
volem ser fid els a l'acció de l'Esperit, hem de parlar de plans
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pastorals, amb un sentit comunitari. Hem de considera r la Pastoral de Conj un t (amb maj úscul a) com una ex igència eclesial i
no com un caprici d'uns quant,
innovadors. Ara bé, perquè són
contingents i discu tibles les maneres conc re tes de realitzar-la,
haurem de treballar junts pe r trobar-Ics, at enen t qualsevol iniciativa i a profitant tota a por tació positiva •.
El bisbe passa a dir unes parau les sobre els laics, sobre els
religiosos i sobre els preveres.
Quan t als religiosos val la pena
destacar aquest paràgraf: «La
nostra diòcesi, pe r les seves caracterís tiques peculiars, reclama
- principalmen t a Ics persones
que no han nascu l en la nostra
regió-- esforços con sidera bles de
compren ió i ada ptació. Sense
això se'n ressenti ria e l senti t missioner de la vocació religiosa i
podrien fracassar les millors volun ta ts i quedar malmesos molts
esforços de vida evangèlica.» Pe l
que fa als preveres, destaquem
també un punt : .En l'Església
d'avui hi ha noves necessitats
pasto rals. Ara bé, les noves necessitats exigeixen nous serveis
ministerials i, pe r tant, noves
formes de vida sacerdotal. No
podem tancar els ulls davant d 'aquestes exigències ni ens en podem escandalitzar ( ... ) Això demana exploradors valents , units
profundament a Cris t i sincerament fidels a l'Església .
Aq uesta part es tanca am b l'enum eració d'algunes dificultats i
objeccions que són posades, avui,
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a la pastoral de conjunt i a les
qua ls ci bisbe formula alguns interrogants : «Valdria la pena d'ana li tzar amb se renita t les causes
d'aquestes actituds . No ens ha de
vèncer la tristesa ni el malhumor». Transcriurem també l'úJtim punt de les seves refl exions:
. Tam bé a la nos tra diòcesi es donen per desgràcia pos icions polè·
miques que, a vegades, inclouen
menyspreus i injúries con tra persones d'opinió diversa. Això no és
admisible perquè és antievangèlic. Enfront d 'aquestes postu res
ens podem pregun tar : ¿Qui pot
monopo lit za r l'ortodòx ia o atribuir-se la in terpre tació exclusiva
dels valors evangèlics? ¿Qui pot
ser jutge dels seus germans ?»
4. l fin a lmen t, el bi sbe acaba
amb «uns consell s en ordre al
nost re progrés pas toral comunitari . : unió vi va amb Crist; aten·
ció a la rea1i tat ( <<constitueix un
factor privilegiat d'unitat pastoral»); comun icació fraternal constant; ambient de confiança: «E~
ind ispensable e l clima d'un sa
optimi sme i d'una si ncera cunfiança mútua perquè cadascú de
nosalt res pugui actuar d'acord
amb les seves responsabilitats .•
En resum, una pastoral que assenyala unes pautes. Molt globals,
encara, mol t poc concretades.
Però en una direcció inequívoca
i plenes d'exigència , si han d'ésser portades a terme. Com diu
el doc tor J ubany, . La tasca missionera -que a Barcelona és immensa- té un ampli camp per
explorar; encara no ha començat
e l treball en molts sectors .•
J . T.

C·ònica

de Mallorca

Com que la darrera cromea publi·
cada a l a. de P. (abr il d'enguany , n"
17) ja fou prou extensa, ara només
indicaré breument els darrers esdeve·

niments que fins ara , principi de juliol,
han marcat la marxa de la nos tra Església.

Remarcam les primeres preses
de pos ició d el nou Adminis trador
Apostòli c, el bisbe auxi liar d 'Ei·
vi ssa, D. Teodor úbeda.
E l d a rre r diumen ge d'abril es
va celebrar el Dia de M allorca
Missionera. E l slogan d'en gu any
era: Obrir fines t res a l tercer
m ón. Ara que parlam tant de pol·
luc ió de l'ambient, sembla que
,'aire enrarit de Mallorca es pot
renov a r a mb aques ta obertura.
Ca l subratllar la tasca d e l Secreta riat diocesà d e Mi ssions que

s'esforça per presentar en una
línia molt renovadora, autènticame nt conciliar, la tasca mi ssionera cie la nostr a E sglésia local i
la seva contribució frat erna a
d 'altres esglésics joves , es pecial·
men t d e l Pe rú i Burundi. ":'s r emarcab le la formació d'un grup
d e joves que es reune ixen sovint
per m enta litza r-se sobre el tercer
m ó n i p re parar-se pe r treball arhi . Pe r ce rt, qu e e ls darre rs esdeveniments de l Burundi han tingut un eco prou preocupant a
Mallorca, encara que no hi ha ha·
gut cap mi ssio ne r mallorquí que
h ag i es tat mo les tat e n aques ts
enfro ntaments entre les du es tribus.

Un te ma, tal volta m assa tractat darre ¡-ament, ha es tat el de
l'econom ia. Una diòces i que , com
a entitat no té m assa recursos
productius , i qu e ha d e m an le nir
un clergat nombrós, forço sam enl
s'ha de veure empesa a revisar
la seva economia fins ara atom itzada to talment en un sis tema an tiqual i no gens evangèlic . Creim
que l'enfocament s 'ha ce ntra l
massa en la soluc ió de problemes
c1ericals , sense una visió m és
d 'a cord amb la «comunió » fraterna dels Ac tes del s Apò s tols,
posada a l dja. Una mos tra han
estat les noves normes sobre e ls
expedients matrimonials, que han
ca usat una certa des iHus ió .
També s'han ca usat enfro ntament s, qu e més av ia t han de m ostrat la radi calització del sector
conservador de Ciutat i algun s
pobles , so bre un a enq uesta prè·
via a la nova o rd enació de les
exèquies. E ls te mes «vede lles"
han es ta t la sepa rac ió d'exèq ui es
i Missa, i els aranze ls. fiï ha hagut opinio ns per a tots els gu s ts
i s'han sentit a dir coses mo lt
pelegrines. Qualcú, entre ta nt al·
darull , va recordar a llò de «d eixau que e ls m orts ente rrin e ls
seus morts». l qualcú romangué
escandalitzat. Ja ho vo l!
Encar a la con fessió és tema d e
preocupació clerical. A un a r eunió del co nsell presbi te ra l es d onà compte de dive rses deso rientacions
malentesos. Solució:
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Una Comissió de professors de l
Centre d'estudis teològics estudiaria la qüestió i presentaria una
resolució a l Consell presbiteral.
La Comissió va ser de tretze
membres, de diverses tendències.
Es va decidir per la preparació
d'un directori diocesà sobre el
Sagrament de la Pen itència. La
preparació y revisió del projecte,
que redactaren tres membres de
In dita Comissió, es va fer pacífi-

cament, sense cap baralla. Així es
presentaren 12 folis hol. a un espai com a proj ecte d'unes «Orientacions doc trinal s i pas torals sobre el sagrament de la Penitència . . El Consell presbiteral ho
aprovà el dia 30 de juny, i el directori, a partir del pròxim curs,
serà publicat i presen tat a ls arxi·
prestats.
A final de curs, e l bisbe A. A.
tingué una reunió amb els professors del Cent re d'estudis teo-

lògics. Encoratjà la tasca empresa i s'oferí a tots per a donar el
carisma d'unitat, que e l bisbe ha
de posseir. Es parl à d'unificar els
estudis teològics de les religioses
(sucursal de «Regina Mundi.)
amb els que es donen al Seminari, però la idea no passà enda-

vant per l'oposició d'una Orde
reli giosa. Però el curs vinen t les

classes de Teologia d 'ambdós centres seran obertes a tothom: scminaristes, sacerdots, religioses i
seglars.
Notícia telegràfica: Noray no
ha aparegut des del dia 14 d'abril
(aniversari de la II República),
Que va pub licar el seu núm. 13.

Quina mala sort!
El bisbe A. A. ha publicat un
decre t pel qual e ls nomenaments,
a partir d'ara, seran per cinc
anys. Es recolza en una decisió

del Consell presbiteral mallorquí
i de l'Assemblea Conjunta espa-

nyola .

Pere Llabrés

11 J ornada

valeJ1ciana de

Com l'any passat, el Moviment Apo5-

tòlic Obrer HOAC del Pals Valenclè ha
celeb rat el dia 4 de juny la 11 Jornada
Valenciana, on s'han ajuntat més de

doscents militants, provinents de Cas-

t.lIó, València I Alacant. El lloc de
l'Assemblea ha estat Gandia.
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l'HOA e

Aquest any, la Jornada fou pre-

parada pels militants de la diòcesi d'Alacant que, amb contacte

i d'acord amb els representants
de València i Castelló, havien cscollit com a tema de fons: La
Cultura Popular.

Potser cI més des tacab le fo u ci
treba ll real it zat per eq uips d e~·
l'rés de la ponència del mati; la
qua l remarcà la necessi tat que
sent la classe obrera de c rear una
cultu ra popular difere nt de la
burgesa, classista i alie nant.
Els equips , formats per una
vin tena de militants cada un , havien de pronunciar-se respecte a
les conseqüències que reportarà a
la c lasse obrera la possible e ntrada d'Espanya al Me rca t Comú i a
l'es tra tègia a seguirAmb a q u e s t a enquesta, els
obrers militant s de l'HOAC fe ien
seues les inq uietuds i preocupac io ns , ta n vives a l'a mbient del
nos tre país, que reporta l'aspirac ió d 'Espanya de formar part del
Mercat Comú.
Tal vegada, a lgú arriba a pensar
que e l tema a deba tre en equips
no estigués pas massa d'acord
amb el tema de la ponència, però
e l que es pre tenia no e ra alt ra cosa, que exerci tar l'actitud crítica
davant un dels probl emes importan ts pe r al desenvo lupamen t soc ial de l nos tre país ; i aquesta actitud c rítica és fonamenta l per a
anar cons truint una autè ntica cultura popular.
Que e l Merca t Comú apa reix
com la meta necessària per al
desenvo lupament econò mic d'Espanya, ja ningú no ho di scute ix .
Itimamcnt, e ls periòd ics i altres
mitjans de comunicació ens cionen infinit a t de no tícies i comeotari s al res pecte, a lguns dels quals
resulten contradic toris , especialme nt a l'hora d'enjudiciar la tardança d'e ntrar Espanya a l Mercat
Comú. Però, tots accepten i pro-

clamen la Comunitat de nacions
com irreversible i con venient per
al desenvolupamen t de la nostra
indúst ria i agricultura, i fin s i
tot de l nostre comerç. Aix í s'expressa to thom : sociòlegs, economistes, polítics, e mpresaris i homes de negocis , etc.

Però, i el poble?; què diu, què pen·
sa el poble treballador ? Heus as i el
que pensa un sector del poble obrer:
e(s militants de l'HOAC.

Malgrat els problemes que
comporta la nos t ra es tructura
política i econòmica, també ell s
creuen que l'entrada d'Espa nya
al Mercat Comú és irreversible.
Com que l'assumpte ho requeria, es féu una ll arga i seriosa
anàl is i, mirant més bé les cooseqüènc ies que re portarà a la
gent treba ll adora, a la qua l rara
vcgacb li pregunten el que pensa.
Cal no tar que l'anàlis i, to t i re·
conèixer el benefici que reporta
l'assoc iació econò mica amb altres
nacions, no és pas massa opt imista i assenya la amb honradesa i
va lentia la part negativa.
Quant a c01lseqüèllcies positives, s'apunt à: democratització en
l'estruc tura po lítica ; maj o r parti cipació en e ls difere nts sectors:
sindical, polític, ensenyança, e tc.;
notable alça del nivell econòmic.
Quant a les conseqüènc ies nega/ives: les lliberta ts democrà tiques adquirides d'un s is tema neocapitalista cada vegada més ferm
i recolzat pe ls tru s ts i mo no polis de la socie tat de consum; el
benefici serà, una vegada més, de
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part del capital e mpresaria l: a la
classe obrera «se li repartirà un
peix més gros, però no la canya.
(l'autogestió ); el confort i el nivell econò mic aconseguits redundaran en perjuí de la consciència
de classes; ens convertirem e n
explotadors dels pobles del tercer món.
Quant a l'es trat ègia a seguir,
s'apuntà que seria inútil i antipopular de lluitar per impedi r
l'entrada d'Espanya al Me rcat
Comú . Per això l'est ratègia deu

seguir, més bé, un camí de conscienciació: per una anà.lisi c rítica de la reali tat que viv im adquirir una nova cultura popula r que
ens obri els ulls i nos pe rme ta
denunciar, am b més coneixe ment
de causa, la injustíc ia social; intentar construir una gran solidarita t internacional de tota la gent
que se sent explotada o perta ny
al tercer món , a l qua l no devem
d'oblidar quan el nos tre país s'alineï amb els països desenvolupats .
!I 11/011 i S iglles (Xà tiva)

11 « Setmana en Família

»

al Pla de Santa Maria ( T armgona)
ts bo que, de tant en tant, apartem
la nostra mirada dels grans nuclis que.
da vegades, semblen «monstres Uf'
bans., i ens fixem, amb ulls atents,
en les coses que es fan als pobles
petits.
Avui voldria posar de relleu la 11
SETMANA EN FAMILIA. celebrada al
Pla de Sta. Maria, del 4 a 1'11 de maig
de 1972, amb tot el que significa d'esforç coH ectiu i d'afany de diàleg.

Cal remarcar que aquesta Setmana no se la va treure de Ja
màniga el mossèn del poble, per
a entre tenir la gent , sinó que fou
laboriosament preparada junta-
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ment amb joves i gra ns . A la
portada del progra ma hi diu que
l'organitzen conjuntamen t ,'Associació de Caps de fa m íl ia, la
Junta de Joves i la Pa rròq uia.
Abans s'hi havi en fe t, duran t
alguns anys. Se tmanes de Joventut, però ve ient que més aviat
s'esllanguien i, amb un afany de
renovació, l'any passa t, el 1971,
es decidiren adreça r-les a lo t el
poble; o sigui no solament a la
mainada, o als joves o a ls matrimonis per separat, sinó a to ts els
elements inquie ts o susceptibles
d'inquietud human is ta i cris tia-

na. Així va néLxer la «T Se tmana
en Família», on van tractar-se temes d'interès com aquell qui es
troba en família, o sigui, en un
clima de germanor i de diàleg
sense encarcaraments ni et iquetes oficials. Hi va passar gent de
fama i de grapa populars. L'any
passal com a botó de mostra, podem dir que hi va partic ipar el
Bi sbe d'Urge ll, conegut popularmen t a tot Catalunya pel Bisbe
Joan.
Havent de ixat molt bon regust
aq uesta l Se tmana en tot el poble, hi havia moltes ga nes que es
repetls. Amb aquest recolzament
popular, els esmentats organitzadors de terminaren fer-ne la segona edició del 4 a 1'11 de maig.

El programa
Dijous, dia 4. La família avui ,
pel matrimoni de Barcelona Lluís
Gonzàlez Manin i Maria Bosch de
Gonzàlez.
Dive ndres, dia 5. La religió en
els nostres temps, diàleg sobre el
fe t re ligiós entre Enric Capó
Pui g, pastor de l'Església evangèlica del Clot, de Barcelona i Antoni Mata bosch Sole r, professor
de la faculta t teològica de Barcelona, secció Sl. Pacià.
Dissabte, dia 6. Cu ltura i contracultura (hippies, drogues, contestació ... l, pel Or. Joan Vilaltella Gran, metge ps icòleg-clínic de
l'Ins titut Genus de Barcelona .
Dilluns, dia 8. Els esports, d iàleg sobre els esports en tre e ls senyors Agustí Montal Costa, presiden t del Club de Fútbol Barce-

lona, Manuel Me ler Urchaga, president del R.C. D. Espanyol, Andreu Olesti Cabrito, preside nt de
la secció de Hockey de l Reus Esportiu , cinc vegades campió d'E uropa, i J oan Mas Canti, president
de les penyes barcelonistes.
Dimart s, dia 9. Què és un procurador en Corts per la fam ília,
pel Sr. Eduard Tarragona Corbella, advocat i procurador en Corts
de representació famili ar per Barcelona.
Dimecres, dia 10. Bo lets bons i
bole ts verinosos, pel Sr. Ramon
Menal Armisen , guanyador del
programa de Televisió «Las diez
de últimas».
Totes les xerrades tingueren
lloc al Cinema del Sindica t a les
IO del vespre.
Dijous, dia 11, festa dc l'Ascensió, a les 12 del migdia: Clausura de la Setman a pel nostre Sr.
Arquebisbe, Josep Pont i Gol,
que passarà el dia entre nosaltres
per ta l de conèixer el nostre poble. S'invita to thom a les 12 a
dona r-li la benvinguda a la plaça
de l'Església.
Cal advertir la següent variant:
E l dia 9, en lloc del Sr. Tarragona, va disertar e l Sr. Lluís Badia
i Duran, sobre la nova Lic i d'Educació i el Sr. Eduard Ta rragona, ho féu el dissabte, dia 13 .
El diumenge dia 7, q ue quedava buit de parlaJlle nts, es va dcdicar a intensa festa de vibració
popular. AI matí un concurs de
cobles sardanístiques, en el qual
en participaren 20, i a la tarda
una trobada de grups de Folk,
amb la participació cic 10 grups
diferents.
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Un balanç?

t972 , núm. 1.1 65, a Ics pàgines
centra ls, on fa una elogiosa res·

Aquesta varietat de lemes i de
conferenciants, ens podria semblar, de bell antuvi, una barreja
de mal pair, però mirat amb sentit realista potser ens adonarem
que e ls organitzadors han sabut
sintonitzar amb l'ànima popular.
Han sabut tirar al dret de cara
a un sa pluralisme i de cara a un
diàleg enriquidor i respectuós
amb el parer de l'a ltre. l això,
men tre a les a ltures són rebecs
a l p lu ralisme i al contrast de
parers.
El fet pos itiu és que els que
han viscut la Setmana per dins
ens diuen que enguany també
han agradat molt totes Ics xerrades.
A cada xerrada, que, segons el
programa, començava a les 10 del
vespre, seguia un diàleg interessant que durava fins a quarts
d'una . l a totes elles participaren molts veïns dels pobles de
l'Alt Camp .
El que podria semblar més arriscat, atès el nivell religiós més
aviat tradicional de molts dels
nostres pobles, fMa e l diàleg ecumènic amb intervenció d'un pastor evangèlic i un teòleg catòlic.
No m 'estranyar ia que algun
dels nostres catòlics integristes
s'esqueixés les vestidures i atribuís tot aquest muntatge a inspirac ió diabòlica.
Malgrat tot, ens consta que
aquest dià leg fou molt enriquidor
i molt positiu per les dues parts.
Aquest aspecte el remarca abastament, la «Haja Parroqujal » de
Tarragona, el dia 11 de juny de

senya d'aquesta Se tmana que comentem .
No solament han de ser grups
selectes de Barcelona, sinó pagesos i treballadors del Pla de Santa Maria que sàpiguen que no tot
es cou dins del c los de la nostra
Església. La Veritat que busquem
tots no és un concepte o una fórmula dogmàtica sinó que és el
Crist. I aquest ens crida tots a
viure més profundament la nostra fe (catÒlica o protestant) i a
buscar la unió de tots els cristians en la seva veritable Església.
A part, doncs, In natural curiositat de sentir el Pastor evangèlic
Enric Capó i e l sncerdot cntò tic,
Mn. Antoni Mataboseh i de veure
com es desenvolupava cada Ú, ens
consta que e l públic va quedar
profundament satisfet i amb ganes de viure més autènticament
la pròpia fe.
El dia de ]a clausura, va ser un
dia de plenitud . El Pas tor de
l'Església de Tarragona, el Dr.
Pont i Gol, i els creients del Pla
de Sta. Maria es van conèixer i
guanyar la confiança mútuament.
Tot va anar sobre rodes i sense
arcs triomfals, per un ca rrer de
senzillesa i de naturalitat.
Tot comptat i debatut, podem
dir que aquesta «11 Setmana en
Familia» ha es tat ben positiva
pel que suposa d'esforç col'lectiu ,
de vibració papu tar i d'afany de
d iàleg, tant per als habitants del
Pla (uns 1.600) com per a ls de la
rodalia. I creiem que no serà pas
l'última_
Josep Asens (Reus)
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D, , d'allà
a CI

Tot el que sabem de la reunió de
la Conferència episcopal catalana (oficialment, encara, .tarraconense_ I que

segueix parlant en termes de . región. )
és el comunicat que la secretaria de
la Conferència facilità a la premsa I
que van publicar els diaris. El transCriVim ,

doncs , de . EI Correo Catalan»

del 20 de Juliol:

necesar;amen te debell ornitir deta ll es convenienles.
Con relación a la previsión social del clero, han vista la Can vel1iel7cia de que se celebre una reunión de los d irecto res d e m On tepíos de l as distinllLS diócesis d e
la Tarraconense, co n el objelo de
eS lL/diar las posibil idades de lleva r fi término esta previsión a n i-

. Los o bis pas d e l a Co nfe r encia

Episcopal Tarraconense !tan cel eb ra d a L/ na r eU/lió n d e r efl exi ón
v convivencia en el sem il1 ario
diocesa na d e l a Seo de Urgel, el
rUa 17 d e los corrien tes. H an par¡iàpado todos los o bispos, a excepció H del de T o rtosa, que ex-

cLl s6 su ausencia.
D es pu és l l e un (iempo ded icada a la plegaria en co mú» y a la
celeh ,.aciórl de la Eu caristia, han

revisada el trabajo reaUzada por
l a Co nfe r enci a a lo la rgo del pre-

sen te curso.
A

su ve".

Ilarz consta tado l a

desoriel1tació n de los fieles acerca d el sacra m ento )' prdctica de
la penitencia. En es pera de que
algzH1 0s de los principales pwttos
en esta maleria Sea,.l aclarados
o port lmam el1t e por la Co nfe rencia Episcopal, los obispos recomiendal'l a los sacerdotes y tam bién a los fi eles que leall en su
integ ridad el docum ento reeienle d e la San ta S ede sobre este
lem a, a filt de evitar eq uívocos
nacidos a nleuudo de la lectura
de resúmenes que, 11 0 obstante
la atel1ción puesta al redactarlos,

vel de la regiól1 .li ell conex ión
CO ll la Comis ;óll Episcopal perline f1l e.
Los ohis pos han estud iada también la villculación d e la COllf e-

reucia E piscopal co n la Facultad
de T eologia de Barcelo na, en o rdell el la cOHstituciól1 de !H I paI ronato de la ntisma.
Ame la prob l em a /ica de la ell-

sei1allZa en nues/ro país, los obispos han considerada Jas últimas
incidencias d e las d is posiciones
l egal es e" el ca ll/pa de los colegios de la ¡ glesia, de la enselian,a de l a religióll y de la f o rmació" d el p r o/eso rado que debe

impartiria.
Se ha intercambiado inform ación sobre diversos temas de interés com LÍ rz ent re los que fi guran : la posib l e co nex i ó ll del Ce ,,-

tro de ES1Udios Pasto rales de
Barcelona con la Facu1tad d e
T eología; los m ovimientos de
apostatada seglar; las propueslas
de los archiveros d e las d iócesis
cata/anas conform e a los acuerdos de la Comisión nacional,
para la salvaguarda d e archivos
y fondos docu m entales, etc.
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FiHalmente,

se han seiïalada

las gral1des Iíl1eas de actuació"
de la Conferellcia para el próximo curso.»
Els nostres bisbes ens recomanen.
doncs, de ll egir el document darre r de
la Sta. Seu sobre el tema del sagrament de penitència. No ens en donen,
però, cap aclariment.

I bé, mossèn Pere Tena, vicepresiden t de la Facu ltat de Teologia i direc tor de l Centre de Pastoral litúrg ica de Barcelona, en
feia una p resentació a les pàgines
de .EI Correo Catal<\ n. del dia 14
de juliol, titulada Una r espuesta
parcial. Val la pena de transc riure 'n a lguns paràgrafs:
«La prdctica penitencial en la
actualiclad, según el tes thnonia de
los pastores, difiere se/l siblem ente
d e la exist ente hace sólo l/nos
U/ios. El Con cilio Vatica na li, en

la Constitución de Liturgia, dia ya
ell 1963 el ma fJdal O de revisar el
rito del sac ram ento, de manera
que result e mas expres ivo el sentida comunitario del mismo.
El documento que acaba de publicar la Congregació/l para la doc-

TrenlO y alros textos. No se trata,
pues, de la «reforma del sacramento d e Ja penitencia » ( ... )
Filla/meu/e, y -a mi ¡uiciasabre 10clo, el documento que acaba de aparecer reclama, l/rgentemeute, wta ambientación pastoral. Sin ella, puede co nvertirse f ti-

cilm eHte en lm lema mas de controversia v deso rienlaciól1, cua,,do, en re,i/idad, es una l/amada a

re-situa r la p redicación y la celebración de alga tan fundamolltal

para la comunidad cristiana como
es Ja penitencia.,.
També Mossèn Josep Perarnau publicava a . EI Correo Catalín _ el dia
16 un article titulat . La penitencia co·
lectiva- :

«En plonll gu erra "'Ululial, el 25
de marzo de 1944, el tribunal ro-

mana de la penitenciaría apostóUca pubUcó una inst ru cción. sobre las cirCLtI'1stancias en que
habia que impartir la absoluciót1
sacranz et1.tal de manera colec tiva .
Casi Ireinta mios después, con feC / 1O 16 de ¡Ull io de 1972, ll ec/lO pública hace sólo unos días, el ex
Santa Oficio vuelve sobre el mis-

trina de la fe vien e a dar una respuesta parcial a es ta situació n

m.o aSU1'lto con Lotas normas pas-

c reada en la l glesia ( ... )

d el docwnento recielll e con rela-

Hay que notar que no se t rata
de un docwnento de la refo rma

ciÓ1'1 al de 1944?

litúrgica. No es éste el documento
p edido por el Concilio. Como se

advierte por la congregaciórz que

tora les. ¿Dónde esta la novedad

Si se cOl7sideran las cosas desde un punto d e vista m eram ente
cuantitativa, hay que cOttfesar
que la novedad no es muclla ( ... )

l o publica. Se trata d e u n docu-

Per a en la raíz de los dos do-

mento doctrinal y disciplina r.
mds lo segundo que lo prúnero,
repetición textual del Concilio d e

cumentos hay nlOtivaciones muy
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diver sas. La instrucción de 1944

res pondía a neces idad es parlícu-

lares de l liempo de gue rra. Las
l10rmas de 1972, segúH re Zll la introc/ucción, r espo ndell li «algw1Qs

tem'ias errón eas en to rl1o
doctrina del sac ram c l1to d e
I/ir encia (teorias que no se
cificall, a pesar d e que el

a la
la pees pecloeu-

m el/to procede del Sa/1lO Oficio ).
y li la r eGÏcnte l Clldcll eia y prdcfica, ciertame llt e abusiva, de im-

partir la absolución sacramental
a muc}¡os fie/e s qu e 5ól0 se han
acusa da de manera gCl1éri ca».

Aquí esta. el meollo del asunlo.
De modo que, li pesar de que el
docL/me/1to del ex Sa/tlO Oficio
lleva por tílulo «La absolución

sacramental calectiva», el telón
lle Aquiles no estd ell la absolu ció", sino en la aCLl sac ión. La
congregación

en todo

S Ll

rom ana

mantieHC

vigor la obligación ( ... )

Si d el cO/1teltido pasamos a p r egwllarnos por el significada de
estas

recicntes normas del ex
Oficio, c reemos se pu ede
constatar lo siguient e:
Sl/1l10

a)

Se

traIa del

segu"do de

u na serie de docwn et71os de la
su prema congregación romana
(el primera fue una instrucción
del mes de marzo sobre los mis·
terios de la Trinidad y de la En·
carnació ,.,) de clara sent ida res·
tal/radar.
b) Lo mismo que sucediera
con los problet1tas sacerdotales
dllrat1te el última Sínodo, lam·
biétl aflora se procura que la dis·
ciplit1a con res pecto a la con/ e·
sióll quede anc/ada en los cana·
nes de Tre'1to.
c) H ay q ue llOtar en las re·
cientes llormas del ex Santa 0fi·
cio una opción Inuy clara a favo r

del contacto pe rsonal e n la acimi·
nis trac;ón d el sacram ento l/e la
penitencia y en cambio una re·
s is teucia a masificar la celebraciólI d e esle sacral'l1 el1lo. Quizós

eSle valor de la personalización
podria dar la pauta para lIQUa r
el mejor modo pastoral l/e admi·
nis tració", del sacramento.»
De tota manera , val la pena de fer
notar una petita novetat. De fet aquest
document _re staurador. de la disciplina tridentina I preconcillar obre una
peti ta escletxa:

Vege u Ja repetició de Ja pos ició
tra dicional:
«La confesión individual de
las clllpas graves al sace rdot e
para recibir la absolu ció" es
el ú/1ico modo ordinario para
recouciliarse con Dios y con la
I glesia. Pera es daCI rina común
que ¡ili.'" casos de f/ ecesidad en
que se puede llar W1a absolución
geHeral o colec/ iva a pel1itetJt es
que 110 , ieuen posibilidad de confesa r se ( ... ) Si" embar go eS l o no

es lícilo clumdo lza ya confesores
a disposició" por el solo 11lo/ ivo
d e una gran cOl1currellcia de pe·
l1it ell tes, COI/lO puede oCl/rrir por
ejemplo, ert ocasiól1 de una gran
fiesta o peregr;'zaciól1 • .
I vegeu l'obertura , tímida, que
s'inicia: «Queda reservada al Ordinaria del lugar (és a dir, a l Bis·
be), después de Izabe r il1tercam·
biado S ll parecer con ot ros mien'Z·
bros de la Confere/1cia episcopa l,

jU1.gar si se dan las condiciones
señaladas, y po r tanta d ecidir
cuando se puede dar la ab solu·
ción general colec/iva».
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Hi ha encara més: a part d els

casos concrets assenyalats públicament pel Bisbe, «si se presenta
olra necesidad grave de dar la.

absolución sacramental a muchos
s imultd1'leal1lente, el sacerdot e estd obligada a recurr;r previamenle al Ordinario del lugar (el Bisbe), siempre qu e l e sea posible,
para poder dar lícitam ent e fa absohtción».

L'escle txa és doncs aquesta :
e l Bisbe de l lloc té unes a tr ibucions. I podrà usar-les en una di-

recció o en una a ltra. Per ara els
nostres bisbes no han dit, encara, cap paraula.
Tan mate ix és lícit de pregun-

tar-se si són documents universals d'aquesta m e na , amb la seva
terminologia , e ls que, a través
dels diaris, han d'an a r acla rint
les coses a l'Esglés ia i ana r
gui ant e ls cristi a ns d 'avui enmi g
dels seus problemes i la seva bona vo lu nta t. - J. T.
«l 'Associació de Teòlegs catalans és
una agrupació per a la investigació i
difusió de la teologia, reconeguda per
la Conferència episcopal de la Província eclesiàstica tarracon ense» (de l'article primer dels estatuts).

En efecte, en la seva reunió
d els dies 15-16 d e març, l a Conferència episcopal catalana reconegué aquesta associació, d'acord
amb els estatuts redacta ts a les
Jornades de fi d'any a Lleida i
que li havien estat e nviats.
«Po den ésser nlembres de l'Associació aque ll es persones que
man ifesten la seva verita ble de-
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dicació a l'estu di de la teologia
per la docència o per mitjà de
publicacions » (de l'article 3r.).
E l Comité execut iu, ( integrat
per Josep Perarnau, Antoni Matabosch, Josep Colomer, Josep M.
Coll , Pere Ll uís, Jo se p M. Marquès, Ramon Sala i Josep M. Tubau) ha estudiat la d ecisió que
es prengué a Lleida d e dedicar
les Jornades vinents al lema Fe i
cultura catalana. «Arribar a la
co ncreció d'un programa ens ha
estat més difíc il que mai», llegim
en un a c irculn r de 14 de juny, s ignada per Josep Perarnau. E l resultat a què s' ha arribat, després
d'una sè r ie de reunion s de treball ,
d is t rib ueix la tasca en tres e tapes:
a) Descobriment de la rea litat
de la nostra cultura (literatura,
hi stòria, pedagogia-educació, ps icologia·ps iq ui atr ia, cultura popular -punt, aquest darre r, que no
es podrà real itzar aq uest any).
Una o dive r ses persones s'enca rregara n d'estudi a r e ls dife rents temes. Es [aran unes trobades pe r
a conèixer-ne els resultats i poderlos discutir.
b) Teologia qu e s' ha fet d arrera ment a l país.
c) Reflexió sobre els problemes i interrogants qu e su sci tin
les realitats constatades a la prim era e tapa. Es farà, segu ram en t,
durant la reuni ó an ya l qu e tindrà lloc del 27 al 30 de desembre
a la Sel va del Camp.
Ens arriba una notícia no massa falaguera sobre la nostra Facultat de
Teolog ia de Barcelona.
Es tracta de l'avortament d'una cooperació que volia iniciar-se entre les

dues Seccions (St. Pacià , de Barcelona; St. Francesc de Borja. dels Jesuï·
tes de St. Cugat) en vistes al Curs
de llicència.

La «ll icència en Teologia » haurà d'ésser especialitzada. Però
això no vigirà fin s d'aqui a dos
anys. De mome nt, ]a nostra Fa·
cuitat o rgan itza encara un curs
preparatori a la ll icència gene ral
en Sagrada Teologia. 1 de car::l a
l'any vinent, hi havia uns prepa·
ratius pe r tal que fos rea lit zat en
comú pe r les dues Seccions de la
Facultat , tot inic iant així una
obra de coHaboració ben desitjada per molts_ E ls pre pa ra tius s'orientaven, entre altres coses, a
buscar un lloc adient a Barcelona, que no fos preci sament l'an·
tic edifici del Seminari del car·
l'er de la Diputació, seu actu al
d'una de les Seccion s de la Facultat.

Doncs bé , sembla que a la dar·
rera reunió del Conse ll de Facul·
tat del mes dc juny, el s rcprcscn·
tants de la Secció de SI. Francesc
de Borja van fer constar que el
Claust re de Professors de la seva
Secció posava com a concüci6
sine qua non que la me itat d'a·
ques t Cu rs de llicènc ia es desenrotll és a ls locals actual s de la
Secció a SI. Cuga t . L'a ltra meita1
quedava a l'albi r de la Secció de
SI. Pac ià.
Davant aques ta presa de po s i ~
c ió que obli gava, de fet, o a anar
a SI. Cuga t o a partir e l Curs de
I! icència entre dos llocs geogrà·
fi cs , la cosa no ha tirat enda·
vant.
Molts se n'enduran , s e g li r a·

men t, una bona decepció. Però
e ls que seguim mantenint l'es pe·
rança d'una entesa continuem
esperant.
Una altra notrcia, aquesta positiva.

Tal com havíem informat al
seu dia (QUA DERNS 12-13, 197 1,
pàgs. 324-326), a partir del mes
de juny la Facultat de Teologia
de Barcelona es trobava sense
Vice·p resident .
En efecte, després de la cessass ió de Mons. Torrella, traslladat a la Cúria romana, Claustre
de Professo rs de SI. Pacià i Conse ll cie Faculta t ha vien procedit
a la vo tació del nou Vice-presi·
den t, que va recau re de manera
majoritària en Mossèn Pere Tena, l'ac tual Degà .
Es trac tava, però, d'un s imple
vot consult iu : e l Gran Consel ler
( el Bis be de Barcel ona ) ha via cic
procedir al nome nament. Des·
prés d'un any d'espe ra , ha tingut
ll oc i Mossèn Pere Te na ja és
Vi ce-pres ident. Recordem que la
pres idència és ocupada, ac tua1·
m ent, pel P. Ribas, de la Secció
de St . Francesc de Borja (Sant
Cuga t ).
Com van fer saber, al seu dia, els
diaris de Barcelona I alguns altres el
número 18 dels nOltres QUADERNS va
ser objecte de segrestament el passat
di2 10 de juliol.

L'ordre ens va arribar quan la
tramesa feia dies que era enllèstida i els exe mplars ja hav ien ar·
riba t a ls subscriptors. Sembla
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que el> articles que l'han motiva t són e ls que es con tenen a les
pàgines 282-290, 313-321 i 337-339.
El nostre director, Mossèn Josep
Junyent, s'ha hagut de presentar
al corresponent Jutjat d'Instrucc ió. Fins avui (26 de juliol) encara no hem rebut cap plec de càrrecs.
Amb motiu d'aquesta noticia,
la premsa s'ha fet ressò, també,
d'una a ltra: el dia 7 del mateix
mes rebíe m un plec de càrrecs
referents al número 17, sense que
hagués donat lloc a cap segrestalament anterior. Eren citat s e n
particular algunes frases de l tercer paràgraf de la pàgina 138 i
ducs altres: una del número II
de la pàgina 166 i lIna altra del
número 17 de la pàgina 168
(aques ta darrera , una c itació).
la premsa ha donat notícia de la
celebració del capítol provincial dels
caputxins catalans del 12 al 15 de juliol a la seva casa de Sarrià.

En e l cap ítol va tenir lloc l'elecció dels DOll S superiors provincials . Acabats els tres triennis consecutius en els quals el

P. Sa lvador de les Borges havia
estat elegit i ree leg it provincial,
no era ja reelegible. El nou superior provincial serà el P. Josep
Massana, fins ara rector del convent de Sarrià i vicari provincial,
coBaborador, doncs, del P. Salvador.
Per a substi tuir e l P. Massana
ha es tat votat el P. Magí (abans
Berna t) Setó, del coBegi dels caputxins de les Borges Blanques,
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el qual passa a ser, ara, vicari
provincial. Els dos nous . definidors» seran els Pares Ramon
Vidal i Ma teu Sanc\imens. Resta
del s an t ics e l P. Francesc X.
Serra.
En resum , dos d'antics i tres
de nous. I una marcada continuïtat, dintre la renovac ió, assegurada pel fet que el P. Massana passa a substituir ci P. Salvador.
E ls relig iosos ens donen una
vegada més un exemple de l que
és en l'Esglés ia un elecció democràt ica temporal clels cà rrecs djrectius. Benvingut exemple i benvingut nou equ ip provincial d'un
orde tan arrelat a Ca ta lunya.
Durant tot aquest curs s'ha portat
a terme en els locals d'lSPA un cercle
d'estudis per a la formació d'lnvesti·
gadors en Ciències Socials.

Aques ts estudis són dirigits
conjuntament pels investigadors
d'ISPA i e ls professors-investigadors de l'Ecole des H auies Eludes cie la Sorbona. L'objecte és
d'aprofund ir i ampliar el coneixement me tòdic dels fenòmens
socials, la his tòria de cu ltura i
la conj untura social actual. Durant l'any h i han professat Henry Desroche, J . P. Deconchy, E .
Poulat, junt amb e ls investigadors d'ISPA .
S'ha obert ja la ma trícula per
al curs 1972-73. Aquest a ny s 'ampHen els camps: a més del seminari de socio log ia de les religio ns.
es començaran e ls seminaris sabre sociologia de l'educació, so-

ciologia del desenvolupament i
sociologia de la cultura.
Tot s els alumnes que puguin
acred itar la su ficien t preparació,
podran optar al títol de Diplomat per l'P-cole Pralique des H auI es P-1L/des de la Sorbona, la qua l
cosa e ls dóna opció a presentar i
defe nsar la tesi doc tora l a la universitat de París. - J. C.
El dia 1 de juny, festa del Corpus,
unes 150 persones van participar al
Casal de Parets del Vallès a la . Segona jornada anyal de les Comunitats
de base _o

La convocatòria que ha ar ribat
a les nos tres mans ens assabenta
que s'obria a.mb una ponència a
càrrec de Mn . Josep Dalmau sobre «E l p roblema de ls sagrament s e n les comunitats dc basc»,
3 con tinuac ió de la qua l venia
una reunió per grups d 'unes 20
o 2S persones. Haven t dinat tenia lloc l'Assemblea general, a mb
resum del s secre tari s, recull de
conve rgè nc ies sobre e l tema, recull de parers i iniciat ives sobre
la Comi ss ió de serveis i constitució de la nova Comissió. «Fora.
de programa es celebrarà u na
missa., a les 8».
Un full annexe a l progra ma fei a
una re lac ió de les feines-servei s
que Ja Comi ssió té entre mans o
en cartera:
La univers itat del carrer: «preté n sel" una reflexió ll iure sobre
temes que ( .. . ) a caben essent
cen tre d'interès ( .. . ) Es munta
una tau la rodona; es donen un s
20 minuts a cada expert i a con-

tinuació es fa un deba t o coHoqui ».
Concentracions

esporddiqu.es:

«Quan problemes concrets remouen la superfície social de la
comunitat eclesial o civil i es fa
convenient (. .. ) una res pos ta solidària ...•
Festa per a lotS: .es tractaria
de celebrar periòdicament una
reunió de fe o missa en un lloc
públic que tindria per finalitat
relacionar i concen trar a moltes
de les persones que s'han cansa t
d'assis tir a les misses oficials de
les parròquies ... »
Solidaritat i ajuda mútua ; Full
doctrinal; Contactes pe rsonals
amb les com unitats de base ( <<ens
ha faltat temps o personal»); Ser·
vd bibl iogràfi c; Recu ll de documents a publicar; Redacció de
notícies, de punts de vis ta o d'experiències de cada comunitat;
Sec retariat; Comitè de relacions
amb a ltres organitzacions (sobrelot amb el SAL. i en vistes a
«una mena d'assemblea pastoral
o sínode dels cristians de Catalunya.); Grup de promoció de les
comuni tals de base.
Transcrivim la següe nt informació de
.. El Correo CatalAn» del dia 22 de ju·
liol , pàgina 9:

Salltan der, 21. - José Luis E gtlr en Totorica, ll e 20 ai1os, nat ural
de Bilbao, estlfd ianl e, y aClual1I1.enfe privada de lib ertad, lla
sida conde nado li veillte anos de
rec/u sión en el cOHsejo de gu erra
celebrada en Santander, por la
ca usa ;nsl ru;da por el juz.gado
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especial militar nlÍmero 4, de Bilbao.
E/ sei10r Eguren Toto rica estaba acusada de dos delitos: uno

de a/ en/ada con/ra la propiedad
y otro de teneneia ilicita de armas, del que file obsuel/o.
El consejo dec/a ró probado que

impidiendo qt/e el Ejército pueda
ctllnplir el sagrada deber d e detensa de la integridad de la patria, encomendado por sus leyes
COlls tilw ivas y orgdllicas de 29 d e
'IO vielllbre de 1878, 18 de jt/lio de
1889 y 18 de eIlero de 1967 •. Europa Press.

exist iendo la sospecha de que algwtas de las mdquinas s Ltst raídas
por el condenado en la casa comercial «Gest elner», de Bilbao,

erall guardadas o se utilizaball
para fines sepa ratistas por c1 éri-

gos

O

casas religiosas, el juez in s-

I ru c tor

solicitó Qutorización para

i,¡vestigar la cor/ducta de aqllellos
c/érigos o religiosos, siendo denegada la continuación d e las ¡nvestigaciones por la aularidad ecle-

Barcelona

sidstica, de Bilbao.
As imisl1'Zo, e n la sentencia, el
cansejo de guerra, co n ¡ndepen-

den cia del fallo, dice lo siguienle: «El canse jo, a la visia de la
abundant e prueba exiSlente en la
callsa, especialmen le del conleni-

do del escrita del folio 94, llama
la atención de la autoridad judicial militar de la VI región para
traslado al Gobien'lO de la nacional y a la Nunciatura sobre las
dificultades, obstaculos y abusi-

Stl

vas y constantes oposiciones que
la jerarquia eclesid.stica diocesa-

na d e Bilbao viene ofreeiendo al
soberano ejercicio de las tunciones encomendadas por las leyes
a los jueces instruct ores de esta
jurisdicción, amparando con

aquel proceder actividades contrarias a la unidad de la pairia
y, como tales, otorgando a c/érigos una segura impunidad penal

frente a los demas eiudadanos,
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El dia 4 de desembre era conegut
ci nomenament del Or. Jubany per a
substituir el Dr. Gonzàlez. Fins gairebé dos mesos després, el 29 de gener,
no concelebrava públicament l'euca·
ristia a la Catedral. Fa --d 'aquest dar·
rer act~ sis melos. Ouè ha passat
mentrestant?

El primer efecte del nomenament del Dr. Jubany va ser sensació d'alleujamen t. sense entusiasmes. Aquesta sensació va anar
augmentant i prenent cos al llarg
dels contactes més o menys informals que el Bi sbe va anar prenent
amb e ls diferents sectors del bisbat, començant per les visites als
capellans de les diverses zones.
E l caire planer, espontani, senzill ;
l'apeHació al diàleg; la confessió
de la complexitat del bisbat i de
l'absència de plans p reconcebuts
i, al mateix temps, l'afirmació

clara q ue calia prend re una
orie ntació decididament missioHera van operar aqu est canvi de
c lima tan beneficiós . En s començà vem a re trobar en família : el
bisbe no anatematitzava n i excom unicava ningú . Parl àve m e l
mateix llenguatge.
Després van venir a lgunes inLe rvencions de ca ire més púb lic :
l'homi lia pronunciada a Montserra L ci dia de la Ma re de Déu ; la
nota pastoral de l primer de
maig, l'homilia televisada de la
«Jornada de les comunicacions
~oc iaJ s»... Tot en una mateixa
línia, igualme nt oberta i rea li sta.
F ina lment ha vingut una «exho rtació pastora l» -« A propòsit
del fuLur treball pastora l de la
diòces i» (vg. en aq ues t mateix
númc ro}- que no vol se r programàtica: cI bi sbe hi fa unes
consideracions «ante riors al programa pastora l que haurem de
confeccionar al més aviat possible, en un esfOl-ç comú veritable
de co r respo nsabi litat ». De fet,
però , les pautes són inequívoques : partir de la rcalilat; accent
miss ione r; presència e n les realit at~ te mpo rals ; tasca comunità.-i a , a desgra t de Ics d ific ultats;
ambien t de confiança mútu a ...
Qualsevol que conegui una mica la nostra Església sap que la
tasca no és gen s fàc il; però q ue
és urge nt. Pe r a ixò, a mesura que
passen e ls dies - de fet ha passat ja un curs- molts sen ten la
necessi tat que aques t «interregne» s'acabi i que comenci n una
p rogramació i una acció coheren ts . En aques t nivell no ha passat res, e ncara, o coses be n in-

sign ificant;: de fel e ls òrgans
a nteriors continuen, provisionalme nt, és clar. H i ha hagut una
consul la escrit a a ls membres de
l'antic Consell Presbi te ral (automàticament cessant) e n vistes a
la cons Litució del nou . E l bisbe
ha parla t amb l'Ull o amb l'altre.
Res més , q ue se sàpi ga.
Per a ixò, dc:;pn!~ de la distens ió beneficiosa i d'una ce rta expec tat iva mati sada, flota, en l'aire, com una mena d'es perança
tèn ue, que, sense tri ga r gaire,
serà don a t un pas més. Que començarem el curs amb un equip
de govern estable i coheren t, prot undamen t renovat i rejovenit .
To tes les ins titucions de l bisbat
han anat rent ja la seva revisióba lanç d 'aquest curs i han progra ma t e l pròxim: parròquies,
ce ntres d 'estudi, moviments aposIò l ics ... La diòcesi com a ta l ha
de procedir, també, a una programació: cal anar plant ejant i
afrontant Jes gran s qües tions
hum anes , cri s tianes i es tru c tura ls q ue té plantejades la nos tra
Església. An-ibar l'octubre amb
a questa sensació d' in terinita t,
aco ntenta r-se amb e l clima de
distensió i all eujament no sembla gens recomanable. - J. T.
Els superiors del Seminari major van
enviar un altre full informatiu a tots
els preveres del bisbat a finals del
curs acadèmic. HI fan una breu crònica del trimestre.

Els primers con tac tes de l'A rquebisbe amb cada una de les
tres residències del Seminari
I(
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prengueren un caire senzill i cordial. El Or. Jubany compartí el
sopar amb cada una de les comunitats i encetà tot seguit una
llarga CODversa de sobretaula,
oberta a totes les qüestions que
li adreçaren els seminaristes ».
. Hem dut a terme un treball de
reflexió conjunta amb els delegats
dels alumnes dels diferents cursos ( ... ) per ta l de revisar les ac·
tuals condicions de la seva ini·
ciació apostòlica i pastoral». Com
a resultat d'aquest estudi es con·
c retaren uns punts en vista al
curs vinent.
També ha tingut lloc una re·
flexió sobre l'etapa diaconal (que
segueix als estudis eclesiàst ics i
acaba amb l'ordenació) en Ja
qual participaren preveres de les
di stintes parròquies on actuen
els seminaristes . Entre les cons·
tatacions fetes val la pena de re·
marcar-ne dues: «dificultats d'adaptació, en alguns casos, a una
pastoral que es troba en situació
de recerca i demana , per tant,
esperit d'iniciativa i capacitat de
situar·se amb prou objectivitat»;
~d ' ambigiictat que suposa,
per
una part, l'encaminament de vo·
cadons amb una perspectiva de
renovació missionera i, per altra
l'exjstència de diverses realitats
de pastoral missionera que no
han arribat, encara, a ser comu·
nitàrianlent assumides en l'àmbi t diocesà».
Finalment, se'ns fa avinent que
aques t darrer curs (de mig juny
a mig juny) 13 seminaristes han
rebut ordres majors, dels quals
set han estat ordenats de preveres.
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En una segona part del full informatiu, els superiors del SeminarI ens
ofereixen unes reflexions sobre el problema vocacional, «fetes des de la
perspectiva del treball realitzat amb
jovent de 17 anys en amunt i també
a través dels nostres contactes amb
ed ucadors i amb grups dedicats a la
joventut-. Bo i reconeixent que es
tracta d'unes consideracions per força
limitades i incompletes, demanen l'aportació d'altres punts de vista per
poder-les confrontar.

Pt:r començar assenyalen una
sèrie d'imp licacions ineludibles
(.Ies dificultats de la pastoral
del jovent o de l'ensenyament
oficial de la reli gió, la necessitat
d'incorporar laics adults als dife·
rents serveis ecles ials, etc.»).
Veuen, així. la necessita t d'inCOl"·
porar e ls laics, d'una manera
mé oberta i confiada, a les tas·
ques que els corresponen i
creuen convenient la instauració
del diaconat permanent. «Tot
això demana l'obertura d'unes
vies de recerca i un temps d'ex·
periència per tal d'afron tar amb
realisme i sentit d'Esglés ia les
c1iricultats que sens dubte es presentaran» . I , naturalment, «el
desvetllament de la vocació en
el món dels joves està totalment
implicat en l'acció de l'Església
envers aquet món ».
E l Servei d'en.caminal'nenl Vtr
caciorzaI, posat en marxa el curs
1969-70, es basa en la creença que
«també avui -malgrat les dificultats esmentades- és total·
ment vàlid i impresci ndible l'en·
caminament de joves cristians a
lliurar tota la seva vida al servei
de l'evangeli i dels homes en el

minis te ri pas to ral. Això no pe r- en com pte la c r i~ i sofe rt a aq uests
judica pe r res la necess itat que da rrer s anys • .
s'incorporin lai cs adult s a l sCI"Ve i
Però aques tes cons tatacions pomi niste ria l», els qual s no s'han sitjve van a compa nyades d 'una
de limitar a fer me res tasques altra de s igne dj s tint: «a la pràcde s up lència.
ti ca difíc ilment arribem a plan·
Fent una mica de balanç sobre tejar als joves que viuen respon·
la tasca rea litzada aquests tres sa blement la seva fe l'avinentecursos , ho m cons tata que e l tre- sa d'una possible opció pel ser·
ball ha queda t gairebé del to t vei minjs terial ( ... ) Es trac ta d'un
cent ra t e n l'acolliment de ls can- fet que ens interpeHa a tots e ls
d idalS i no ha pres sufici ents ini- qui treballem pastoralm ent amb
c iatives e n el camp del desvetll a- joves i ens dem ana una reflexió
de conju nt ». Qui sap si la insermen t de noves voca cions. «La
sensibilització de les comunitats ció pos itiva dels seminaris tes en
cris tianes so bre les perspectives grups, mov imen ts i t robades de
de fut u r i noves pi stes qu e asse- joventu t ajudarà a trencar aquesgurin la con tinuï tat del m inis teri ta incomu nicació .
Per això, en vis tes al curs vi ~
presb iteral s u pera de l tot les nosnent, hom ha acordat de mantetrcs possibili ta ts» .
El servei h a pres con tac te amb nir con tactes m és sovint eja ts
una setantena de j oves, dels amb e ls r es ponsa bl es de la pas·
qua ls «no pode m es perar q ue toral de joven t.
[ un darrer acord , prou impo ra r r ibin més d'una quinzena a l
presbi teral ». En uns casos (un tant : «En continuït a t amb la [O f 50 (ló ) s'imposa una selecció ri- m ació que han r ebut durant tres
gOl·osa; en alt res es don en «se- anys s is j oves provinent s d'arn·
b ients obrers, iniciarem en pla
rioses dificultats per arribar a
un a opció fe rma i definitiva: so- d'expe riència un a adap tació es
bre to t ( ... ) hem cons ta ta t en j o- pecífica dels estudis eclesiàstics
ves de 18 a 2 1 anys no solam ent per a aq ues ts candi da ts , te nint
l'i m pacte negatiu del seu medi en compte la seva s ituació cultusocia l (. .. ) sinó fins i to t actituds ral i les seves condicions de
de princ ipi contràries o inco m- vida ».
prens ible ment in hibitòries a l'interior dels seus g rups O comuniEl Butlletí de l Bisbat del mes de
ta ts c ris t ianes».
Pos itivamen t, hom ha pogut juliol publica les respostes a la Con·
adonar-se de l'esforç que es fa sulta escrita que el Or. Jubany ha fet
als membres de l'antic Consell presen a lguns sectors de la diòces i biteral en vista a la constitució del
pe r a r eplantejar una pastoral de nou.
jovent que respongui a la s ituació d'a vui: «la línia encetada és
En tre els r esulta ts positius que
esperançadora, sob l·eto t si tenim hom constata del darrer Consell ,
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és curiós de remarcar-hi simp lement el que anomenaríem la vida
del Consell de cara end intre :
diàleg, trobament , trac ta men t de
qüestions .. . No hi apareix, en
canvi, la tasca realitzada pe l Consell de cara enfora: de cara a ls
preveres i a la tasca pastoral de l
bisba t.
Entre les cons tatacions negatives hom remarca, per exemple,
desconnexió de la base, absènc ia
de representants joves. manca
d'un itat e n l'eq uip de gove rn, clima de desconfiança. Coses que
afecten, bàsicament , la tasca de l
Consell de cara enfora.
H om s'inclina per un nombre
més reduït de membres, per un
augment de l'agil itat en e l tractament de les qües tions , per una
incidè ncia en el gove rn : el Consell «no s'ha de reunir pe r e laborar ponències, sinó per ajudar
eficaçment el Bis be e n e l gove rn
de la di òcesi; si calen ponè nc ies ,
que les facin els experts; l'única
vegada que les sessions van tenir a lgun inte rès va ser quan
l'equip de govern va proposar
una sèrie de qüestions». Hom demanaria, igua lment , Ull Secretari a t inde pendent de l'equip de
gover n, com una mena de Comissió permanent representa tiva del
Consell.

Acaba d'ésser publicat l'estudi del
cens de mlssalitzants de l'arxidiòcesi
de Barcelona. L'objectiu principal d'aquest estudi no és altre que el coneixeme nt de la realitat. Però no es limita
~ donar unes dades sinó que intenta
aconseguir molts altres objectius.
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A més d'haver-sc pogut confeccionar e l mapa religiós de la diòcesi es dóna to la u na perspectiva
des de diferents punts de mira :
localització de ls practicants dominica ls; la pràc tica dominical i
els hora ris de major a fluè ncia;
la pràctica domin ical i la parroqu ia li!a!, a Barcelona, com pa rada
amb a ltres ciutats d'Espanya; la
pràc tica religiosa de Barcelona
comparada a mb la d 'a ltres ci uta ts europees ... • e tc.
Enca ra que un cens dc missalitza nt s no sigui cI p roblema més
seriós a resoldre en la nostra
di òces i, sí que és importan t per
a pode r dibuixa r una mica la fesomia religiosa que té e l Bis ba t
de Barcelona. Per altra part està
a punt d'aca bar-se l'es tudi sobre
«La mentalitat dels prac ticant s
domini cals de la diòcesi» que
junt a mb e l cens podran donarnos una imatge molt més real dc
qui són i com són la gen t que
omple (?) les nostres esglésies.
Aques ts estudi s han esta t realitzats pe r ISPA ; s i us interesa, a ll à
us podran informar. - 1. C.
En les sòlites notes I fotografies de
premsa amb motiu de la recepció del
13 de juliol, hom remarcava l'absència
del prelat barcelonL

Els bisbes catalans es trobaven reunits a la Seu d 'U rgell ,
com va comunicar la premsa.
Però posats a indagar les coses,
sembla que el Dr. Jubany va fer
avinent a les a ut o r ita ts corresponents que motius pas tora ls li
aconsellaven de no fe r·se presen t
a recepc ions oficials.

Tarrag o na
Un Document del Sr. Arquebisbe,
publicat el mes de juny, noti fica als

diocesans la constitució d'una Comissió per a custodia r i defensar el patrimoni artí stic i documental de l'arxidiòcesi. Ai xl queda assumida i am-

pliada la tasca que acomplia, fins ara.
la Comissió diocesana del patrimoni
artístic i documental.

El Sr. Arquebisbe assenyala
s is objectius a aquesta comiss ió:
inventariar ci pa tri moni; protegirIa i conservar-lo; evitar-ne l'alienac ió, d es tinada, sov int, a u sos

profans; por tar e ls objectes que
ca lgui a l Muse u d iocesà o a ¡'arxiu: l'un i l'altre no en són propietari s, sinó diposi taris i cus todis ; valoritzar el patrimoni ; vetlla r les tran sfo rmacions fetes
amb motius litúrgics.
La responsab ilitat que campar·
ta l'ex is tè ncia de tants documen ts
és es pccialment urgida avui pe r
un a sèrie de raons, ent re les
quals des taquen l'augment de la
sensibili ta t i la cul tura; e l comcrç iHega l d'objectes ar tístics.
quc recorre a ro ba toris, prepa·
rats àdhuc a nivell internaciona l;
la despob lac ió de mo ltes zones
ru ra ls ; la refo rm a litúrgica post·
conciliar ».
E l Reglament de la nova comiss ió és una adaptació del Reglament provis iona l redactat pe l

ca rdenal Vidal i Barraquer e l 13
de desembre de 1928.
Ma lau radament. disposicions
d'aq ues tes tenen una es pecial ac·
tu a litat.
Han tingut lloc unes Jornades de
fOl'mació permanent per al cle rgat els
dies 3. 4 i 5 de juliol, a l a Selva del
Camp.

E ls tem es ha n estat de moral.
[ ha n anat a càrrec de ls jesuïtes
PP. Manuel Cuyàs, J ordi M. Escudé i J ordi Font, e ls dos primers de la Secció de Sl. Cugat
de la Facu ltat de Teologia barcelo nina i e l darrer director del
Ccnt l"C mèd iccrpsicològic de Bar·
celo na. Hi hav ia tres conferències
diàr ies i un a ta ul a rodona a la
tarda per a aclarir punts o for·
mular qües tions noves.
L'assistència ha es tat força
nom brosa : uns 60 o 70 capellans.
l. cosa notable: n'hem vist a lguns de fora diòcesi .
El P. Cuyàs ha tracta t de sexualitat (dimens io ns; factors; festei g). El P. Escudé de princ ipis
de moral (consciència moral; ac·
tes i ac tituds: secul ari tzació i
mora l c ristiana) i el P. Font tam·
bé de la sexualitat des d'un punt
de vis ta neurcrfis iològic i psicològic.
E l programa feia av inent que
«l'assistència subs tituirà l'examen s inodal per a la renovaci6
de llicènc ies minis te ri a ls. Queden,
però, in vitats tols els preveres».
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Urgell
D'un temps ençà han anat sorgint
grups d'escoltes per l'extensa geogra-

fia de les tres diòcesis de Ja provincia
de Lleida. Sempre emparats a l'ombra

de l'Església, aquests grups han inten·
tat ésser un moviment catòlic. Darrerament la Delegació Diocesana d'Escoltisme de Barcelona, a través del
grup d'itinerància, ha intentat d'ajudar-nos, sobretot aquest darrer curs,
organitzant al nostre terreny una FO.
CA. ( Formació de Caps). la primera
trobada va ésser a Lleida, la segona
a Tàrrega i la tercera a Balaguer, els
dies 6 i 7 de maig.

Vàrem trobar·nos a l ves pre de l
d issabte a St. Jord i de Mull er i,
com que el temps era de bonança, vàrem poder instal-lar tendes
i fer la primera acampada de
l'any. La temàlica principal d'a·
questa FO.CA. e ra la pedagogia
de la fe. Vàre m trobar·nos una
setantena, gent de pobles de les
tres diòcesis . E l grup de Balaguer
prengué cura de l'organi tzació i

la trobada va veure's enriquida
amb la p resència del Bisbe Joan
d 'Urgell. E l foc encès va fer·nos
aplegar al seu entorn en aquella
vesprada i el sopar d'entrepans
ens féu conèixer gent nova.
Alguns agrupaments va ren preo
sentar de diverses maneres un
mun tatge sobre l'alli berament de
l'home i e l P. Genís Samper, Con·
siliari general, va fer-nos una
proclamació descarada i decidida
de la Resurrecció de Jesucrist.
Altres xe rrades i reunions per
grups i especialitzacions ens con-
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uuïrcn a algunes conclusions,
com :
Caminar a constituir una nova
demarcació escolta, que en prinCip i
fos interdiocesana de les
tres diòcesis de Lle ida, Urgell i
una part de Solsona, ja que l'al·
Ira part està atesa per Manresa.
Aquest a ny intentaran re ponsa·
bililzar-se'n el matrimoni «cap »
dc Ba lague r amb el Consiliari, per
ésser els coord inado rs, aj udats
encara de Barcelona. També s'han
fe t ja altres trobades per a pla·
nificar el curs vi nent. - X. P.

Els mesos de maig i juny han marcat una etapa d'elaboració i reflexió a
nivell d'arxiprestats: cap a un treball
en equips. Gairebé arreu del bisbat
s'han trobat els responsables de la
pastoral, reflexionant i planificant una
nova modalitat de treball.

Aquesta campa nya ha estat
llançada per la Ponència corres·
ponent de l Consell del Presbite·
ri «Equips sacerdotals i demarcacions pastorals», que ha recollit i aportat al Ple de 15· 16 de
juny un recull escrit de les refie·
xions de tots els arxiprestats sobre quatre punts ind.icatius. La
ponència demanava «solucions
pràctiques».
.... Punt Quart. E l Consell del
Presbiteri demana l'elaboració
d'un projecte·estatut fet pels
preveres de cada arxiprestat que
tradueixi a la pràctica i operativament aquests conceptes de cor·
responsabilitat, equips, unitats
bàsiques, demarcacions concretes, e tc .».

Si cns calgués avançar un judici d 'aquesta e tapa, hi trobaríe m, dins la bona volunt at general, una es pecial dificultat d'adaptació de menta litat a la corresponsabilitat que ens demanen
el Concili i e ls te mps d'avui. Si
els capellans, fins ahir mat e ix ,
ére m formats e n una mentalitat
d iametralment oposada - parròqu ia autònoma i autò. rquica-!
Ca l indica r també que sorgeixen
suspi càcies de to jurídico-canònie. l , a ta ll de pregunta, ¿serà
en e ls tres arxiprestats de més
densitat demogràfica, i per tant
de més relleu pastoral, La Seu,
Ba laguer i Andorra, on es farà
més difícil l'e ntesa?
Es tracta d'una e tapa transitòria i necessària. Creiem que no
hi h a intenc ió de bloquejar i
me nys de bandejar ningú . També cal es tablir que la pràc tica
de ls equ ips comprèn la més variada gama de modalitats. l , en
fi , s 'endev ina, després d'un estiu
pacífic i evasiu a nivell de base ,
uns determinis concrets i positius e n aquesta línia previstos
potser per al setembre pe r part
de l'equip de govern .
Ha seguit aquesta primavera la floració tradicional de primeres comunions, visites pastorals I confirmacions, I també les confirmacions d'a·
dults.

Sembla que cal re marcar arreu
una major atenció a la pastora l
de sacramentaJització, que es fa
més coherent. La catequesi també pren una plausible volada, la
infant il i la d'adults.

Una part del Patau del Bisbe ó. adaptada, a fons, per a la InstaHació d'ofici·
nes de la cúria, la Del egació d'Andorra
la vivenda del Bisbe.

Mentrestant, e l P re lat ha traslladat Ja seva residència a un pis
de la c iu tat, i les oficines fun cione n a l'a la oriental del seminari.
Gosa ríem es perar que aques ts
canvis materia ls vinguin a potenciar nous eSlils de treball .
Castellciutat, pa rroq uia de 700 habi·
tants, ha realitzat una enquesta sobre
la Missa, a través del Full parroquial.

Motivacions de l'ass istència ,
judici que els mereix la cele brac ió, sen ti t de l'ac te penitencial,
partic ipació, contingut i encert
e n l'homi lia, sentit del gest de
pau ... són qües tions que polaritzen l'atenció dels nost res fidel s
d'una manera insospitada.
Els resultats (47 e nquestes contestades de 350 dis tribuïdes) palesen una excesiva abs te nció
d els homes, una IOtal abstenc ió de ls immigrats - tot i que era
proposada en castellà-, i una
in teressan t opció per Ics homilies
sobre problemes concrets d'avui i
aqu í, endemés d 'un desig de collaborar en la seva preparació
conjunta.
¿No caldria intensificar aq u est
mètode de treba ll , aplicant-lo a
nivell comarcal i a les grans ciulats de la diòcesi?
Arran de mar, a Sant Pere de Premià
i a l'ermita de Ntra. Senyora de la CISIl , es reuniren el dia 14 de maig uns
400 devots del Sant Crist de Mur.
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':'s una trobada anual, organi tzada totalment per laics, que
due n a te rme e ls emigrats a l'ària
barcelonina procedent s de la Conca de Tre mp .
J:.s e l s isè torn consecutiu que
es realitza l'aplec a la terra baixa, on han emigrat ga irebé mass ivament les famíli es de l'antic
Pabordat de Mur: una activitat
de pastoral d'emigració a tenir
e n compte.
El fenomen migrato ri que ha
trasplantat famílies senceres des
de la nostra «Terra ferma» al
maresme industrial i a les grans
urbs catalones, no sembla, en
aquest cas haver pogut desarrelar la fe d els esperits.
La participació en la Mi ssa,
diàleg i cants, indicaven una total integració a la litúrgia i la
pastoral d'avui .

les Escaldes, Vicaria d'Andorra la
Vella , amb un conting ent de 5.023 ànl·
mes a la gallofa, I moltes més en la
rea litat, amb una pastoral molt com·
plexa, com la de tot el Principat, em·
ptèn dues activitats d'interès.

Un Consell de Comunitat de
pastors, la ics i re ligiosos, celebra
ja Ja ci nquena reun ió plenària :
s'hi debatrà la supressió d 'aranzels i la planificació de la pastora l 1972-73.
En vistes a això es destina un
pressupost i són es tudiats els
mètodes per a dur a terme una
profu nda e nquesta de sociologia
religiosa, dirigida per mossèn P.
Ingla, amb l'assessorament de
l'ICESB .
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Set rectors rurals , que s'ocupen en
total de 28 nuclis humans de l'arxi·
prestat major d'Urgell, editen en con·
junt un Full parroquial quinzenal.

Cal desi tjar que sorgeixin arreu
intents d'aqueixa mena, que aj u·
den a madurar una nova è poca
d e com unicacions
interparroqu ials i intradiocesa nes. Cal des itjar e ncara més que vagin mori nt aques tes publicacions de petites zones, quan hagin creat la
necessitat i esbrossat els camins
de publicació d'un full diocesà
o inte rdiocesà. Ens consta, a
través de «Església d'Urgell .,
que són set en aquest moment
les parròquies que edi ten pel seu
compte un full parroquial dominical propi .
Una Etapa Introductòria als Estudis
Eclesiàstics ha estat projectada con·
juntament en vistes al curs 72·73, I
amb certes innovacions, pels bisbats
.. lleidatans.: Lleida, la Seu I Solsona.

Va dirigida a nois que, acabats
els estud is mitj a ns (actua l batxillerat superior, futur batxillerat
un if icat poliva le nt o Formació
professional de 11 grau) o bé,
fent e l primer cicle d'estudis uni·
versitaris o exe rcint una professió, tenen un proj ecte seriós de
vocació a l mini steri sacerdotal,
que volen madurar e n un ambient
adequat.
Les tres diòcesis convene n que
e l lloc més a prop iat és Lleida,
donades les possibilitats que ofere ix, àdhuc amb perspectives
d'ampliació, per a escollir entre
diverses opcions d'estudis a ni-

vell universitari , en un primer
cicle, o per a l treball i ap renentatge d'una professió.
També pot resultar fàcil una
in teg ració efec tiva en la pas toral
de cada una de les t res diòcesis,
per la prox imitat de comarques
importan ts a la ca pita l de la Te rra ferma .
E ls sace rdo ts i seminari s tes
d'Urgell han es tat a bas tame nt
info rmats sobre aques ta soluc ió.
A l'any complert d'estar a La Seu I
en les seves funcions de Príncep d'An·
dorra, e l Sr. Bis be ha nomenat Veguer
dI! la mitra el Sr. Francesc Badia Ba·
talla.

La personalitat de l nou Veguer
és coneguda ja a través de la
premsa , i quant a l nomena·
men t, és indic i d'una responsabilització eficaç pe r a ls a fe rs a ndo rrans , que permetrà a l nostre
Bi s be de centrar més l'atenció
e n e ls prob le m es pas tora ls, sense
detriment de la seva acció a l servei de l Princ ipat.
A primers de juny el Bisbe va fer
un viatge pe r visitar els sacerdots es·
panyols que treballen al servei dels
emigrats a Europa I prendre contacte
amb les seves realitats d 'acci ó pas·
toral.

Com é.l compo nent de la Comissió episcopal d'emigració, li pertoca un sector del continent. Els
dies 8 a 13 de juny volava cap
a Bè lgica, i segu;damen t a uïssa,
i retorn ava to t seguit per é.l preo
si cl ir la plenà ria del Consell de l
Pres biteri a Balaguer.

En dies com ptat s, però amb
dedicació inte ns iva, ha cons ta ta t
una colla de realit a ts. directame ni viscudes, e n aquest camp
de l'emigració estran gera, on
Io ls e ls bis bat s ca ta lans tenim
dedicat s sacerdots de Ics nostres
promoc ions.
. A Bè lgica --ens diu e l Bi s be
Joa n- , va ig te nir troba des amb
comunit a ts d 'emigrants, va ig cc·
lebrar la missa e n diferen ts llocs
i a dministrar el sagram e nt de la
confirmació a un s 200, joves i
ad ult s; vaig fer ta ules rod ones
amb mililants cristian s i tenir
contactes amb sacerdots be lgues.
Van resultar es pecia lme nt emocionan ts l'entrevis ta amb e l Cardena l Sucne ns, on m'acompanya·
ren sacerdo ts es panyo ls, i un dinar senzill de treball a mb una
vint ena d'cm igrants de totes les
edats, especialme nt matrimoni s
q ue, a fa lta cic sacerdot , porten
el ls mateixos gran part de la responsabil ita t pas tora l d 'una parròquia amb 2.000 es panyo ls ».
«A Suïssa -segueix e l Bisbee l meu tre ba ll va a na r pe r un a ltre camí. Hi ha 150.000 em igran ts
es panyols. Les missions espanyoles ja estan bas tant organitzades,
puix ha n passa t e ls anys p itjo rs
de creació. El s sacerdo ts d 'U rgell
fan moll bona tasca. Treball en,
es preocupe n, estan be n units».
A Abella de la Conca I arreu del
bisbat, com a tot Catalunya , ha causat
consternació el robatori del retaul e gòtic de la seva esgl ésia romànica.

Seria injus t qui pensés que Ics
nostres joies a rtístiques no gau-
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deixen d'una rigorosa custòdia
en tot el bisbat, gràcies als capellans i bons feligresos de tots
els pobles. La valoració creixent,
en tots els ambients, de l'art antic ens fa té mer que aquest acte
de pilla tge art ís tic no sigui el da r·
rer.
Precisament el dia 2 de juny, una
setmana abans, es convocava a La Seu
una taula rodona per tal de contrastar
opinions en vistes. reestructurar tot
el que fa referència al patrimoni .rUs·
tic del Bisbat I exposar-ho al Consell
del Presbiteri.

A la reunió varen ésser invitats el Dr. Creus, Dr. Canut, Dr.
Serdà, mossèn Castell s, mossèn
Vidal, el pare Baraut (monjo de
Montserrat ), mossèn Ramon, de
Tarragona, subdirector del museu diocesà, mossèn Ricomà, arxiver de Tarragona, el Sr. Ainaud
de Lasarte, director dels museus
de Ba rcelona, els Srs. Joan Burguès, d'Andorra , Joan Pous , de
Bellver, i Lluís Anton Nadar , de
La Seu d'Urgell , a qui devem
aquesta comunicació.
Pel que fa referència a arxius
s'exposà la conveniència de fer
una recopilació de tots el s a rxius
parroquials, donat llu r estat d'abandó i el perill que corren de
desa parèixer.
En tractar de l'art, el Sr. Ainaud va fer una distinció entre
els problemes que plantegen els
mon uments, d'una banda i les
obres d'art pròpiament dites , de
l'altra.
Quant als m onuments, va quedar clar que, encara que el Bis-
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bat és responsable de la totalitat
dcl pat ri moni, per falta d e mitjans i àdh uc per principis pastorals, no pot afrontar la conservació, i mo11 menys la restauració,
de tots els monuments. :es per
això que ca l recór re r a l'Ad ministració que, mitjançan t di ferents organismes (<< Dirección
Gene ral de Bellas Artes» , «Pa·
trimonio Artística Nacional It, etcète ra) es fa cà rrec de les obres
m és importants. Hi ha, pe rò , al·
gun s monuments que requereixen per a la seva conservació
només petites reformes, de les
quals sí que pot fer-se càrrec el
bisbat.
:es important que els objectes
d'art restin al seu lloc d'origen i
s'ha de procurar pe r tots els mi t·
jans dotar-los de les màximes ga·
ranties de seguretat, conservació
i visibilitat; però, quan això no
és possible, creiem que s' ha de
prescindir de sentimentalismes
locals i traslladar aquestes obres
on puguin ser conservades i admirades amb to tes les garanties.
Sens dubte per raons d'agglornamento el Capítol dels Canonges ha
suprimit el cor. Queda reduït als dies
de festa.

En veure al seu dia el Butlletí
Oficial del Bisbat, ens complaurà saber les especials raons que
han concorregut a aquesta supressió. Immediatament se'ns plantejaran serioses preguntes de la
gent de bona voluntat coneixedora de la terminologia ca nònica
antiga d'officium el beneficiull1 .

El Consell Presbitera l d'Urgell ha ce·
lebrat la IV sessió plenària . N'hem rebut puntualme nt l'acta (projecte), on
consta l'a ssi stència de tots els com·
ponents , vint·l·sis. Di es 15 1 16 de juny.

L'acta comprèn 13 fòlic s, i cal
remarcar-ne la fidelitat i ensems
la vivor. Un vot d'aprovació a
l'aparició de noms propis en el
transcurs de la redacció (qui diu
què?). Ho considerem eficaç en
o rdre a la fide lita t a la representació que ostenten els diferents membres i a l'ex igència seriosa d'un contro l, si és del cas,
dels possib les ofcctats de peresa
men tal o d'èmfasi garlai re.
En una àmplia informació prèvia, el Bisbe parla de separació
pe rsonal i local de la Cúria adm inistrativa i la Delegació d'Andorra, de la Visita Pastoral a Balaguer i e l seu arxiprestat, de la
vis ita a ls sem inaristes de Sant Cuga t, d e la trobada de bi sbes i
reclors de seminari s dels tres
bisbats «Ue idatans», del roba tori
d'Abella , dels dos números sortits el' «Església d'Urgelk També
fa referència a la seva sensació
que, a vo ltes, po tser e l cle ricat
no es tà prou informat del que
tracta el Consell. I ho demana
als De lega ts de Zona. També suggereix el proble ma de l'atenció
econòmica als sacerdots, sobretot
a ls més grans. Info rma de la darre ra Conferènc ia Episcopal Catalana, del moment present en les
relacions Església-Estat , dels darrers documen ts vaticans i de la
seva visita als emigrats europeus.
I , després del discurs d'obertura. l'acta en tra e n la matèria

de l'ord re de l dÏ3 . E ls temes eren
e ls següents:
1. Resum de les respostes
dels arxiprestats als quatre punts
indicatius proposa ts per la Ponència «Equips sacerdotals i demarcacions pastorals».
2. Ponència s o b r e «L'acció
pastora l i la seva organització al
Bisbat d'Urgell •.
3. Informe sobre un possible
Sínode Diocesà.
l com a temes secundaris per
a aquesta reunió es programaven
també els següents:
I. Informe d'una Taula Rodona sobre Art Sagrat al B isbal.
2. Atenció espiritual i int eNecIual als sacerdots.
3. Els Delegats de Zona i la
seva representati vita t al Consell .
El Consell aprovà, per votació
secreta i per majoria absoluta,
aquesta proposició:
«Tenint e n compte el cansens us general relatiu a la conveniència i necessita t d'una vertade ra corresponsabilitat pastoral
a tots nivells, d'acord amb el
Dret vigent, manifestat principalme nt en l'Assemblea diocesana i en l'última sessió del Consell
presbite ral, plau a aquest de fer
un vot de confiança al Consell
de Direcció per tal que e n les
seves accions pròpies (nomenaments, contac tes pe rsonals i comunitaris, exhortacions, decrets,
etcètera) es timuli al m àxim, ve tlli de prop i potencIÏ en el possible tot el que comporta un

esforç eficaç i real de treballar
conjuntament tendint cap a una
integració en vertaders equips
de pastoral •.
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A primers de juliol apareix el núm .
3 d'. Església d'Urgell •.

Fa l'efec le ja d'un a pub licació
diocesana afiançada i seriosa,
d'eficaç informació i de vinculació pastoral de l món laic.
Del tres al sis de juliol han tIngut
lloc al nostre Seminari unes jornades
d'oració, reflexió i estudi, dirigides pel
bisbe Joan i per Mossèn Fermí Casal.

Déu, Cris I, l'Església n 'ha es lal
la lemà lica. E ls deslinataris, lots
e ls sacerdot s pertanyents a les
promocions del 45 al 55, ex pressamen t convidats pel Bis be. Es
preveuen nous torns successius,
amb altres grups de promocions.
Mn. Fermí Casal, capeJlà diocesà de la nostra mateixa edat,
ha conduï t eficaçment e l fil d'aquestes conferències que, entre
a ltres mèrits, hauran tingut e l
d'obrir-nos l'ape ti t pe r a posar·
nos més al dia.
Nosaltres hem vaJorat en ell,
de re torn de les univers itats, la
vocació d'un servei a la nostra
mentalització i a l'ensems en s
com plau de veure en e l nostre
company un trebaJlador honral
de la teologia, solvent i realista
alhora, en contacte amb el pensament europeu i saxó del dia.
l, finalment, garbellem les espigues
escadusseres.

Cà ritas diocesana dóna, com
és costum . comptes puntuals de
la seva econom ia.
Un capeJlà aranès, pel seu
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compte, pren la defensa del poblet de Garós, on es vol instaBar
un fo rn crematori de brossa que
una entitat explotadora del lurisme creu indispensable.
El bisbat, en la seva a mpla
geograf ia, form igueja de campaments de joventut , de casa i fora ns, de l'esglés ia i de ls altres.
Una revista estudia ntil de la
jove ntut de tres centres de La
Seu. anome nada «L'escorcoll »,
semb la que lé problemes i que
causa inquie tuds. - A. F.

Valèn cia
El darrer «VIII Congreso eucar(stlco
nac ional», ha donat lloc, a València, a
una sèrie de manifestacions de distints ordres que apuntaven cap a una
certa disconformitat.

Així, més de dos-cents cfl stlans
-sacerdo ts, religiosos i laicsadreçaven una carta oberta a ls
bis bes es pa nyols: «¿Es possible
d'organitzar pronu nciame nts massius de cristianisme en el nostre
món a ctual, secularitzat i pluralis ta? ( ... )
Cal reconèixer que l'anacronisme d'un p lantejament folk lòric i
ornamental s'ha vis t pa l'liat amb
unes jornades d'estudi, en les
quals s'abordaran, sembla. les
exigències que l'Eucaris tia pre-

El Provisor-j ut ge ecles iàstic hi
res pon en vuit apartats . Comença fent història, recordan t els
trà mits seguits pels coHegials. j
co m finalment s'han vist obligats
a iniciar les ges tions e n aquest
tribu nal me tropo lità (núm . 18 de
QUADERNS DE PASTORAL). A
continuació afirma que aques t
afer no té pas a ltre camí que
la «via adminis tra tiva ». I en

cant el seu au toritaris me. 'OILimament hem sabut que s 'ha cur-

sat la notificació d'expul s ió a ls
res tants coHegials. sobre els quals
no pesava encara cap pena. La
raó d'a ques ta ex pulsió ha estat la
de mantinclrc's en solidaritat amb

limit a

els coHegials majors (q ue ac tualment fan la «mili .).
Ma lgrat les missives de la jerarquia perquè abandonen l'edifi ci de l CoBegi, els coI-legia ls p er-

a rebatre to ts e ls cànons del

muneixen vivint i regin t la ins ti-

Dret Canònic que els demandants havien utilitzat per afe rmaT e ls seus plantejament s. I
així, si bé és verita t que a lguns

de Villanueva per posa r-la en les
seues mans i no en les de la jerarqu ia, a la qual solament enco-

els res tan ts apartats es

cànons parlen del dret de tothom
d'anar a ju í sempre i quan es veia

tució que un dia fundà Sl. Tomàs

manà la tasca de vigi lància .
A.

s.

les ionat e n e ls seus bé ns, també
és veritat , com assenyala el Pro-

vi sor, que contra decret de l'Ordinari no és competent pas cap
tribunal eclesiàstic més que la
Santa Seu. Per això, aques t docume nt acaba amb un decre tem ...
«que manquen de la pertinent
compe tè ncia jurídica en aques t
afer ».

Com que solament la Santa
Seu és competent pe r a jutjar les
intromissions dels bisbes en els

d re ts ina lienables de particulars,
els coHegials han presentat la
De manda a les Sagrades Congrega.cio ns pert inents, tol esperant
que es faça jus tícia de la manera
que siga, per a la qual cosa estan
d isposa ts a a rribar fin s a l final,
sabent i tot que es suposa molt
difíci l que la Santa Seu fa lle cont ra un bisbe.
Mentre aques t procés segueix;
els seus tràmits , la jerarquia ctiocesana continua actuant i apli-
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El Movime nt Junior d'A. C. de la
diòcesi de València ha estat invitat
pel la Delegació de Joventut (O. J. E.)
amb l'objecte d'unir-se, junt 8mb altre s organitzacions I grups, més o
menys informals, i formar tots plegats
un gran organisme amb una tasca comuna: la formació I l'entretenim ent de
líl joven tut.

La Junta Diocesana d'aquest
moviment apostòlic no ha cregut
pas convenient d'acceptar la invitació; ha arguït el perill de mesclar entita ts heterogènies, i de
crear ambigüitats que no reportarien més que confusió.
Malgrat la decisió de la Junta
diocesana, les De legacions de
Joven tut dels pobles de la província, han cursat ta invitació a tots
els grups, penyes, clubs i a ltres
organitzacions lacats, i han insistit novament als centres parroquials del Moviment JuniOI-, als

senta a l'Església de cara a la societat». Les reticències que apun·
ten els s ignants es refe re ixen als
actes culminants del Congrés en

el seu context.
La carta s 'estén a posar-ho de
manifest, amb un llenguatge clar
i no exempt de duresa. Però també reconeix en l'Església espanyola uns «signes encoratjadors
d'alliberament
i d'esperança»,
entre els quals assenyala l'Assemblea conjunta bisbes - capellans i el document de la Comissió Just ícia i Pau. No creu que el
Congrés que es preveu se situï
en aquesta dinàmica_ l demana
que l' Església consideri què significa de debò l'Eucaristia i que
escolti i s 'apliqui la veu de sant
Pau quan escrivia a la Comuni·
tat de Corint.
.. Cara i Creu del Congrés eucar isticM
es titulava una reflexió adreçada als
cristians en general.

El seu llenguatge és també clar
tallant; potser dur i tot. «El
Congrés ( ... ) no és una reunió
d'ànimes sense cos, sinó una convivència d'homes de fe que, mentre ado ren el Crist de l'Eucaristia, s 'esforcen per confrontar la
seva vida real amb a llò que els
reclama aquest Crist que els ha
congregat ( ... ) La convivència actual dels espanyo ls hauria de
constitu ir e l punt cèntric d'aquests congressos».
«t S dar que els canvis no es
fan amb brusquedat i que no
hau ria estat oportuna una transformació del Congrés respecte
I

a ls an te riors. Però, per anar-hi
avençant, ens hauria plagut una
organització més a udaç en e l fons,
d'acord amb la nova mentalitat
de l'Esglés ia espanyola, que l'hagués des pullat de tot allò, almenys, que contribuís a acréixer
la indiferènc ia dels allunyats o
que pogués provocar un més gran
allunyament».
I acaba: «Som molts que diem
un sí arriscat a l'Eucaristia, pe rò
un no a un Congrés eucarís tic
d 'aquest tipus».
No tot va quedar-se en paraules entre els que veien les coses d'aquesta
manera.

«Un grup de c ris tians ens he m
sentit, si més no, perplexos, 1 interrogats per la ind iferència de
la ge nt que passa de ll arg ( ... )
Però voldríem també reflexi onar
en comú sobre el veritable sentit de l'Euca ris tia. »
Per això es van celebrar tres
reunions de reflexió i de pregària a la parròqu ia de la Preciosíssima Sang de l'avinguda de la
M.a lvarrosa, en les quals va participar el P. José María de Llanos . El tema general : -¿És possible, avu i, un Congrés eucarístic?- va ser abordat de tres maneres : des de la perspectiva d 'un
món secularitzat; en un món injus t; des de Ics aportacions de
la teologia actual.
En el Butlletí Oficial de l'Arquebisbat, corresponent al mes de juny, apa·
relx la contestació a la Demanda Interposada pels coHegials de St. Tomàs
davant el tribunal diocesà.
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quals, la diocesana ha deixat en
llibertat perquè es pronuncien
pel seu compte.
La g ran majoria de centres ha
rebutjat la invitació per les ma·
teixes o paregudes rao ns que la

tuts que han de coord inar e ls objectius i les a ccions dels diferent s moviments. - A. S.

Diocesana; però algun centre s'ha

prestat a mantindre contactes
a mb la citada Delegació de Joventut, pe r escoltar i refl exionar
sobre les seues proposI cIOns.
Aquestes foren prou temptado·
res; v . g" integra nt-se a la Dele-

gac ió de Joventut podrien nodrirsc de les ajudes econòmiques i
comptar amb e l respatller dels
organismes governamentals, sense, pe r això, pe rdre l'autonomia
i Ics peculiaritats de cada moviment. Po tser aquestes grans faci lit a t s fe re n adoptar a ls mili·
tants ass istents una actitud un
xic desconfia da, pensant allò de ...
«massa me'n dónes»? Clar que
també es va apuntar que, de no
adme tre la incorporació. correrien e l perill de veure's impedits
i obs taculitzats en alguna ocasió
per r estar fora llei. Aquests i altres raonaments aclariren les postures i e ls militant s decidiren
man tenir-se al marge i continuar
essent un moviment e minentment apos tò lic i eclesial.
tS s imptomàtic, com en una
època de pluralismes i proliferació de grups i tendèn c ies dispars
en la gent jove, la Delegació de
Joventut, s'hagi proposat a V alència la tasca d'aglutinar en un
macro-organisme les inquie tuds
de la joventut actual. El treball
no és pas fàcil, fin s i tot si pensem que la ci tada Delegació ja
té pensats de bestreta e ls esta-

Vic
"Potser fa massa temps que no us
he escrit. De vegades penso que puc
amoïnar sl ho faig massa. D'altra banda sembla que tots necessitem que
un altre ens digui quelcom que ens
encoratgi.»

Una carta del bisbe als capellans que, pel seu to familiar, no
en tra a les planes de l «Bo le tín
Oficia l. i que és multicopiada i
e nviada personalmen t. La d'aquesta vegada, s is foli s, inclou
unes cites de documen ts del Conc ili, del Sínode i de l'Assemblea
Conjunta, general i diocesana.
En servim uns relaJls .
«D'entre to t e l vocabulari d'idees-força que ten im a l'abas t
n'hi ha una que és de primera
categoria: la caritat pastoral ( ... )
el bisbe al davant i els preve res
a l seu costat, han d 'estima r el
ramat no amb pa rau les sinó amb
obres que es manifestaran en
una lli sta llarga que va des d els
detalls més pet it s fin s al lliurament de la pròpia vida, aJmenys
de mica en mica i, s i convé, tot
d 'un cop.
Els nostres fidel s solen intuir

495

tot segui t si els dinamism es que
observen en e l prevere, provenen
d'aquesta idea-rorça, que en di em
cari tat pastora l, o bé si són solament es tampides -o adormi ments- que, pe r bé que vingu in
del pastor, s'entreveu més o
menys que, en aquell cas determinat, actua no com a pastor en
nom de Crist i de l'Església, sinó
sota un altre ofici diferent o oposat ...
A sentir-nos a dir sen'¡dors de ls
altres, ens hi hem acostumat. En
altres te mps gairebé només ens
ho de ia e l Senyor en el sermó
de la Cena; ara ens ho retreu
tothom, fins i tot la mainada . Es
[a ús i abús de la paraula, hom
se'n glorieja i tot, i se'n fa argument pe r a com pl au re -o escometre- segons els casos. Però,
deixant la palla, e l gra és aCÍ:
¿Som realme n t servidors en ]a
línia de J esucrist, és a dir, per
a servi r els altres en el pla pastora l que consisteix principalment a ensenyar, nod rir i estimar ? ¿ O hem estat temptats de
fer-nos servidors del s capricis
de ls alt res - no de les necessitats- complaent ipso facto els
nostres? ..
Se sent a dir que ara hi ha sacerdots desanimats. Això no convé pas. No seríem pas raonables
si perdéssim aquell optimisme sa
que prové i és mo tiva t pe r la fe .
Tampoc no ho seríem gaire si ens
arrapéssim a optimismes fàcils
de ci rcumstància, provinents de
motivacions inferiors a la de la
fe. Si som optimistes per raons
de fe, portarem bé e l feix fin s al
darrer moment; si ho som pe l-
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raons barates, ens pot passar,
com a d'altres ha passat, que d'un
optimisme de superfície ca iguem
a un pessimisme derrotat .. .
Una temporada com l'actual,
sobretot si dura gaire, i no s'aplica el tractament adeq uat, pot
arribar a fer perdre l'esma en
veure, en jutjar i e n actuar. I pot
arribar a trontollar l'anlor a l'Església, la consciència de la miss ió que ens ha donat Cris t, amb
la seva deguda va loració i, qui
sap si, fins i tot, la fe ...
es un fet que, sota e ls designi s de la Providència, uns preveres gaudeixen de més salut que
al t res. Raó de més perquè hi hagi molt a humilitat, caritat i esper it de servei ( ... ) ¿ Hi ha hagu t
i hi ha prou caritat rraterna, i
prou compromís fratern ( ... ) quan
hi ha malalts d'es perit entre els
pastors germans? Tanmateix tots
sabem que podem relliscar en
doble lli sera: o de caure malalt
un mateix o de no cuidar prou
bé els qui agafen la malaltia.
Es diu també que s'observa una
tendència a mill orar. En el fons
to thom ha de desitjar trobar l'ocasió que ajud i a una represa
generosa, amb aut èn tic esperit
d 'evangeli i d'Església, bo i a llunyan t tot allò que pertorbi i sepa ri. E l temps tira moltes coses
a la papere ra. El temps a nirà
eliminant e l pòsi t de la riuada i
deixarà tot a llò que d uia de bo ...
Una part de preveres s'ha retret d'assistir a aquell s recolliments, veritable tempus acceptahi/e, tan necessaris per a la pròpia revisió i reconstrucció, ja sigui en la seva modalitat anual

--exercicis I.!spiritua ls- ja sigui
e n la me nsual , e l que e n die m
diades de recés. Ara , fa poc, ha
~algut anuH ar la tanda d'exercicis espiritual s que havia de dirigi r el bisbe d 'U rgell : no hi havia
gent insc rita. Els recessos mensuals són més normals, gràcies a
Déu ; pe rò e n a lgun s ll ocs s 'hi
troba a fa lta l' gen!. ..
Abans d'acabar considero : a)
que la dificul tat de la feina i de ls
horaris pot ser accidental. Hi ha
obs tacles que amb un veritable
int erès i previsió serien vencibles. A les ci utats, no obs tant ,
po tser seria necessari que es fes
un recés al vespre, almenys bimes tra l; b) que hi ha qui es
reuneix amb fins espirituals a altres nive ll s: grups sacerdota ls,
revisió de vida amb laics; però
sem bla també que és jus t que es
fac i a n ivell de pres bite ri ; e) que
entre les dife rent s formes que hi
ha actualme nt de fer e l recés,
n'hi ha de més recomanables
de no tan encertades .. »
A començaments d'estiu la majoria
de parròquies del nostre bisbat posa
en marxa campaments I colònies per
a infants I adolescents.

La majoria són expressió d'un
treball rea litzat durant e l curs a
través d'Agrupaments Escoltes o
de l Moviment Junior. Algunes parròq uies , poques, dis posen de ca·
ses de colònies pròpies. Altres,
les més, s'acullen al Se rvei de
Colòn ies de l bis ba t que funci ona
des de Vic c iutat.
Aquest Se rve i té obertes cinc

cascs (rectories degudament agençades) que fun c ionen a ple ren·
d ime nt des del primer de j uliol
fins al c inc de setembre amb un
total de sis tandes a cada casa.
Les cases es troben s ituades a :
Mer lès (Lluçanès), Cabrera (so ta
ci Coll sacabra), Cabell e ra ( Ripo·
lIès), Cerda ns i Taverte t (G uille·
rics).
Els cursets prematrimonials consti·
tuelxen . des de fa temps , I de forma
constant, un servei que funciona al
Bisbat.

Se'n fan responsables grups de
laics i sacerdots des de les principals ciu tats: Vic, Manresa,
Igua lada.
Fa dos cursos que a Manresa
s'ha ence tat una nova modali tat.
Hi ha constituïts diferent s grups
de ma trimonis. Cada un d'ells es
fa res ponsab le de l'orga nització
d'un curset assenyalat des de bon
come nçament. Hi ha dos ti pus de
curse ts: uns que es donen durant
ci ns d ics feiners consecutius, a la
nit ; uns altres intensos que duren to t e l diumenge. Els dife rents
temes i ponències s'acompanyen
a mb treba ll s per grups red uïts
inten tan t crear un clima de confian ça. La nova expe riència, de
moment , es cons ide ra acceptable.
El Consell Pastoral de la comtal vila
de Ripoll posa a revisl6 el funcionament que ha tingut fins ara I prepara,
a grans línies, la seva estructuració I
el seu treball en el futur.

Pel que es dedueix d'un a ci l-CU lar que ha estat e nviada a tots
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els membres, Mn . J oan Batlles
va tenir una xerrada amb el Consell Pastoral parlant precisament
de com es planteja, avui , la mjssió dels Consells Pastorals. Aquesta xerrada, més un diàleg poste·
rior mantingut entre el mateix
Mn. Batlles i els sacerdo ts de la
parròquia ha ret arribar
uns
punts importan ts per a tenir en
compte:
.Com que hi ha moltes coses
que urgeixen, és natural que el
Consell Pastoral busqui uns camins per a una acció immediata.
Amb tot, s'ha de tenir molt present que un consell pastoral no
es pot deixar absorbir per les coses immediates; no es pot reduir
a t er: ha de pensar; la seva tasca principal ha d'ésser de pensar ,
més que no pas de fer • .
«Què ha de pensar? La resposta és tan fàcil de donar com ctiffcil de portar a terme. Ha de pensar senzillament com pot arribar

a
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millor a tots el missa tge de l'Evangeli perquè es puguin convertir a Jesucrist; ha de pensar com
dur a terme la missió de l'Església en el seu àmbit, segons sigui
parroquial, comarcal o diocesà».
«Pen sar això comporta tenir
presen t si la gen t de la parròquia, en el cas concret, té o no
preocupació per viure cristianament i quins obstacles troben les
persones que no els deixen rebre
la llavor de l'Evangeli o no la deixen créixer. Tenir presents aquestes coses obliga a investigar els
problemes en què es troba submergida la nostra gent i estudiar
els mitjans més idonis per a comunicar l'Evangeli al poble • .
A partir d'aquests punts s'insinuen unes pistes de les quals no
ens fem ressò perquè a l'hora de
redactar aquestes ratlles no s 'ha
celebrat encara la reunió en la
qual s'han de posa r a debat. S. B.
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