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primera plana

Exigències per a
una Església popular
En el passat número 19 de la nostra revista vam
oferir alguns treballs sobre la pastoral urbana. Ara,
en tractar el tema de la sacramentalHzaci6, continuem
cI 'alguna man era el fil del volum anterior. Efectivament, és en les concentracions ciutadanes on s'aguclitza el problema buroc ràtic parroquial i la forma
mass iva de la celebració dels sagraments. :es també
per obra de la mentalitat i cultura urbanes que greus
interrogants escometen l'Església popular de fins ara.
Ta ls interrogants es projecten sobre el tipus de fe i
sobre ]a pastoral sacramental que en les comunitats
tradicionals s'admet i, almenys en part, es fomenta.
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No es tracta , doncs, només d'una qüestió d'ordre
o rganitzatiu, de simplificació burocràtica. :l!.s veritat
que el conjunt de feines del despatx parroquial i les
formalitats jurídiques corresponents a efectes civils,
formen un veritable problema. Però, amb tot, seria en
si mateix un problema menor, s i no contribuís forta·
me nt a produir·ne un altre de més gros. El problema
gros és la burocra tització del que no és burocràcia i
que mai no ho ha d'ésser: els sagraments, la parròquia,
els preveres ...
Avui, en el nostre país, sortosament hi ha preveres,
bisbes, laics i religiosos, que es preocupen d'accelerar
ci procés de desbu rocratitzaeió dels elements esmen·
tats Tots plegats hauríem de mirar de posar·nos·hi,
i no pas per raons de moderna estètica eclesiàstica,
sinó per donar prioritat real a l'evangelització, a la pas·
toral missionera dels grups i ambients de Catalunya.
Aq uí topem amb lo qüestió de si l'Església ha de ser
de masses o de minories. Uns opinaran que s'ha de

fer una Església de minories, altres que ha de ser de
masses. Cal que ningú converteixi la seva opinió en
ideologia sectària. A tothom ha de quedar clar que,
estigui formada per masses o per minories, l'Esglé·
sia sempre ha d'ésser popular, oberta, plural.
Per això, el poble no pot ser trac tat com un mer
receptor de serveis sacramentals o com un incapaç de
servir-se'n. Cal tractar tothom com persones, provocan t llur co n ~ciència, es timulant llur dignitat. promove nt llur responsabilitat. El poble té dret a ésser evan·
geli tzat i no pas a ésser fet carn de canó de ritualis·
mes o de baixes utilitzacions religioses de ls seus interessos o sentiments, com tampoc de desprecis o puritanismes intransigents. L'afer es presenta difícil. Pot·
ser de ben diverses maneres, però tots hem de treba·
lIar·hi i amb la major solidaritat possible.
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estiguem al ca rrer

Tanmateix actualment no hi ha trobada ni trobadeta de cristians al país que no proclam i que «hem

d'anar al món •. Sembla que, al cap de la vintena d'anys
del corresponent tomb literari, els ambients catòlics
s'estimin que estan disposats, a nivell religiós, a cantar 1'«T baixe m al ca rrer » de Sarsanedes.
D'entrada, aq ues ta sola voluntat suscita una adhe-

sió a la bona voluntat. També expressa, però, d'una
forma massa evident i tot, que la distància és experimentada com ineluctablement real. Si ja fóssi m al món.
si hi es tiguéss im, mai no sc'ns acudjria d'haver-hi d'a-

nar. Tot amb tot, ja és bo d'adonar-se'n. Pot ésser el
primer pas que porti a guariment.

Llavors, però, si és que cal avançar realment i de
manera c rítica -i encara que la pregunta s i~¡j molest:J-, ci prime r que cal saber-se pregun tar, s i és que

no som en c i mó n, és: on és, doncs, que som. I la
res pos ta no és diríeil : es tem en l'abs tracció, en el món

a part de les paraules i dels conceptes que no passen
per 1.:\ vida i en les situac ions que no vénen d'enlloc
perquè tampoc no van ~nllà. 0, potser d'una forma
molt més real en cara. estem bloquejats per una mentalitat religiosa que -servint-nos d'una formuJació d'Aldo us Hux ley- es podria concretar a ixí: Es tern tancats
en l'àmbi t d'una sola dime ns ió que dóna el cone ixe-

ment del Pa rc, que és la de l'espera de l'Intemporal,
negada pràc ticament la substància del món. Estem en
la ignorància del Fill, que és qui dó na la dimensió religioS3 del mó n i de la tasca mundana. Per això, al

món, religiosament no sabem què fer-hi, i perquè no
hi fem res, no «hi som». Ah! Però és que sense el Fill
i l'Esperit, el Pare deixa d'ésser Pare i recau novament

a ésser l'O nic Déu Totpoderós alienador, de les reli501

gions, que fa homes plens de llum però sense Camí.
Allò que hauria d'ésser rica dimensió de la relació trinitària d'una tasca real d'homes en el món, ve substituH per uns «espais sagrats. de devoció sincera segurament, però exclusivament d'espera i fàcilment formulista, i allò que hauria de ser la trobada del Pare
en el Crist - això és, la trobada del Déu que es revela
en les tasques del món i en l'avançada dels pobles-,
queda substituït per una petita imitació de Jesucrist
mo ralitzant, individualista i ahistòrica.
No pas tots e ls cristians estan ací, és clar; néu nos
en guard. I cada dia més, grups de cristians van rectificant o ja han començat des d'una altra òptica. I
s 'han adonat que, apòs tols de Jesucrist, preveres i
laics, no tenen altra vocació que la de viure en el poble, compartir-ne les alegries i les penes, descobrir-hi
Jesucri st vivent, i la de revelar-li la font i la dimensió
última del seu combat.
Fa exactament un any, el setembre del 1971 , a Versa illes, va celebrar-se la Sessió Nacional dels Aumoniers de l'A.C.O. francesa. En els textos d'aquesta Sessió, hom hi descobreix amb reconfort un dels slmptomes que en el món obrer cristià s'està creant una nova cultura j una nova teologia que ja no són per a
adonar-se que s'ha d'anar al món, sinó que ja són
realment elaborades des del món i per al món. Hi diu
André Jou;n, permanent nacional de l'A.C.O.:
«Ens adonem que tantes aspiracions, tantes reivindicacions, totes les accions, tendeixen a una finalitat:
que la classe obrera accedeixi a l'Haver, al Saber i al
Poder. Per nosaltres, militants obrers, sacerdots, que
vivim tota aquesta fermentació. no es tracta de prendre-ho com una "ocasió d'evangelitzar", sinó que és al
cor mateix d'aquesta realitat que Jesucrist actua i que
nosaltres som encarregats de reconèixer-l'hi, d'expressar allò que hi fa, de revelar-lo. No ens ho mirarem
mai prou de prop, mai no combregarem prou estreta-
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ment amb tot allò que es manifesta de "sagrat" en la
vida i en ['acció del nostre poble, en les transformacions
personals i col·lectives dels treballadors, en les noves
relacio ns que tenen entre ells, en cada esforç per abastar la justícia, la dignitat, la llibertat, per construir un
món nou, un home nou. »
Aquesta és ja la teologia per estar al mig del car-

rer.

503

qüestions

La primera setmana de setembre, el full dominical de BaTee·
lona deia: «L'administració dels sagraments i dels serveis religiosos~ en aquests moments de canvis tan acusats, planteja nombrosos pro blemes pastorals. Aquests problem es, tot i que en el seu
aspecte més imm ediat tenen caràcler pràctic, pressuposen, no
obstant això, uns criteris de caràcter doctrinal i teològic, i comporten moltes conseqüències concretes d'una transcendència indiscutible pe,· a la vida de fe i l'educació cristiana dels fid els
d'avui i de d emà. No és estrany, doncs, que aquesta problemàtica
- tècnicam ent anomenada pastoral de la sacramentalilzació i de
l'evangelit zació- preocupi actualment diversos episcopats, àdhuc
el d'Espanya, que 1"es /(1I1 fent objecte dels seus treballs i deIibe-
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racions co f/ ect ives. Aquest s mateixos problemes també han es tat
plantejats i preocupen en tre nosaltres, concretament a la diòcesi
de Barcelona. En moltes reunions de sacerdot s i fidels, a nivell
parroquial, d'arxiprestat o de zona pastoral, han e3tat estudiats
i analitzats». També l'tíltim número de la revista « Correspond~n
cia. (mím . 106, juliol 1972) ofereix <llg,mes de les visio"s i orientacions de treball, entre nOSlJ.ltres més radicals, entorn de la «re-

forma de la sacr(lllle" talització actual • .
QUADERNS vol anar coNaborw/C ell l'esforç col·lectiu que s'ha
emprès en 11I01ts i"drets de Catalunya e" relació a la pastoral dels
sagrQJl1 ents. Creie,,¡ que el material que oferim en aquesta secció
i en algl/n altre espa i d'aquest volum, pal ser d'utilitat per entendre millor la quest ió i per actuar positivament en aques t camp.

R ecull de testimonis i consideracions entorn
del problema de la sacramentaLització
Aquest . recull. sobre el problema de la «sa·
c ranz entalit zació» * té cOm t res parts: el debat a «Co rrespo nd~ncia ., reflexions de caire
coNectiu, i d'altres aportacions. Les most res
recol/itles 110 tenen la pretens ió de ser exhau stives però sí força representatives de les dite-

re"ts aportacions i enfocs del problema. Segueixen unes consideracions després d'una
lectura del recull.
Les mostres han estat extretes més aviat

cronològicament, se" se sistematitzar. Això fa
• Fins avui s'han anat utilitzant els termes .sacramentalitzan, _sa·
cramentalitzacióJl, .evangelització. i _sacramentalització. que enclouen,
la major part de vegades, com a te rmes tècnics, una ambigüitat d'efec-
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que algw 1es qüestions es repetelxm i d'altres
semblin marxar una mica del tema. Aquest

recull només vol facilitar una aproximació al
problema i a la seva evolució, parlinl del que
s'ha anal dienl públicament.
Encara que resumides, gairebé en tot mo-

menI recollim les mal eixes pariU/les dels qui
han aportat els seus testimonis i les seves re-

flexions .
Debat a .. Correspondència»

«P{l(lre, venga a que me diga qué papeles necesito para casarme». Us heu troba t mai que algú us vingui a preguntar pe r viu re
més segons l'Evangeli?
Així comença un recull de testimonis i d'interrogants que planteja l'administració dels sagraments en el seu aspecte burocràtic
i civ il. Aques t «mosaic incongruent», com titulen l'article l'equip de

sectors pastorals obrers (. Correspondència de d iàleg sacerdotah,
ful l eclesial per a am bients popular, desembre del 68), passa
revista, breument, de les qüestions com ara les amonestacions, els

testimonis, els carnets d'identitat, la legalització de la par tida
etc., posant de relleu les incongruències i les ambigüitats a què
donen lloc mol tes vegades.
tes negatius per a la teologia i la mateixa praxi pastoral. (Vegeu l'ar-

ticte de Pere Tena a «Phase. , núm. 68, abril del 72, pp. 141-146, «Det

buen uso de la pa]abra sacramen ta1izar».)
«Sacramentalitzar» vol dir pròpiament convertir alguna cosa en sagrament (sagrament: símbol pel qua l el Misteri de Crist apareix. i
exerceix la seva eficàcia en la història humana). Així Jesucrist «sacramentalitza» el seu mjsteri pasqual en la cena, sota els símbols de pa i
vi, i la Missa és Ja «sacrarnentalització » de la mort i resurrecció salvífiques de Jesucrist. El prevere «sacramentalitza» el misteri de Crist
però no podem dir que «sacramentalitza» els fidels celebrant el misteri de Crist.
Sovint «sacramentalitzar» suggereix l'acció de «distribuir» sagraments com si es tractés de «coses» a comunicar a detenninades persones, amb un matis, si es vol, d'incapacitat per part d'ells de rebre-les.
Aquest sentit més aviat des pectiu per indicar unes celebracions que
no expressen el contingut espiritual que els és propi és el que predomina en el nostre recull. Posarem l'expressió en tre cometes per tal
d'assenyalar la seva ambigüitat.

506

El probl ema pas to ra l que planteja l'administració del s sagraments s'ha ana t pa tin t a ni vell individual, d'equip o de sector. Dc
tant en tant alguns n'han parlat públicament, i fins s 'han enlairat als bisbats refl exions coHectives am b l'esperança que es prengués seriosament el p roblema i s'arribés a decisions pràctiques.
Sens dubte que «Correspondència» ha afavorit satisfac tòriament aques t debat, el qual ha pres en els darrers anys un volu m
considerable.
J aume P. Sayrach ob ria el foc (. Correspondència., núm . 85,
juliol del 70), posant de relleu la gravetat de la «sac ramen talització» massiva . Quin sentit tenen -es pregunta- els 500 b ateigs
administrats a l llarg de l'any? El bateig és un sagrament i ha de
constitui r un pas conscien t i responsable vers l'Església. Per a la
gent, més que un sagrament és un [et popular amb el qual es
celebra un esdeven iment important del cicle de la vida. Així es
crea l'equívoc que durarà tota la vida: tothom és cristià perquè
tothom és batej at.
A l'hora del matrimon i la gent va per arreglar els papers, ma i
per una qüestió de fe. Un cop més, servint les necessitats de consum qu ~ tenen, els pri ven de l testimoniatge de fe que hau ria de
ser el nost re servei. El ritus fúnebre és també una qüestió de
tràmit i compliment. La majoria mai no vénen a missa el diumenge següent a ¡'enterrament.
En tot això cal fe r notar els canvis ope rats en la societat.
D'una vida circ umscrita al poble, en què la parròquia i el r ector
marcaven molt, s'ha passat a una vida oberta que es desenrotl la
a l marge del temps sagrat.
Avui la «sacramentalitzaci6» es deu en gran part a una s ituació social. En general e l muntatge social i la r utina porta la
gen t a passar pels sagraments e n els moments importants de la
seva vida. Per ell mateix, el procés actual provoca ben poc l'actitud personaL La gen t ho troba establert així i ho accepta.
Ducs !inie d'acció : Primera , desmun tar l'encavallament sociològic que ma nté el «tin glado • . Com ? Traient pes als condicionamen ts externs. No podem deixar d'admini strar e ls sagraments
només perquè veiem clar que no es realitzen com cal. Segona,
mirar de fer que cada pas «sacramental » representi, per al poble.
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un cop lliure de la pressió social, una major clarificació, i l'exigència de reflexionar i decidir conscientment.
Intentar fer una discriminació de la gent de cara a rebre els
sagraments es fa odiós. Quin criteri seguir? El fet de pertànyer
o no a la comunitat és un criteri clar? En l'ordre teològic quedaria la difícil pregunta: quina mena de lligam mínim és necessari per a rebre un sagrament? L'ideal seria que cadascú p~
gués fe r la discriminació en la pròpia consciència i que no l'haguéssim de fe r nosaltres.
Fins aquí el testimoni i les rcflexions de J. P . Sayrach. Partint
de les seves afirmacions centrals Joaqu im Gomis continua el te·
ma, l'octubre del mateix any. D'entrada, subratlla, que si des
d'una posició menys aclaparada per aquest problema, hom pol
pensa r que és un problema molt greu, però diguem-ne transitori, propi de l'etapa actual de l'Església -i del país-, i que inevitabl ement tendirà a disminuir, ci que lla es pot fer és oblidar la
rcalitat actualment aclaparadora per a molts responsables de comunitats .
Tot i que en aquest moment, en molts llocs, no hi ha cap solu ció adequada, perfecta, és probable que la mateixa evolu ció de
la rea litat - de l'Església, de la societat- porti a poc a poc a
una situació més clara. En aquest sentit la mateixa evolució sociològica faci lit arà les coses . l!s clar que això ni eximeix gens
del que ara es pot fer, ni autoritza a restar tranquils davant la
situac ió actual.

Recollint l'ab crvació d'en Sayrach, aquest deu ser el nucli
del problema: la situació social. Per tant seria superficial pretendre trobar la solució en altres nivells. Per exemple, en el nivell
de la celebració litúrgica o de la catequesi.
Mentre la realitat social (que, sovint, ja ara s'anomena «nacional-catolici ~ me » ) no es modifiqui, lola reforma litúrgica o ca~
tequè tic3 serà impotent per" solucionar el problema.
Quant a «treure pes als condicionaments externs », cal reco·
nè ixcr amb realisme que això no depèn únicament de nosaltres .
Hi ha unes lleis d'evolució humana. Podem possibilitar i promoure aquesta evolució, però sense deixar-nos temptar per postures
que esperarien el canvi de la realitat del simple canvi de les
nostres actituds.
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La discriminació de la gent, no la podem fer nosaltres lora
de casos ex trems, evidents. Sense esperar que les condicions sociològiques canviïn es pot fer força feina en el camp d'aj udar que
cadascú opti en consciència, lliurement.
En el mateix número de l'octub re del 70 Jordi Ligüere, del
Sector Mer idiana, de tec ta una postura bàs ica comuna: l'allau cie
sagraments amb motivació sociològica, no pot continuar. Pressupostos: Primer, els sagraments i la fe que suposen són alguna cosa més seriosa que no la simple adm in istració de ritus bu its de
tot sentit i fe per als qui els reben . Segon, no podem enganyar
les persones «representan t» un paper que va contra la nostra
consciència de crist ians, i per mitj à del qual donem quelcom
que en el fons no demanen : un sagrament.
El canvi no po t venir d'un examen de la gent o de la ca tequesi obligatòria, ni de la pcrtenència o no a la comunitat, s inó més
aviat per un esforç de reducció dels elements sociològics en
l'administració dels sagraments; d'informació del que cal o no cal
en la qüestió de papers, d'orientació vers el matrimoni civil ... Ai·
xò tenir-:t en compte la s ituació de cada comun itat i intentant coordinar els aco rds de Secto rs Pas torals Obrers a nivell de Barcelona.
Tres qücstions de fon s: la significació de Jesús per a nosaltres i la comunicació de l'Eva ngeli als homes d'avui ; la resposta a l'i nterrogan t «¿ Cre iem que ci sent iment religiós natural de
la nostra gen t porta, de fet, a desviar-la de l'encontre personal
amb Jesús? », el qua l cond iciona l'act itud a prendre davant una
pastoral de barris obrers; i la necess itat d'optar entre acceptar
aquest procés llarg de conscienciació (alguns pensen que no té
sortida), o bé ce rcar a ltres possibilitats de fer de capellà dins del
món obrer.
Un poble O un barri - és ara en Josep Farràs qui con tinua el
diàleg- és també una comunitat civi l. I fer de «rector de parròq uia» és un eufemi sme que expressa en reali tat ser «cape llà
d'un poble o d'un barr Ïl>, amb tot l'aparat «oficial » ecl esiàs tic
( que no vol dir «ecl es ial», sinÓ «paracivil») que suposa.

Certament que «algun bé es pot fer . , però con tinua essent
fosc el paper del sacerdot allà, i, per tant, enfosqueix l'Església.
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Es la crisi del «valor cristià » de la parròquia, perquè la permanèr. .:.: ia com a «tinglado» paracivil és extraordinària. Cal revisar
la participació personal que tenim en el seu manteniment i desmun tar- lo.

El paper de «sacerdot» actualment és ambigu, almenys al nostre país. Parti nt del paper en una comunitat paracivil (parròquia)
es donen més o menys, tres actituds vàlides i, sovint, barrejades: «fer les coses bé»; intentar desmuntar el tinglado des de
dins; intentar [er emergir una comunitat autènticament eclesial.
Enric Roig, des d'un nivell potser més teòric i teològic aporta
noves reflexions al problema (<<Correspondència., núm . 89, nov.
del 70). La gent actua per pressió social més que no pas per convenciment persona l. Però això no és tot el que passa. La visió
filos6fica de Déu que tenen , la seva manera de veure la sacramentalització dels temps o dels fets centrals de la vida, ...ens ve a dir
que per a la nostra gent els sagraments no són purament un fe t
social, sinó una experiència religiosa no crisUana.
El jlil"idicisme ha portat a la cosificació del s sagraments, i,
d'aquesta manera s'ha valorat excessivament al llarg de la història de l'Església una sèrie d'actes, de ritus, de llocs i de temps,
fent-los sagrats en si mateixos. S'ha caigut en la màgia, oblidant
el paper que té l'home en posar el signe sacramental. La gent,
en definitiva, va als sagraments per la pressió social, però, a més,
moguts per una mena de religiositat poc evolucionada, no cristiana.
En lilla visió de l'Església dinàmica, horitzontalitzan t, històri ca i concreta, no hi cap la «sacramentalització» massiva. Els sagramen ts s'arrelen en la saeramentali tat de l'Església, no en abstracte sinó de l'Església rea l, comunitat de fe viva i concreta.
Fins a qu in punl es poden administrar els sagraments on no hi ha
església rea l? Fins a quin punt un que no pertany a una comunitat cie fe pot rebre un sagrament?
El baptisme suposa sempre la fe. El binomi fe-sagrament, sobre el qual l'Església s 'edifica, juga sempre en aquest sentit: de
la fe al sagrament. En els infants batejats tot comença per la
fe dels seus pares, no pel seu bap tisme (Vegeu l'art. de Josep M.
Totosaus a «Quaderns de Pastoral» 7, d'agos t del 70, p . 24). El
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baptisme forma part de la fe que es transmet en la comuni tat.
L'amor matrimonial només serà esdeveniment de gràeia si és
connectat amb l'Església, ja que el camí normal de l'encontre amb
Déu és l'Església . No s'és membre de l'Església pel baptisme, sinó
per la fe que suposa aquest baptisme. Aleshores, ¿es dóna l'esdeveniment de gràcia i el sagrament fora dc la comun itat eclesial, en

un que no hi pertany ni hi participa?
No to t comença pel baptisme com molt sovint diem, per justificar, més O menys, que continuem sacra mentalitzan t. Tot comença en la fe i en la comu nita t; e n la comunitat de fc, i aquesta comunitat s'autorea litza i es constru eix en els sagraments.

Reflexions de caire col.lectiu
En una re un ió de cristians de l'Arx iprestat de Sabadell- ord,
Joan Llap is anali tza aquesta qüestió. La cris i dc les accions sacramentals -diu ell- prové de la t ensió ent re la consciència del
com promís que suposen els sagraments i els factors sociològics.
Idees fal ses i idees pa rcials sobre els sagraments: ceri mònies
socials: molts creuen que són quc1com necessa ri per a ser plenament i legalment ci utadans ( <<vull tenir-ho tot e n regla»); actes
religiosos obl iga toris: ca l complir l'actual estatut religiós; ac tes
per a ob tcnir la gràcia: se'n subratlla la utililat individualista;
actes pe r a es tar sota Ja in fluència de Déu: expressions d'una
relació ind ivi dua l amb Déu sen sc comptar amb els homes.
Condicions per a purifica r l'actual pràc tica sacr amental:
1. Desvincular els sagraments de pressions socials i sociològiques.
2. Arribar a uns criteris comuns en les comunitats per a l'admissió dels qui demanen els sagraments. Els acords comuns han
d'adreçar-se a senyalar un mínim d'expressió de la fe, de catequesi. de vinculació amb Ja comunitat.
3. Respectar la situació de cada persona en particular i de
cada grup . Presentar-los la realitat d'acord amb la seva situació
i el seu ànim.
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El desembre del 71 es ra una reunió de 10 representants de
diversos Sectors Pastorals Obrers de la diòcesi de Barcelona. En
traiem algunes de les constatacions que s'hi feren.
Entre nosaltres, sobretot als barris, la parròquia correspon a
la imatge de centre de consum religiós i de centre de la burocràcia civil. La tensió entre la burocràcia i el fer de capellà va creant
una angoixa creixent en molts . Alguns no hi veuen sortida i deixen l'administració. Es comprome ten en canvi a cercar noves
formes de compartir la fe comunitàriament.
El primer probl ema parroquial sembla ser un seguit de condicionaments que impossibiliten que l es celebracions de la fe
(missa, sagraments, enterraments), siguin lliuremen t escollides per
la gent (amb llibertat s icològica i sociol ógica) com una opció de
fe. Sembla clar que la societat seculari tzada pot ajudar en
aquest sentit, però no podem espera r que es faci sola.
Ap roximació a l'acció pel que fa a la burocràcia:
1. Abolir «paperam» : tota classe de recomanacions, certificats, papers d'enterraments; també els de bateig, o almenys amaga r-los a efectes civils. A la llarga també els papers de casament.
2. Retarda r el bateig; separació del camp civil; fer els enterraments directament al cementiri.
Els de Sectors Pastorals Obrers han iniciat endemés, a començamen ts d'any, una sèrie de reunions de caràcter més ampli, per
tal de tractar el problema a fons i arribar a conclusions més
concretes i coHectives. Hi han participat més d'una trentena de
capellans, que més o menys representen els sectors, Meridiana,
Santa Coloma, Besòs, Poble Nou de Barcelona, Pubilla Casas
(Hospitalet ), Terrassa, Sabadell .. .
Recollim alguns paràgrafs del projecte de comunicació dirigida al prela t i que resumeixen la seva posició: Ja fa anys que
molts de ls qui ens dediquem a la pastoral estem preocupats per
la imatge de l'Esglés ia que té un muntatge burocràtic exagerat,
i per la \(sacramental ització» massiva d'un poble que no creu, o
que no viu conscientment la fe cristiana. La imatge popular de
l'Església és del lloc on s'hi va alguna vegada a la vida per posa r-se en regla amb la socie tat on els toca viure. Tothom vol passar per l'Esglés ia per tenir tot es les garanties oficials, i nosaltres
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els donem tota la raó. Estem fent moltes coses que no són més
que el desdoblament de serveis civils, barrejant·hi els sagraments.
Aquesta imatge de l'Església dificulta la creació d'una comunitat missionera i crea problemes als qui hi volen participar
evangèlicament. Volem aj udar el poble a poder prescindir d'uns
costums que no són necessaris per a la vida COITent. No pensem
negar els sagraments, sinó (er veure que no són obligatoris i que
solament s'han dc rreqüentar després dc decisions conscients i
lliures. (Vegeu els númcros d·cnguany de . Correspondència ., especialment 101 i J02 ).
La primera reunió que es féu parteix d'una anàlisi prèvia que
divideix el treball en les parròquies en tres nivells, encara que
a la pràctica vagin barrejats: burocràcia, principalment « sacra~
mental»; zona intermitja, dels practicants que arrenquen dc les
tradicions; i evangelització o penetració en la realitat obrera. Es
constata que, a la parròquia, hi domina fàcilment la zona intermèdia. Si s'hi treballa -diuen uns- és per anar cap a la comunitat miss ionera. D'altres manifesten que a partir de la parròquia
tradicional no es pot avançar perquè porta a un carreró sense
sortida. El res ultat de la reunió dóna una valoració plura l de la
zona intermèdia. Tothom està d'acord que cal fer passos concrets
de cara a simplificar la buracràcia en l'administració dels sagraments.

En reunions pos ter iors es van concretant les decisions camu·
ncs a realitzar a partir d'una data delerminada:
I. No donar cap paper que demostri que s'ha fet un acte religiós, tant a efectes civils com eclesiàstics. S'exceptuarien, durant
el temps que es cregués convenient, les partides de bateig per a
contraure matrimoni.
2. No apuntar oficialment els baptismes que s'administren
(no tenir registre). Si es cregués oportú fer una simple !lista de
batejats (noms i cognoms).
3. Separar la celebració religiosa del moment de l'enterrament. El difunt es portaria directament del domicili al cementiri. D'acord, personalment, amb la família, la celebració religiosa possible es faria en un altre moment, abans o després, al domicili O a l'església.
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4. Les dificultats que comporta ria civilment per a la gen t la
invalidesa del matrimoni obl igaria a començar per petits passos.
a) Suprimir el llibre de registres matrimonials (es guardarien
per ara els expedients).
b) En els expedients per casar-se a la pròpia parròquia (o
en una altra que hi estigui d'acord) es suprimjrien testimonis i
carnet d'identitat (no se suprimeix la partida de bateig ni el
consentiment patern quan és necessari).
e) Es faria tot el que el Concordat preveu com a competència del civil : anar primer al jutjat, que sigui eU que faci firmar
els papers civils, etc.
En aquest sentit altres sectors pastorals han reflexionat el problema i s'han encaminat vers una progressiu alleugeriment de
la carcassa burocràtica. Concretament el Sector Pastoral de Sant
Gervasi (Barcelona) . Aquest sector manifesta una clara consciència que la «burocràcia sacramental» actual és un contra testimoni
que dóna al món, i desvirtua la imatge de la missió de l'Església.
Constaten que el problema és agreujat per les interferències entre
l'ordre civil i l'ecle iàstic, i veuen la necessitat urgent d'emprendre una acció conju nta, a nivell de sector, per adaptar la burocràcia a les noves línies pastorals.
En el número 104 de .Correspondència. (maig del 72) l'equip
del Besòs i la comuni tat de Sant Cristòfol de Terrassa insisteixen
en els aspectes condicionadors dels elements burocràtics i jurídics en l'administració dels sagraments. Ambdós grups fan una
crida a la necessària presa de posició de tota la diòces i davant
d'aquest problema.

D'altres aportacions

La «Circula r de Pas toral Litú rgica », ed itada pel e.p.L. de Barcelona, s'ha fet ressò, en diverses ocas ions, del tema que ens
ocupa. Per exemple, un dels edi torials de la primavera proppassada es pregunta pel sentit i la utilitat pràctica del vessant burocràtic que tenen els sagraments. Fa uns quants segles -obser514

va- en èpoques de cris tiandat, que ho eren ensems de poca estructuraeió de la ciutat secular, l'Església havia suplert amb els
seus regis tres uncs deficiències del poder civil. Però les coses han
canviat d'aleshores ençà. I l'estat modern, omnipresent, té perfectament controlats els seus subdits, des del néixer fins al morir, passant pels respectius tipus sanguinis, estudis cursats, domicilis success ius, e tc. Per què, doncs, hem de continuar mante·
nint un sistema d'inscripció i de con trol que ha fet i fa creure
a molts que la pertinença a la comunitat cristiana O els sagraments «serveixen» per a alguna cosa o exigeixen quelcom més que
la fe i la comunió amb l'Església?
El 4 de març d'enguany, a la plana religiosa d'«El Correo Catalan., Josep B igordà feia unes consideracions a propòsit del resum de la reu ni ó de Sectors Pas torals Ob rers anteriorment esmentada.
Sintetitza l'objectiu dels reuni ts en l'esforç de recerca d'una
clara eficàcia missionera i l'alleugeriment institucional de l'Església. Assenyala els riscs en què poden caure determinades ac·
tituds, fortament agressives contra tots els condicionaments buro
cràtics. Semblaria -d iu- que potser es tendeix a imaginar els
llibres parroquials com a desmesurats gegants que cal combatre,
i que, un cop 3batuts, ja 110 hi hat:rà problema de cara a l'evangelització. Per aItra part, cal parar esment a l'ambigüitat q ue
reves teix la pràctica dels fets consumats en aquest camp. Els
conflictes creats podrien causar greus lTIoles ties als més desprotegi ts, justament a aquell s pels quals s'hauria des itjat una societat
més justa.
Joan Ramo n Cinca a les planes de . Correspondència» del juny
també afegia un toc d'alerta. Ni que fóssim cent -de ia ellpotser no aconseguiríem desviar, tan sols un miJímetre, el riu de
«religiositat popular» que va a desembocar a les parròquies ... I
allò que ens fa mal és haver de servir en aquest riu de r eligiositat ambigua; n o els quatre certificats de bona conducta que ens
demanen, al lla rg de l'any, o haver d'apuntar els noms dels avis
del nou nat.
Cal que ens reconeguem mútuament les diferents opcions.
Aquestes po tser s'aclaririen en les diferents respostes a pregun515
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tes com ara: Què entenem per fe? Què ens dóna la fe? Quin és
el paper específic de l'Església, del capellà? Què vol dir evangelitzar? e tc.
Recollim també unes refl ex ions de Josep M. Rovira publicades
a «El Correo Catalàn» del 4 de juny proppassat. Es pregunta si
les formes mundanes, pertanyents o a la situació de cristiandat
o a la cultura burgesa . que s'han ana t adherin t a la celebració
dels sagraments, no hauran «bloquejat » la serietat i la força transformadora d'aquests signes eficaços, fent que en la pràctica, el
crist ià els con templi únicament com a ritus commemoratius.
Partint del baptisme ap unta com a elements bloquejadors de
la re :
a ) La inscripció de la «partida» del nen batejat amb les seves
conseqüències de tipus burocràtic.
b) Que el certi fi cat de baptisme tingui relevància i eficàcia
en la vida civil.
e) El consum social que exerci rà una discreta, o indiscreta,
pressió cap a l bapti sme (això val per als altres sagraments).
d) El fet de voler arreglar el desajustament que hi ha entre
la poca fe dels pares i l'acte de batejar, mitjançant la complicada exigència de p làtiques prebap tismals (o prematrimonials) dirigides a persones poc convençudes.
Quan alguns oposen «evangelització» a «sacramentalitzaci6» vo-

len, sob re tot, posar de relleu l'aspi ració que els sagraments de
la fe s iguin desbloquejats de les adherències burocrà tiques, i de
pressió social, pròpies d 'un estat de cultura potser massa burgès; pròpies d 'una situació d e cristiandat que quedaria perllon·
gada per una «sacramentalització » que anés m és enllà de la fe
real i de la llibertat real d 'uns pares o d 'un s joves esposos.

Consideracions després d'una lectura d'aquest recull

Encara que un llegeixi d'una correguda aquest recull de tes·
t¡monis i reflexions sobre l 'administració dels sagraments, s'adonarà de seguida que hi queden implicats una colla de proble·
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mes, d'estructura i de ca tegoria diversa . No podem posar a dins
d'un mateix calaix -si no volem convertjr~lo en un calaix de
sastre- la qüestió dels papers, de la quantitat de gent que demana els sagrament s, la catequesi prèvia, les celebracions, la situació sòcio-religiosa del nostre pals, la religiositat popular, el
paper del capellà en un món secularitzat, la teologia del sagrament i del «mínim » per a rebre'l amb una certa garantia, etc. Cadascun d'aquests aspectes, i molts d'altres, incideixen en el problema de la «sacramentalitzaci6», però des d'una perspectiva i
amb una dens itat diferents. Algun s d'aquests aspectes, una vegada analitzats i corregits, poden ajudar efi caçment a desbloquejar
la fe de les seves ad herències. D'altres potser obeeixen a fac tors
menys manipulables pel nos tre esforç. Tenint en compte aquesta diversitat d'elements. ¿No caldrà buscar la cla rificació d'idees
i de la praxi pastoral , i e l mateix alleugeriment burocràtic, a diferent s ni vell s, amb propostes i accions diverses, havent fet una
valoració de tols els aspectes segons la seva densitat i incidència en
el nos tre problema?
La gran ciutat ac usa fortament i d'una manera més ràpida els
impactes que en els pobl es -caldria distingir- es donen lleugerament o no es donen: contingents d'inmugració importants,
industrialització c reixent i absorbidora, entrada de ple cn la societat de consum ... i amb això, canvis i contrastos cu lturals gairebé vio len ts. La vida que discorre per entremig demana una
atenció constant i obliga a marxar al seu ritme. En aquest marc.
que es dóna sobretot a les barriades o zones suburbanes, els
grups petits -comunitaris de base- arriben a fer processos dc
mentali tzació i d'assimilació molt rà pidament. Malgrat aques t dife rent context sociològic, ¿alguns dels aspectes - la qüestió dels
papers, la ca tequesi, la religiositat popular ... - que acabem d'assenyalar com a fac tors del problema de la «sacramentalització»,
no són comuns de la pastoral tant de ciutat com de poble? ¿En
el camp rural no hi és aquest problema, o no hi juguen els elements -sociològics, religiosos, personals- que fan de detonador i el posen en evidència? Si les característiques de fons són
molt diferents a la ciutat i al poble, potser caldran encaminaments particul aritzats per a solucionar el problema.
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No es viu a totes les zones pastorals ni amb la mateixa intensitat aquesta problemà tica . N'hi ha que ni la somnien. Els Sectors Pastorals obrers, on l'atenció i la tensió són més agudes, són
els qui amb més sensibili tat acusen el problema. Tot hi deu conduir. I tenen raó en fer sen tir cI seu cri t que demana una resposta urgent. La presa de consciència i el procés d'encaminament
ja fa el seu curs a hores d'ara. ¿No es farà necessari manifestar,
aclarir i respectar la diferent intensitat en la presa de consciència, les diferents opcions que es donen i es donaran, tant a nivell
rural com a nivell urbà i obrer, els diferents processos de desbloqueig de la fe cap a decis ions personals i lliures?
Subratllem encara alguns dels aspectes ja enunciats en aquest
recull. Un primer aspecte: La diferent perspectiva del qui ha palit i pateix el problerna en ]a mateixa praxi pastoral i d'aquell
que se'n fa càrrec, però des d'una posició menys frec a frec amb
aquesta realitat. La valoració d'uns i d'altres sembla que ha de
tenir un pes diferent, però jgualment necessari si volem mirar
la reali tat objectivament, ¿no caldrà que es tingui en compte el
que diu tant el pastoralista com el teòleg, el r epresentant del
món obrer com el del rural, etc., sense prejudicis ni partits presos?
Un segon aspecte: La qüestió de la religiositat popular. Potser
fóra interessant de recollir les obsel\lacions que es van fent en
aquest camp, per tal d'arribar a una valoració objectiva màxima.
Joan Ramon Cinca observava que «allò que ens fa mal és haver
de servir el riu de religiosi tat ambigua •. I no és fàcil canviar el
rumb d'aquest riu, tenint en compte que la qüestió dels motius
«religiosos» enca ra està per dil ucidar. En aquest sentit s'expressava Joan Carrera a «Pastoral Misionera», ja fa una colla d'anys
(maig-juny del 66) : «Particularment no sóc dels qui creuen que
un cl ima efectiu de llibertat reduís molt el nombre dels qui es
bategen •. Hi ha d'altres maneres de formular aquest aspecte de
la «religiositat popular>. Enr ic Roig parlava d'. experiència religiosa no cristiana», remarcant que, per a la gent, els sagraments
no són puram ent i simplement un fet social. Hi ha una càrrega
de religiosita t po tser poc evolucionada. ¿Les experiències per a
reduir els elements de pressió social d'aquesta religiositat i edu518

car-la cap a una fase de personalització de la fe, han donat tot el
que podien donar? ¿S'han comparat els diferents resultats amb
els de zones pastorals d'altres indrets de la nostra península, de
semblants característiques?
Tercer aspecte: Sembla que els papers i els tràmits burocràtics són el denominador comú de molts plantejaments_ Encara oue
tot canvi o correcció comporta resoldre problemes d'ordre jurídic greus, tant a nivell eclesiàstic com civil, fa la impressió que
es pot fer molt en aquest camp, per tal de simplificar i reduir a
la seva expressió mínima necessària la qüestió burocràtica. Per
altra banda ja s'han assajat solucions que aconsegueixen que e l
capellà quedi menys absorbit per a quest tipus de feina_ Amb tot,
subsisteix el poblem a de fons : l'opció de fe lliure i conscient dels
qui demanen els sagraments, la qual, entre d'altres condicionaments, té aquest dels «papers» i de la seva relevància civil. ¿No
es poden trobar -amb més serietat í constància- en la catequesi i en ci nivell d'exigència humana i evangèlica, [ronts desbloquejadors de les adh erències dc la fe? ¿No serà l'aspecte administratiu el que fa de termòmetre (run problema més profund i complex?
I quart aspecte: cal esperar activament que la situació socioI gica del nostre país i cI moment eclesial canviïn fortament i
a mb profunditat L'impuls (?) del nacional-catoHcisme i el seu
influx en lots els àmbits de la vida social, política i religiosa del
país encara són, en bona part, vigents_ No obstant c1s senyals de
debilitat, sembla que no podem, per a ra, celebrar el seu enterrament. L'Església, per la seva part, deu haver de fer una opció clara entre la burocràcia i la missió _ L'Església veu per on h a
de tirar però no s'acaba dc decidir. «Com s'ba po~t veure en el
Sínode recent -diu Casimir Mar tí a . Pastoral Misionera., (gener-febrer del 72)- e l pes de la burocràcia en l'Església és encara molt compac te i de terminant. I, de moment, DO és previsible que deixi de ser-ho.» Si les mateixes lleis que regeixen l'evolueió humana també fan evolucionar l'Església, ¿no podem
possibilitar i promoure aquesta evolució sense deixar-nos temptar
per postures que esperarien el canvi de la realitat del simple
canvi de les nostres actituds ?
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Una vida eclesial -seguim el raonament de C. Marti- verte·
brada per la consciència de la missió, no és previsible per a un
futur immediat. Ara bé, ¿l'observació de la realitat i de les seves
exigències missioneres no és un punt de referència objectiu en
funció del qual es pot intentar de red uir les ac tituds inveteradament arcaiques i les postures de radicalisme subj ectivista ?
Josep Maria Fisa (Molins de Rei)

Sanctam, CatllOlicam
Sanctam, Catholicam, és a dir -en una
possible versió, Ito exhaust iva.-, fidel i popular. Així voldríem tots la nostra Església, així
l'ha volguda el seu Senyor. Però ara sembla
com si, d e cop i volta" aquests dos mots
-aquests dos conceptes--, que estem alVesats
a veure jun yits amb una llarga rutina, es dre-

cessin l'un contra l'altre. Un tercer n'és el crit
de ba.talla: sacramenta/ització.

D'una banda, hi ha el neguit i la tristesa de molts pastors, aclaparats per una sensació d 'in autenticitat en l'exercici del seu ministeri: per què els sagraments, sense la fe? «~s una tristesa a
vegades dom.inada per via d'ascètica o d'escepticisme, i altres vegades exasperada i esdevinguda conflicte. l no sempre troba comprensió. A alguns que es meravellen del neguit de molts sacerdots davant l'ambient de coacció religiosa que respirem, els advertiríem que, qui ho vulgui entendre, caldrà que passi, posem
deu anys, administrant quatre, vuit, dotze bateigs cada diumen520

ge en un suburbi. » I Reprenc pa raules de sis anys enrera, per tal
de situar amb més precisió el sentit rI'aquest article. « ... 1 els
pastors, en caure fata lment del cos tat de la coacció, quedem ferits
en allò més sagrat: el nostre honor i la sinceritat de la nostra vocació .• ' .El pitjor de tot, en ordre al nostre testimoniatge, no
és que les persones que cns demanen els sagraments estan man·
cadcs de fe, sinó q ue ell es saben que ho sabem ... i els hi donem .• '
Val a dir que l'exigència de fid elitat no és només respecte als sa·
graments i a tot el mi steri de l'Església, sinó també recerca d'una
condició, la veracita t, indi spensable perquè el poble pugui creure.
D'altra banda, comença a haver·hi gent desconcertada davant
la novíssima actitud, des del seu punt de vista dura, d'alguns
preveres. Gent que: sc sent atacada en les seves formes de vida,
interpeBada amb un llengua tge insòlit, judicada en la seva intimi·
tat: . Qui ho ha dit que no tinc fe ? Gent que no accepta que
pugui dependre de la seva participació o no participació en la petita colla dels practicants del barri, el fet de tenir fe o no tenir·
ne. Gent que corre d'una parròquia a l'altra i, a l'últim, acaba obtenint el que voli a, però amb un escreix de complicació en els tràmi ts i sense haver cops ..ü cap element educa tiu. Cal escoltar, tam·
bé, aquestes veus confuses, poc fo rmulades.
Un procés pas toral que havia començat amb la preocupació
per la massa (<< Gràcies a Déu, que algú em parla de la massa. ,
va dir Pius XI al jove Cardijn: . Masses Ouvrières., va anomenarsc la primera gran rev ista de pastoral obrera ... ) ¿acabarà voltat
d'impopularitat, pres en Ja xarxa d'un sistema d'idees inhibidores?
Som al començamen t d'un malentès que podria tenir conseqüèn·
cies greus. osaltres sabem que els capellans que avui, a propò·
sit de l'administració dels sagraments, irriten un sector del poble, estan seriosament compromesos en la seva promoció, i que
en la seva actitud no hi ha con tradicció lògica: el desig d'una
Església més autèntica i alliberadora de rutines cegues ve, en

t. La libertad religiosa y los «ot ros_ hermaP10s separados, «Pastoral Misionera •. 1956, núm. 3, pàg. 35.
2. Ibídem, pàg. 32.
3. Ibídem, pàg. 36.
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realitat, d'una preocupació per la massa. Però això la gent no ho
sap, i és sensible, en canvi, a la contradicció històrica dels qui
fustiguen el poble real en nom d'una interpretació iHustrada dels
seus interessos. Caldria que fóssim capaços d'atacar el malentès,
ara que tot just comença. Caldria que assumíssim tota la res·
ponsabiJitat d'una acció que haurem de desenvolupar dins el marc
de més d'una dècada, si no volem que un esclat generós i una visió bàsicament encertada esdevinguin , una altra vegada, desconcert i frustració. La denúncia profètica, ben cert, no ha de tenir
gaires miraments. Però quan es passa del profetisme a accions
concertades, cal comptar amb tota la coHectivitat i prendre en
consideració factors històrics, sociològics, psicològics i pedagògics, entre altres. Amb ganes de contribuir una mica a la cIa ri·
ficació d'aquesta cruïlla de qüestions que ha pres el nom de «sacramentalitzaci6», suggeriré uns quants punts que considero importants i desa tesos per l'actual «opinió pública» eclesial, si passa l'expressió. Sóm com la cara amagada del problema, que completa, sense negar-la, l'altra cara, avui més ressaltada.

Ubicació del mal
La coacció que priva la gent de la llibertat de rebre o no l'ebre
els sagraments i la consciència popular adquirida que no cal
una fe gaire concreta ni personalitzada per a rebre'ls, són dos
mals que es manifesten a través de molts símptomes. Però no seria assenyat ni just combatre/ls en els símptomes.
La coacció o és legal o és social. La r esposta a la coacció legal
hem de donar-la enfTont de l'autoritat, d'acord amb la declaració
conciliar sobre la llibertat reli giosa : «En el cas que, vistes les circums tàncies especials dels pobles, es dóna un reconeixement particular en l'ordenament jurídic de la societat a una comunitat religiosa, és necessari que a la vegada es reconegui i es respecti
el dret a la llibertat en matèria religiosa de tots els ciutadans i
comunitats religioses.» «Per fi, ¡'autoritat civil ha de procurar que
la iguaItat jurídica dels ciutadans, que pertany al bé comú de
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la societat, mai ni palesament ni d'amagat no sigui lesionada per
motius religiosos, i que no es faci en tre eHs cap mena de discriminació. » (núm. 6) Podem discutir la manera d'aconseguir l'efecti vitat d'aquesta resposta enfron t de l'autoritat, però descartantne, per principi, un carni: el de crear incomoditats a la gent, com
a mètode indirecte de press ió. El conflicte, si arribava, ha de produir-se en un altre nivell. La coacció social serà un reducte de
dominació de l'individu que tindrà molta més durada que la pressió legaL Cal ad onar-se'n, per tal de no caure en aspiracions utòpiques. Tampoc no podem desconèixer que l'ambient social no
sempre oprimeix l'individu sinó que, amb certes cond.icioDs, a ve·
gades pot alliberar-lo. En tot cas, només un esforç educatiu seriós ens farà ca paços de portar cada persona al seu punt màxim
possible de llibertat.
Quant a nixò altre que he anomenat consciència popular ad·
quirida que no ca l una fe gaire concreta ni personalitzada per a
reb re els sagraments, on és el mal? ¿En la nostra manera d'entendre la fe que els dema nem, o en la seva incapacitat d'interpretar els nostres conceptes i el nostre llenguatge? ¿Ja ens entenem,
quan parlem de fe amb la gent? Fins en el cas, que em reportava un amic, que lIna persona, interrogada, diu que no creu en la
resurrecció dels morts, ¿quin valor tenen aquestes paraules, en ordre a expressar la fe? Sigui quina sigui la resposta a aquests interrogan ts, ens cal aproximar-nos de debò, a l'home corrent, a
l'home comú, amb independència de les interpretacions més o
menys científiques que se'n fan .

Aproximació a l'home comú
Em fixaré en un sol aspecte: el baix nivell de desenvolupament
personal d'una ampla massa . En tenim una mostra cn la precarie tat de l'àmbi t de deci sió lliure que la vida els ha ofert_ Hi ha
tres punts especialment reveladors : l'opció professional, el matrimoni, l'adscripció política_
¿Com ha a rribat, l'home treballador, a l'ofici o al treball que
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reali tza ? Després d'un ensenyament primari deficient, va arribar
a l'edat en la qual cal treballar. Els condicionaments econòmics,
familiars i altres elements fortuits gairebé han anuBat, la majoria
de vegades, tota possibilitat d'elecció real. Després hauran estat
possibles algunes millores, algun canvi i fins el tempteig de metes
més interessants. Però aquest no és, encara, el cas de la majoria del proletariat. Pensem en els emigrats dels camps, en edat
adulta, predestinats al peonatge industrial. I en le dones, les
quals han tingut encara menys intervenció personal, en la configuració de la vida que els ha estat imposada.
El matrimoni és, en principi, una altra ocasió important per
a l'exercici de la capacitat d'elecció. Tanmateix, el trac te assidu
amb les joves parelles de promesos que es disposen a casar-se,
ens fa adonar del marge escàs de llibertat que hi exerceixen.
Àdhuc prescindint de l'elecció del consort -sovint prou ambigua,
sobretot pel que fa a les noies- tenim, encara, l'enorme condicionament que representa sentir-sc endut al matrimoni com a única
possibilitat existencial. La gent més evolucionada, enlluernada pels
corrents culturals o estudiantils, menysté la consistència que COIltinua tenint en els medis populars una concepció ancestral -reacc ionària- de la vida privada. ¿Com respon molta gent senzilla,
si els és demanada l'opinió sobre el divorci, la independència de
la dona, ci control dels naixements ... ? Les seves actituds vitals
no responen a ca p programa. Van emergint de la presa de posició davant cada [et nou, sota la pressió d'un conjunt indestriable de necessi tats elementals, prejudjcis, tradicions, sentit comú,
referències religioses, aspiracions personals, pors ...
Cal que parl em de les idees polftiques de la massa? Aquí la
confusió i la inhibició compt en, a més, amb el supor t d'importants mitjans - irresistibles per Ja majoria- de despolitització.
l bé, és dins l'entrellat d'aquest contex t humà que, de cop i
volta, en un despatx parroquial , salta la pregunta: per què voleu
batejar el vostre fill? Teniu fe? Per què no us caseu pel civil? No
vull, de cap manera, donar a entendre que, ja que el nivell humà és baix, hem de resignar. nos al confusionisme religiós. Amb
una bona pedagogia, un desvetllament en aquesta zona pot contribuir, precisament, a una presa de consciència de tols els ter524

renys. Però aques t serà, en ci mi Uo r dels casos, el terme d'un
procés lent. D'an tu vi, no podem aspirar al miracle que un home
que no pren decisions clares en cap ordre, faci una opció precisa
i perfectament formulada en l'àmbit misteriós de la fe, en ocasió
d'un naixement o d'una defunció.
En aquest mateix capítol del desenvolupament personal de la
massa, cal remarcar la dificultat de molta gent a clistingir alguns
conceptes q ue la cultura moderna i el nostre concepte de la renovació conciliar destrien amb molta subtilesa. N'indicaré ducs
mostres, mútu amen t implicades i ambdues relacionades amb el
tema de la llibertat.
I. Costa a molts dc comprendre que lIna cosa pot ser bona i,
fins i tot, necessària a la persona i, alhora, optativa, no imposa-

da. Neix d'aquesta dificultat la tendència popular a una moral -i
a uns mètodes educatius- basats en la coacció . Àdhuc quan hom
progressa una mica i arriba a admetre que la persona ha de voler
per s i mateixa a llò que és bo, sovint no va gaire més enllà d'un
simp le joc convencional de corda llarga, consentit només a condició que aquella persona adopti, finalment, ci camí previst. .

Per això costa tant d'entrar en els sistemes populars de va loració,
per exemple, que els sagraments no han de ser imposats i que,
tanm a~eix , això no vol dir que hagin perdut valor.
2. Costa d'entendre, dins el mateix procés lògic, que algú
faci passar el respecte a la llibertat del proïsme davant dels propis criteris, gustos O sentiments. Així, seguint l'exemple anterior,
molta gent sc sorprèn de l'èmfasi amb què, en les reunions prebaptismals, els exposem la necessitat que tenen d'obrar lliurement. Arriben a produir-se diàlegs de sords. Tal sacerdot, preocupat amb tota raó per la manca de fe de molts que demanen per
als seus fills e l baptisme, i també per la coacció social de què s'ha
aprofitat tantes vegades l'Església, insistirà en la necessitat d'una
opció personal, ll iure, dirà que al nen no li passarà res si no el
bategen, que cap llei civil no prescriu el bap ti sme, que cal no
deixar-se endur pels costums socials o les tradicions rutinàries ...
Si aquest sacerdot visqués en un context en el qual la llibertat i
la personalita t dels ciutadans estiguessin ben assegurades, més
aviat esmerçaria e l seu temps en la proclamació de la importàn525

cia del baptisme i es mostraria convençut i persuasiu, a fi de
conquerir els oients. Ara, en canvi, aquest darrer aspecte, fàcilment resta ocult sota el seu honestlssim esforç de neutralitat.
Això arriba a desconcertar moltes persones _no polititzades>, les
quals, d'altra banda, no tenen ocasió de fer gaires coses, al marge
dels costums socials i de les tradic ions rutinàries ...

Un ordre de prioritats

L'E sglésia, per més popula r que la vulguem, necessita l'esquelet insubstituïble d'uns militants, capaços, si de cas, d'animar una

massa més ampla. La recerca i educació de militants és una tasca
lla rga i difícil, però indispensable. Temps enrera, molts sacerdots
en tenien la seva acció pastoral amb un doble vessant: d 'una ba nda, la formació de militants, mitjançant la participació en algun
moviment apostòlic; de l'altra, lIna certa atenció als sectors majo·
ritaris, des dels practicants fixos fins als ocasionals. Àdhuc si la
segona tasca prenia més temps que la primera, en la intenció i en
la intensitat de dedicació la important cra aquesta. Va ser una
acció que donà e l seu fruit i tingué les seves limitacions. Ara sembla com si l'arranjament del problema de la sacramentalitzac ió
esdevingués una qüestió prèvia a tota acció creadora. Així, en intenlar rer balanç del treball realilzat en un determi nat període,
ens adonem, alguna vegada, quc hi pren més volum allò que hem
aconseguit de desfer que no pas allò que h em aconseguit de fer.
No convindria revisa r l'ordre de prioritats? ¿No és primer que res
l'evangelització? Ben cert que certes formes de sacramentalització són un obstacle a l'evangelització. Però, ¿creix l'evangelització
amb la simple reducc ió de la pràc tica sacramental i dels aspectes burocràtics que l'envolten? ¿No necessitem militants al nostre costat, per tal de fer, juntament amb ells, el nou pas que el
moment actual demana? ¿No serà a mesura que tinguem grups
de militants consolidats, per petits que siguin, que podrem desmuntar molts «tinglados», com s'eliminen les bastides a mesura
que creix la paret ferma?
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El dificil discerniment de la fe
La nostra sensibilitat evoluciona contínuament i som temptats d'establir, d'acord amb ella, signes decisoris de la fe. La modès tia en el ves tir, l'assistència a missa, la participació litúrgica,
de terminades formes de compromís ... han estat, entre altres, success ius cavall s de batalla de la nostra predicació. Cadascun ha
produït els seus excomunicats: pe rsones que, cn un moment determinat , no s'han ajustat al motlle de torn, i han quedat excloses.
Després el signe decisori ha es tat canviat, però ells ja eren fora.
El responsable de la comunitat ha de decidir sobre l'admissi6 als
sagraments d'una persona, però ha de fer·ho amb un respecte
profund a l'home i al misteri de la fe. l és que l'Evangeli, abans
d'esdevenir aeci6 concreta, passa per la consciència de qui el
rep. No podem es talviar aquest pas , dictant nosaltres am b quina
forma concreta d'actuació ha de viure'} el proïsme. Per ab,ò, e n
definitiva, i salvant l'excepció d'enganys molt notoris, haurem
d'acceptar que té fe tot aquell qui afirma seriosament tenir·ne.
Sense fe, és veritat, no té sentit rebre els sagraments . Ara bé,
hauríem d'analitzar molt bé què s igni fica creure, en la vida conc reta dc l'home d'avu i, a fi dc no esclafar la c::mya esquerdada . El
nos tre desig comp rensible de comptar amb uns límits clars, no
ens ha de dur a traça r precipitadamen t unes fronteres falses qúe
deixarien fora de l'Església molts que encara, d'una manera o
alt ra, cn fo rmen part. Ara ja no ens costa d'admetre que hi poden haver creien ts, més enllà dels qu i compleixen els preceptes
de l'Esglés ia. Els heterodoxos segons una ortodòxia anterior i superada, més aviat ens cauen si mpà tics. Caldrà que ens obrim
igualmen t als qui són heterodoxos segons les nostres ortodòxies
més vigents i cares. L'establiment d'uns cri teris pastorals sobre
la nos tra missió prop d'aquests germans mig separats, és una
qüestió urgent i apassionant, en aquest país, tan ple de situacions
iHògiques i contradictòries, però que és el nostre i el del poble per
al servei del qual som preveres.
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Una pastoral diversificada

Al costat de l'home comú, immers tot ell en el seu temps biològic, hi ha el militant -en senti t general- capaç de viure, alhora,
el seu temps h istòric. Aquest se sent integrat en un país. en una
classe, en una època. Posseeix un cert grau de politització. Mira
la reali tat amb l'aj ut d'in terpretacions sistematitzades. Les seves
reaccions, per tant, són molt diverses de les descrites més amunt.
Precisament ell és, moltes vegades, l'interlocutor imaginari en
qui pensem quan escollim certes formes de llenguatge o d'acció.
Dic imaginari perquè, general ment, no és amb nosaltres, ja que
té prou consistència per no deixar-se modificar per les nostres
evoluc ions, i objec tius definits, en (unció dels quals ens mira.
Ai xí ten im el perill de caure en el buit, en dir a l'home comú,

que ve a nosaltres, allò que està destinat al militant, que no ve.
Al eshores resulta que els qui ens escolte n no ens entenen i els
qui podrien entendre'ns no tenen cap interès a escoltar-nos. Tanmateix, no ho és del tot, el militant, un interlocutor imaginari. Ell
interpreta i formula les aspiracions de la massa, la mentali tza,
la dinamitza, quan li és possible d'acompl ir la seva missió -cosa
més aviat probl emàtica, ent re nosaltres. Cal tenir-lo present, fins
i tot per entendre la massa. Deixem per una altra ocasió entrar
més a fons en la mentalitat del mili ta nt. Ara calia subratllar només la necessitat de distingir nivells diversos i d'adoptar, en CÒflseqüència, una pas toral di versificada i convergen t.
~s possible que el contingut crític d'algunes de les observacions precedents sigui aprofitat, amb mesquinesa, per a mirar
d'enfort ir posicions reaccionàries. Tant se val. L'important és
sotmetre lleialment a la crítica l'evolució de la pastoral oberta
d'aq uest moment, per tal d'evitar-li, tant com sigui possible, mar·
rades.
Joan Carrera (Barcelona )
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SacramentaLitzar a barris descritianitzats

?

Hi ha l emes que de IonI l ocar-los poden
arribar " f er escudella _ Penso qu e pOl se r la

pobresa - lema tan reprès fa uns quants anysva ser W1 d'aques ts. J:.s per aquesta raó que, tal
vegeu/G, /zam ja comença a tenir por de parlar
de sac r om enla/ilzac ió. Por de repetir, de gene-

ralit zar, de no aportar res de nou ...
En aquesl Ireball p er a «qüeslions. m'he
proposat -«et'IS Il em proposa!», polser millor
perquè tall/bé hi lIall caNa boral d'a ltreS>- de
presentar només com Jwm traclal, a la nostra
parròquia, l'afer de la sacramenlalilzació. H e
rellun ciat, però, a dues coses.. a un balanç a
fons perquè no m 'Ili veia d el lOt en cor i a
trallscriu re detalls i anècdotes - prou que
n'hal/ rien sort it d e divertit s i sucosos!- per-

què s'haurien m enjat massa paper.
El lloc i les persones
E s tic treballant en un tros de «te rce r món » -que no u s es tra·
nyi l'expressió que potser més endavant comprendreu- en un
barri perifèric de Badalona. Concreta men t: estic en Wla UVA
( Unitat Veïnal d'Absorció) construïda fa sis anys per )'OSHA (Obra
Sindical del Hogar y Arqui tec tura) i que té un total d'uns JO.OOO
hab itants. La majoria d 'aquests habitants ha sofert una dob le migració: de diferents províncies -sobretot, però, d'Andalusia
oriental- a algun suburbi de Barcelona i voltants i del suburbi
al nostre barri de Poma r. Penseu, doncs, quina quantitat de problemes d 'inseguretat, laborals, d'estructura, d'allotjament, e tc. no
haurà patit tota aquesta gent!
Si em diguéssiu de fe r una llista amb els valors i defectes més
constants d'aquesta gent us diria així per sobre: els trobo molt
capaços de sofriment, valoren la família, estimen molt les tradicions, són senzills i acollidors ... però, alhora, els veig molt passius i inhibits, poc adaptats a l ti pus de vida actual, de vegades
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acomplexats, aferrats al passat, propensos a supersticions, poc
crítics de si mateixos i de les estructures.
La tònica, vistes les persones i el seu tarannà, és d'una mar·
cada pobresa -i no precisament de roba apedaçada- per la for·
ta dependència amb què viuen i per gairebé la impossibilitat de
desfer-se'n i per Ja intoxicació crònica del consumisme. Dins
aquest conglomerat gairebé no hi trobareu líders: ni militants
obrers -es poden comptar am b els dits d'una mà- ni militants
cristians - no ens ha vingut cap mili tant en actiu de JOC, d'ACO,
d'HOAC ... -. Aquesta és una de les tasques que hem anat empre·
nent seriosament de mica en mica. Quant a aquells que els sociòlegs anomenen «mi ssalitzants» sumen en total -adults, joves
i nens- uns cent cinquanta. l, en canvi --contrasentit, ironia ...
el que vulgueu-, l'OSHA ens ha deixat un temple amb una nau
de més de tres-cents metres quadrats per a qui sap quants centenars de fidels. (Reminiscències ben catedralícies!)
Això és «tercer món ». I és aquí on decididamen t ens hem com·
promès -o, almenys, ens hi hauríem d'haver compromès- a plan·
tar l'Església.

L'arrencada: factors i motivacions
Ningú no parteix de no res. Tots anem esquitxats o pintats
per les reun ions, lectures, entrevistes, etc. que fem. Al cap de cinc
anys penso que, preferentment, van pesar en la nostra arrencada
a Pomar aquests factors:
1. La. sensació d'insuficiència i d'esterilitat d'alguns intents
de «renovació litúrgica» en ambients populars. (Ni túniques de
primera comunjó, ni els enterraments amb cos present i missa,
ni d'altres reformes generalitzades.. . tot plegat -en contra del
que força capellans semblaven pensar- no aconseguia de revifar
la prostració de la fe popular.) Atesos els fets, quedava ben clar
que a barris obrers calia recomençar per la base, és a dir, per la
missió .
• Athis mons, 61> (reunió de rectors francesos antics consiliaris JOC, ACO, sobre el tema . Prioritat al món obrer» em va servir moltíssim per a confirmar·me en aquesta línia. No calia dub530

tar-ne: Intensificar la mi ss ió i recular en una sacramentaIització
fàcil i generalitzada .
2. Després de la plL/ja del co ncili ... AI concili havia plogut
molt i no en va. Qui sap les coses que a través de fu lls d 'informació, conferè ncies, e tc. havie n anat prenent ca rta de naturalesa:
respecte al plurali sme, a la revisió d e l'es tatut del capellà - in ser¡ment socia l, treba ll , per exemple-, a les comunitats de base a
l'Església, e tc. Tot això pesà enormement en nosaltres en aquell
in ici.
3. Un int ent de pasto ral missionera de conjunt al Marge Esquerre del Besòs (sec tor Santa Coloma - Badalona). Allí ens trobàrem amb alguns companys que ja hav ie n fe t passos en aquesta
línia missionera - treba ll manual, preferència als movi.ments militants cristians, supressió d'aranzels ... - Com e ra normal, pnr
curàrem e nrolar-nas-hi de ple.
4. La. sort i el goig d'est rellar. Tot i que s'in augurava una barriada, no era veritat, tOut court, que la gent fos com una post
buida - «on no hi ha res escrit », continuava el filòsof-, però s(
qu e hi havia quelcom d 'a ixò. El fe t d'estre nar les cases, el barri,
e ls serveis comuns, la parròqu ia, fé u que evi téss im d'entrada, e n
la mes u ra del poss ible, tot a llò que fos viciat , decadent o dubtós:
sob recarregaments cultuals, devocions decadents, honoraris, guàrdia pe rmanent a la rectoria, etc. Això ens ha es talviat els mi l
maldecaps que ha represen tat per a tants capellan el fet d'haver
de desmuntar un reguitzell de «tingladets •.

Com hem sacramental itzat
Aquí te niu, de forma gairebé te legràfica, la nostra llista ac tual
de «servei s de sacramentalització., aproximadament la ma teixa
que he m mant ingut al lla rg d'aquests cinc anys. (Ve a ésser la
nostra pe tita oferta.)
Baptism es. Cada quinze dies. La vigília , fem una reunió de pares -no forçosa- per tal d'aclarir coses: llibe rta t, responsabil itat, co mpromís cristià. Aquests hi són invitats quan vénen a inscriure el nen i a través de la visita d'algú de la comunitat a casa
seva. La participació a les reunions -segurament, pel seu caire
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no obligatori- és migrada: no arriba ni de bon tros a la meitat dels pares. Les celebracions - passen de dues-centes l'anyles resolem amb discreció, sense flor itures.

Eucaristia. Normalment no hi ha cap mi ssa grossa, multitudinària. La to talita t dels que hi vénen no passa dels 150, distribuïts
en tres misses (una de vigília i dues el diumenge al m atí). Intentem de treure'n tot el suc possible: bandejar el hie ratisme, que
la gent faci lec tures, que canti , que hi digui la seva ... I encara
Déu n'hi do.
La primera co mwlió. Quan ve e l bon temps irremeiablement
plou l'ae ròlit de les primeres comunions. Fins ara havíem assumit amb discreció l'esdeveniment. Des de fa un any hem segu it
més aviat una tàc tica de . desmantellament •. Quan vénen els pares a preguntar, e ls donem materials pe r si volen preparar e lls
mateixos els sells Ci lis, els informem sob re horaris de confessions
i misses i els marquem com a condició única un vestit que no
desentoni de la vida quot id iana. Pel que fa a l'ac te, ell s ma teixos, quan volen, se sumen espontàniament a alguna de les celebracions normals de l'Eucaristia. Ja no hj ha estacions ni dies consagrats .
Penitència i Unció dels malalts. Aquests dos sagram ents ja no
són prob le ma d'aquest ca ire : sembla que la imatge de la con fes·
s ió s'hagi anat esborrant de la consciència de la gent senzilla i,
com és ara, els nuvis no e ns demanen mai aquest sagrament.
Només se'ns confessen alguns infants, als quals inten tem de fe r
revalorar aquesta realitat penitencia l, i algun jove o adult -en
aquest cas amb molta serietat. AI llarg de l'any tenim un parell
de celebracions penitencials comunitàries. Quant a la Vució: són
comptats els casos en què se'ns crida per visitar un malalt o un
moribund.
Matrimoni, Als am bients populars, el fet de casar·se comporta
un gran trasbals; e ls nuvis es mouen com una llançadora: treballcompres-pis, I això quan tot és normal, ja que quan es precipiten
els esdeveniment s --cosa no rara en el nos tre ambient- aleshores cames ajudeu-me. Per aq ues tes raons es fa difícil una assentada
plàcida amb els nuvis. Nosa ltres, de fe t, vo ldríem intervenir una
mica en aquest moment, sobretot per aclarir coses com, la ll i-
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bertat, la responsabil ita t, e tc. però no he m passat d 'algu n intent
discret. El tràmit de despatx, e l fa bàsica ment una secretària i la
celebració -només els diumenges al matí- consisteix en una
lectura de la Paraula i e l casamen t. (Generalment, els àvids d'adornaments i d'honor tricn d'altres bandes per a casar-se.)

Enterraments. Es el punt , diria, on la gent senzilla mant é més
viu el pòsit religiós i el respec te a l'assemblea. 1::s l'únic sagrament - pe rdoneu la impropi etat- massiu que no planteja problemes disciplinaris. P rèviament, he m es tat a casa del difunt i, pasat l'acte de l'enterrament , a mit ja setmana, al vespre, celebrem
una missa per a tots els difun ts dels darrers dies.
Grc.~ IS diad es: Rams. Pe r ~ ra ens ha semblat que havíem d'anar
obri nt la pOrla a una gra n gernació per aquesta diada. El flash
de la jornada podria ésser: un immens a llau de gen t, un desbordament i un parenostre m31 resat. l prou.

La scx:rame17lalit zació din s la comunitat. N'hi ha que - no saps
ben bé com ni per què- decideixen de viu re la seva fe -el seu
cri stianismc- d'una altra manera. Ne ix la comunitat cristiana.
Aleshores, és aquí i només aquÍ, on e l sagrament té una sign ificació plena , com la ca tequesi hi ha tingut un significat ple. Dins
la comunitat, tant hi podrem batejar un infant entre can ts i
danses, com hi podrem casar nois i noies sense regatejar res, com
hi pod re m iniciar gent a l'Eucaristia enmig d'aHelui es, com hi
podrem celebrar totes les eucaristies que calguin i de la manera
que calguin. tS una comunitat que es mou i respira amb connaturalitat a nivell de l sagrament. D'alguna manera tot hi cap , menys
escandaUtzar «els pe tit s» o fer un mal ús del sagrament. D'aquí
que aq uest grup de crislians hagi tingut amb facili tat assemblees
a mb l'Eucaris tia, q ue un parell de co ps l'any hagi cele brat comunitàriamenl la penitència i que a lgun cop l'any h agi celebra t -sense encongimc nt- algun bate ig o algun matrimoni .

Clau d 'interpretació i dubtes
Fins aquí un procés i una praxi sacramentaL (Se'n pOl parlar,
es pot discutir i caldrà veure com ho judiquen les generacions que
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vindran.) Ara, per acabar, uns quants punts com a possible clau
d'interpretació d'aquesta experiència i la constància d'una sèrie
de dubtes i vaciflacions (perquè, de fet, també sentim dins la
pell aquell «CI/In formidine errandi. de les antigues classes de
teologia).
1. Dues classes de parròquia. Simplifi ca nt, veig dues menes
de parròquia: la parròquia-drugstore (recordeu el . tenim de tot.
i el «no tanquem mai .) i la parròquia (més nòmada i desinstallada) en [unció de la fe d'una comunitat. La primera és més aquietant, la segona més intrrpeHadora. Aquella, la trobo més addicta al
s istema consumista i en força moments pot ser un entrebanc per
a les parròquies noves en ambients populars.
2. El poble que, de fel, tenim. El poble que tots pretenem
conèixer a fons i sobre la religiositat del qual s'han fel tantes
càbales ... Sigui com sigui, és cert que en la majoria l'expressió de
la fe és ínfima o nuBa i amb tendència encara a una exteriorització folklòrica. Això, no podem atiar-ho. En tot cas, no és una
sacramentalització a ultrança el millor servei que podem rer a
aquest poble sinó una presència quotidiana i arrelada per tal de
retornar-li la capacitat d'opció, de c rílica i d'autenticitat. Lamenlo que sovint les reformes hagin de partir de suburbis -cosa que
deu ser un pecat d'organigrama-, perquè pot aparèixer com un
joc amb els més humils i un aprofitament d'ells. Però jo ho veuria més aviat com un compl iment d'allò que «la sa lvació -llegiu:
la transformació, l'avenç- ve dels pobres •.
Els qui vivim entre la gent senzilla, això sí, ens hem de rer
sovint aquest examen de consciència: em torno agressiu? vaig destiHant tristesa? Em rebeHo contra les inoportunitats? i no sé quantes coses més. Em va deixar perplex aquesta expressió d'un capellà del sud: «Cada vel quiero a menos mds y a mds, menos».
La veritat és que lens por de caure-hi.
3. La comunitat c ris tiana, lloc del sagrmnent. Pel que he sent.it a companys, veig que a parròquies en medi obrer les comunitats cd stianes van comptant cada vegada més. Es on l'Església
pot celebrar més adequadament els sagraments, fins i tot allí
on la comun itat abasta un nombre molt reduït de persones. Cal
recolzar sobre els autòctons de les barriades -res de gent pres534

tada de fora- o Caldrà, això sí, comptar amb les comunitats veïnes
a l'hora de la naixença i del creixement d'una comunitat.
Amb to t, cal afegir: compte a l'esnobisme, al g¡'¡etto i a l'evas ió!

4. QUilllL m ena de capellà som? Ho vulguem o no, l'esta tut
de l cape llà ha ca nvia t. A ba rria des, es veu molt clar. Fa temps
van liquida r la fi gura del místic aïlla t . Darrerament, ha anat recula nt la ligu ra del capellà to tpoderós que, tot pressionant i trafiquej ant per despatxos i reg idories, aconseguia d'introduir l'aigua,
l'autobús o l'c leclrici tat en un barri abandona l.
Juntame nt amb l'esta tut, ha canv iat e l tarannà de la vida quotidiana. Com lo ls, esperes l'autobús, el gua nyes la vida, n 'hi ha
que et tracten de tu, fas cua a comissaria a Ics cinc de la ma tina·
da pe r re nova r e l DNI, e lc. I és a l costa t dels a ltres que e t sen ls
cridat a afrontar els prob lemes de barri , com per exemple: man-

ca de bo tigues, de llum s, c ic.
Pe r la nl, és no rma l, que el paper de sacramenta litzado r fora
de la comunita t se't posi en c ri si. En tot cas, ho aguan tes per fidelila t a J esuorist, a l poble que te ns davant i a ls qui e ns h a n p recedit. Perquè, di ns la cO lTIuni ta t tol canvia. Allí ja no ets el «llo-

ga t»: «és Iota la comunit at que es casa O que baleja o que fa la
primera comunió», e m deia una dona de l barri.
5. Un carreró sense sortida? L'es tat act ual - reconeguem·hoés d 'ana rqui a. H em ana t fent i desfen l cada u segons e l seu lemperament i segons l'opc ió pasto ra l a què hom s'hav ia alinea t. Pot·
ser hem es ta t tan anà rqui cs pe rquè he m estat acèfals.
Hi ha qui pensa que ja està bé que la pas loral sacramen tal continuï així, de finiti vament. Pe r mi , no . Tot salvan t la flul'desa i
l'adaptabili ta t, cal un major re trobament , a par lir, a ixò sí, dels
pressupòs it s d e la pas toral : participació dels la ics en la lasca comunilà ria, liquidació de «tinglados» asfixia nls, a lliberament dels
tentacles opressors de la societat ci vil, renovar -tant com es pu·
gui- els quadres pastorals, e tc. D'aquJ, per mi, podria sorlir-ne un
retrobament mínim i suficient, per ara.
Josep Torrella ( Badalona)
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testimoni

~s

moft gruixuda en el present volum la secció de «Testimo-

ni». No penseu pas que l1i hagi palla. Presentem tres aportacions
diferent s d'extensió i d'estil li/ erari, de tarannà. personal, d 'ofici
i d'ambient. Però lmnbé ellS sembleu, d'altra handa, ben iguals,
diríem exactes, en la recerca de força evangelit zadora, en claredat
i realisme e l1 la pròpia situació de vida, en llibertat d'esperit i
trem p personal.

EI9- Ires testimonis vénen de capellans, en concret dos religiosos l

Ul1

prevere diocesà. Però no són pas «una cosa de cape-

llans» , A tots els cristians ens interessa i ens agrada de veure preveres que 11 0 estan pas parats, que s'espavilen des de la seva
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situació «per la causa de Jesús» . L'actitud dels tres i les coses
concretes que viuen, senten i intent e n formular per a nosaltres,

són plenes de ..nlil pasloral conslructiu. Això que molts, sovint,
trobem a faltar o busquem d e trubar.

Preocupacions d ' un prevere,
treballador malluaL
Amb senzillesa i sense cap exhibicionisme
tenim exposades les preocupacions cabdals d'un
prevere en el tre ball. Segurament seran tam·
bé les preocupac ioll s de molts d'altres. Hom
diria que en la Missió obrera en l';'1fantamel1 t
d'una Església ell el món obrer, hi lla tant s
d'esforços esmerçat s que no es pot perdre l'es·
perança. I això, ma/grat tant es insensibilila1s,
dificullats. oposicions i om.issions. Que el nos·
fre testill/oni, ben lleg ir , n'esborri molt es d'a·
ques tes.
l

Fa relativament poc temps que em dedico al treball manual.
Inicialme nt, m'hi vaig dedicar e ls es tius . Després , vaig fer mi tj a
jornada, i, a la fi , des de ra tres anys fa ig la jornada sencera. AI
llarg d'aquest temps he esta t despatxat una vegada i vaig guanyar
e l judici; no obstan t a ixò, vaig haver de deixar e l lloc de treball
a canvi dels d iners que e m van pagar.
Ara exposa ré algunes preocupllcio ns que defineixen suficie ntment la meva mane ra d'inserir-me en la vida de treball.
En primer lloc la preocupació per a preservar la meva «iden·
titat sacerdotal . . ornés he volgut q ue sc sapigués qui era a partir d'un termini raonable de temps. Avui , això està en c ris i. No
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sé si l'autonomia del camp laboral no demana un silenci j una
profanitat real quan es tracta de coses que -a nivell de relacions de producció- no tcnen res a veure, o molt poc, amb la meva funció en la comunHat cristiana.
Un al/re tret, on tampoc no m'acabo d'entendre, consisteix en
una mena d 'intu"ició del paper peculiar que em penso que tinc
quan m'insereixo com a creient crist ià en una acció determinada:
és el manteniment de la ten sió difícil entre un objectiu, diguem,
polític i un altre que anomenaria evangèlic i que afectaria les
«estructures cordials» de la persona.
Una sintesi d'aq uestes dues preocupacions és la interrogació
constan t que em faig des de la fe: He de con siderar-me com un
mer militant?
Aquí escau allò: hi ha qui se sent còmode -o ho necessi ta vitalment- reduin t-ho tot a ]a unitat, veient convergències molt
estretes en tre camps aparentment diferents i afirmant fins i tot,
la seva identitat radical; i hj ha qui es troba prou bé acceptant la
divers itat, el conflicte entre dos pol s que d'alguna manera creu
irreductib les.
J o, per sort o per desgràcia, estic en el segon grup.
Un allre mOliu de preocupació personal és la forta tendència teoritzan t qUl: la llarga elapa d'estudis ha produït en la majoria de nosaltres, capell ans. La necessitat de «veure-hj clar» abans
d'actuar, prenent l'acció com un afegit d'un llarg procés de pensament, en ci meu cas, cm pri va bastant de submergir-me de ple
en el món del trebal l.I Darrerament vaig acceptant com a cosa
ineludible la fosco r pròpia d'unes accions que encara no ban estat ass umides his tòricament pel nostre estil cristià.
En defintiva, malgrat aquests interrogants i molts d'all res,
se llace camino al andar. La mateixa opció de naturalitzar-se treballador és pe r si mateixa una opció polflica i encara que hi ha
un etapa inicial gairebé «foucoliana», s'avança inexorablement
cap a postures més realistes.

I. Això és aixJ, però sense exa~erar-ho massa. La vida diària s'imposa sovint als plantejaments teÒriCs j l'espontaneïtat de l'acció sovint
s'imposa a aquells plantejaments.
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l , quant a la missió, què suposa a ixò? ~s difícil saber-ho. Per
comença r, crec que a l'inte rior de l'Església hi ha una incidència
que pot consistir en una interpeHació seriosa vers una transfor·
maci6 radical. Aques t tipus de missió és complicat perquè la ma·
teixa Església depèn de condicionaments materials i ideològics
molt arrela ts. A més, en els nos tres diàlegs o enfrontaments, quasi per necess itat, hi ha sempre malen tesos j suspicàcies.J
On trobo ac tualment possibil itats de madu ració vers una vivè ncia nova de l'Església, malgrat les difi cultats amb què topen,
és a les comunitats especialitzades de lni1itants.
Un altre aspecte que em dóna una certa inquietud és la instromentalització del treball. Això passa , en primer lloc, perquè la
meva mo ti vació desborda, va més enllà, de la simple ocupació la·
bo ral, en el sen tit q ue va, sobreto t, a assimilar Ics aspiracions humanes de la classe obrera i des d'allí col·labo rar com un de tants
al seu alliberament. El treball manual concret -en aquesta perspectiva- es pren més com un mitjà que com una cosa veritablement important en si mateixa.
Però fins i tot en la bona voluntat de professionalitzar-sc, no
és fàcil de dominar, almenys mitj anament, un ofici. A això s'afegeix el fe t que el tipus de treball que hom es veu obligat a acceptar és molt lluny de produir un mínim de satisfacció: és el
mer peonatgc .
El fet que sigui, per aquesta doble raó, quelcom . marginal »
en la meva vida, quan de fet ocupa almenys vuit hores diàries,
dóna una sensació d'ofcc, de fàstic. Naturalment, passa e l mate ix
als meus companys, sobretot si també són peons. No obstant això,
crec que aquest problema és més agut en el cas del capellà.'
No nego q ue aquesta vivència del treball és una forma de camunió amb la frustració radical que suposa el treball assalariat.

2. La meva experiència m'ensenya que l'enfrontament radical, fins
i tot en aquell n ive ll . religiós», ha proceclit sempre d'empresaris de
csentiments cristians ».
3. No obstant això, quan el treball serveix de plataforma per a
unir homes i aconseguir objec tius precisos, sentim que perd pesadesa
i queda lliure, d'alguna manera, de la seva condició de «mer instru~
ment per a guanyar-se la vida _o
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Però cr ec que si això es dóna en un grau excessiu pot dificultar
l'inseriment en el món obrer. I en aquest cas, es pot fer la pregunta: Per a certs casos-límit i sobretot per a certs temperaments,
no fóra preferible un treball en el sector de serveis, per exemple?
Jo, almenys, ho visc com un interrogant. .. Perquè veig que fac ilita ria, si més no , ci desenvolupament en un medi més semb lant
al q uc hem deixat, però amb totes les tensions pròpies de l'autèntic món laboral.
L'a rany per compartir la situació dels més oprimi ts materialment, pO L amagat una actitud romàntica o, pitjor, paternalista.
Connecta t amb aquest problema, es presenta de vegades aquest
altre: o bé pe r m.i mateix o perquè m 'ho plan tegen altres, en certs
moments tinc la impressió d'estar forçant una mica les coses.
El fet d'haver «fet el sa lt » i d'haver-se coHocat en una situació,
diguem, més O menys límit és experimen tat com quelcom, almenys, no natural: el llenguatge, la cultura - amb totes les seves
implicacions profundes : inhibicions, atavismes, etc.-, Ja mateixa
condició sacerdotal , són rea li tats que no connecten fàci lmen t amb
la manera de ser i d'expressar-se del món obrer_
D'aquí vénen, almenys en mi, dos sentiments contradictoris:
primerament la convicció de la provi sionalitat de la meva tasca
en un contex t com l'actual. Vull dir que, tal com vi vim avui la
«missió obrera», és un fet que s'haurà d'arribar a formes que
emergeixin plenamen t de l'interior de la vida i de la història obreres. Això no vol dir que potser aquesta provisionali tat no hagi
de durar fins a la mort d'aquells qui hem emprès aquest cami.. .
L'altre sentiment, contraposat, també es fonamenta en una
convicció molt fonda: La convicció que l'autèntica estima d'un
grup humà com el mÓn dels oprimi ts, és capaç de superar moltes barreres . l , de fet, és a ixÍ. A base de temps, hom se sent diferent, sintonitza amb espontaneïtat amb les persones i la vida que
ha emprès, i alhora sent un fort allunyament de les persones
- fin s i tot familiars pròxims-, dels seus valors i categories m entals, realitats a què hom abans havia estat adherit plenament_
Com es pot deduir una mica d'aquestes línies, la meva situa·
ció actual és encara un intent d'inseriment lent, progressiu i que
intenta de veure-hi cada cop més clar. Crec que ca l comptar amb
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molls anys per davant. No cal tenir massa pressa. Cal comptar
amb el pòsi t, fin s i tOl inconscient, que va deixant el temps. l
:o bretat , no perdre la «germana esperança» .

Per diferen lS raons no he tocat ara altres qüestions més complexes, com ara, el lideratge en diferents nivells i en de terminades situacions.
En un alt re senti t, trobo a [altar entre nosaltres una confrontació dels nostres problemes i perplexitats. Crec que en altres
cam ps de tipus secular hem avançat molt més que en aquest. Tal
vegada això ha estat necessari, fins j tot per tal d'abordar tot
a llò amb major profunditat, en un segon moment.
Pe r altra part, per tal d'avançar amb més segure tat j rapidesa , considero interessant una in formació suficientment completa sobre el que ha es1a t i sobre el que és actualment la «missió
obrera» en altre països. Acaba d'arribar a les meves mans ¡'inform e dels ca pell ans obrers francesos als seus bisbes per a presen tar-lo en el darrer sínode. Segurament no ha arribat a molts
de nosaltres ... Dc vegades tinc la sensació d'un cert caminar gai·
rebé en soli tari enmig de desenes de companys.
Preveig que, fins i tot en el millor dels plantejaments, cal respectar un notable plura lisme dins el mateix sacerdoci obre r. M 'a·
gradaria que aquesta pluralitat no es convertís en divergència de
fons o, pitjot, en contrad icció, sense mala voluntat per part de
ningú.
Ramir Pàmpols ( B arcelonal
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Les classes de Religió als INEM:
tensions i possibilitats
N'hi ha que quan en un indret van mal
dades, fugen de seguida. D'altres Sl1ben esperar
més pacientment.

Aquest, el de les classes de Religió, .és
un camp pastoral dubtós. -diu l'autor. Però
ell - encara des de dins, tot agafant el to ro
per les

ba nyes-~

ens explica com hi pateix

i quines possibilitats hi troba. Que ens valgui.
doncs, com a «testim oni».

Plataforma pastoral dubtosa

Pretendre presentar la classe de Religió als J EM com una
de les ac tuals platafonnes pastorals, semblarà a algú tant com
viure a l'edat de pedra respecte de la comprensió de les línies
profundes d'un món secularitzat. Les estructures que condicionen la ciasse oficial de Religió són tantes, que la converteixen en
c ina de difíci l maneig. Per dir-ne només algunes:
I. Els INEM són una institució docent al servei d'una sacietat plural. Formar ciutadans i educar en la fe són finalitats
diferents, malgrat que a vegades, els subjectes puguin ésser els
mateixos . La classe de Religió als INEM significa, fins a un cert
punt, acceptar la confessionali tat de l'ensenyament oficial, ressò
del lligam Església-Estat.
2. Malgrat que últimament hagi quedat legalment clar que
els professors de Religió no són fun cionaris de l'Estat, sinó envials per la Je rarquia, encara segueix essent veritat que «qui paga mana. , i els professor s de Religió - tan poc i tan malament
com vulgueu- seguim cobrant de l'Estat.
3. L'obligatorietar de les classes fa que l'Església catòlica accepti una situació de privilegi en una societat on hauria d'ésser
pràcticament reconeguda la llibertat religiosa. La possibilitat le542

gal de l'exempció no és sufi cient per a reconèixer-la. El planteig
no hauria d'ésser: en un es tat d'obligatorietat demanar l'exempció; sinó: en un estat de no-obligatorietat. demanar la classe.
4. Els textos SÓn encara plantejats en forma de catequesia iguabarreig. Catequesi, però amb controls al darrera: exàmens,
avaluacions, revàlides... Catequesi, però amb uns «catequitzats.
que no ho han assumit voluntàriament; i catequesi a un grup
d'adolescents sense comunitat al darrera que li ofereixi el testimoni de fe adulta.
5. Aquestes i altres altres contradiccions ens fan viure els
qui ens dediquem a això en una certa tensió interior. Afegim-hi,
a més, que e n e l nostre actual morir clerical, la professionalització de l'ensenyament oficial de la Religió és un valor . en baixa.
davant d'altres formes de compromisos sacerdotals; i, d'altra
banda, l'autèntic esgotament interior que pot sign ificar estar contínuament creant recursos pedagògics per a fer entend re el missatge pasqual a adolescents que no el demanen .• Si no vigiles
-cm deia un amic-, la millor manera d'acabar ateu és fer les 24
hores setmanals . ; i, després, tardes i nits, i dissabtes i diumenges,
haver-te de sentir altre cop creador per animar nous grups i fer
par ròquia. Us asseguro que a vegades el meu . recyclage. seria agarar un càvec i anar al tros.
Mal grat tot , es trac ta d'assumir aquesta ambigü itat estructu-

ral per tal de lliurar un con tingut del qual estem convençut s que
és dc per s i alliberador. No tenint a mans uncs formes seculars,
cal «echar mano» de les que ten im, en ]a clara suposició que el
mateix contin gut serà capaç d'alliberar-les del «contagi» de cristiandat a què sembla exposat aques t tipus d'evangelització. Crec
que a vegades caiem en un excés o hipertròfia de valoració de
les formes; talment que, en no saber trametre el missatge en un
estil que encara no sabem quin, deixem de lliurar-lo. A més, si
he d'ésser sincer, encara no he trobat cap estructura de la planificació catequètica que em satisfaci: ni les tingudes per perfec tes, les del centre de la ciutat, ni les precàries organitzacions
catequètiques de la perifèria, ni les de França, ni les de Mèxic,
ni les de Cuba. l això potser perquè sobre l'Església pesen, més
del que ella mateixa voldria, les estructures econòmiques, socials
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i polítiques de cada un dels llocs on viu i es manifesta. La urgència ens posa davant d'un problema d'acció, en el qual caldrà
arreu tacar·se les mans.

Presupòsits necessaris
Estruc turalment ambigua, convertir-la o no en una eina pastoralment vàl ida, depend rà de la persona que es tigui al front de
la classe. Jo diria que se'ns demana:
I . Una nova fo rm a de presència d'Església. Val a dir que
per a molts nois serà l'unica ocasió de trobada continuada amb
l'Esglésja. També val a d ir que alguns, provinents de certs collegis religiosos, \·.. : ncn a l'ense nyament públic del batxillerat superior amb una consciència ben torturada o de moral «mecànica». La classe PO ! se rvir per a presentar una Església alliberadora, alhora transccndent i preocupada pels problemes humans,
per a desfer perjudi cis, creadora d'amistat i que no impedeix,
per un suspens, e l pas a un curs superior.
2. Una "ova forma de relació amb els altres profesors, on el
cape llà ja no és el «degà» del claustre, sinó un bon company.
- Amb la recent creac ió de tants nous INEM, bon nombre
de càtedres han estat ocupades per gent ben jove, numeraris o
interins, amb ganes de plantejar-se seriosament el problema de
l'educació i de:s nous sistemes pedagògics : es tracta de coHaborar o rt 'i ni ciar tota mena d'experiències pedagògiques o d'activitats para o extraescolars que en un centre oficial queden, pràcticamen t, a mercè de la bona voluntat d'uns quants.
- D'altra banda no podem deixar de prendre postura davant
de la global politització de l'enseny3ment a rel de la Nova Llei.
Els recents problemes als INEM afecten tots els ensenyants, in·
closos els professors de Religió.
- A nivell de fe, els claustres són pluralistes . Els nois ho
saben. L'exemple d'un trebal! comú i el respecte per les idees
els és enriquidor. La societat en què viuen també és pluralista.
3.
r-r
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Cm'lWctes amb pares i mestres de la barriarla:.

- Tota comunitat educativa és ar tificial i transitòria. La ca·
munitat c risti ana que pugui néixer d'una comunitat educativa
també ho serà. Això val lanl per al col'legis religiosos com per
als I NEM. Les reunions de parcs i la catequesi d'adults poden
supli r, en part, aques ta defi ciència. El professor d'un INEM pot
fer igual, gràcies a la lli bertat absoluta que té tot ca tedràtic
d'organitzar com li sembli el seu seminari. Sé de Centres on
s'ha fet.
- Pel fet que els lliures de les acadèmies van a examinar-se
a l'INEM, el professor de religió pot co nvocar els m~tres, no
solamen t per planificar l'examen del final de curs, s inó per organi tzar cursos de catequesi per als mestres. També sé de Centres on s'ha fet.

Contingut de la classe
La
fer-hi
cials;
ment

contorn pastoral

classe de Rel igió no és, doncs, un instrument apte per a
catequesi. Hi manquen el context i les condicions essenno cal esperar-nc el que no pot donar. La catequesi pròpiadita pertany a la comunitat parroquial i a la família .

Podrem lliurar-hi:

1) Uns continguts preca tequètics adaptats als interessos de
l'edat del s nois : la pau en el món, la comunitat universal, la
j us tícia, la persona, la interpretació del fet social Església ...
2) Un estudi del fenomen religiós, tant personal com històric. No es tracta d'una presentació asèptica o impersonal de la
història de ' les religions o de la fenomenologia religiosa. Per a
poder-se autodcfini r, ci noi demana que el professor es definei-

xi en tots els aspectes. Definició que, d'altra banda, donem més
per la institució a què pertanyem que per les mateixes paraules.
3) Interpretar els fet s històrics i socials a la llum de l'Evangeli i del missatge fonamen tal cristià (Nadal, Pasqua, esdeveni·
ments importants de la vida del país ... ).
1)c lai manera que, sense proselitisme, es desvetlli en el noi el
desig de la vivència religiosa i de la catequesi.
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4) La classe de R. ha d'oferir, al marge d'ella mateixa, la
possibilitat d'aquesta catequesi i vivència en comunitat. Això
pertany a la parròquia. Si el mateix professor no resideix a la
parròquia del territori de l'Ins titut -aspecte ideal quan els nois
prevenen d'una zona relativament reduïda; per exemple: en un
poble o ciutat petita amb Institut- ha d'estar-hi , almenys, en contacte i prestar , des de ¡'Ins titut, l'ajuda de l'animació de les comunitats parroquials.

Jaume Botey Vallès (L'Hospitalet de Llobregat)

C artes a uns amics
Fragments

de

a un es comun itats.

correspondència al llarg

d' un any

passat a lió

Ve t aquí que l'au tor del testimoni present
va desaparèixer del seu càrrec pastoral i de
Barcelon.a durant tot un curs. Però, mentrestant va tenir assabentada '¡'afici6. a través
d'una carta mensual multicopiada ... Li hem demanat que ens d eixés espigo lar uns quants trossos d'aq uesta correspondèl!cia i que ens permetés algun petit retoc, per raons obligades.
Hem cregut que valia torça la pena de recollir
aquest material viu.
18 d 'octubre de 1971

He vingu t a Lió a fer un any de «formació. del Pradó. He vingut amb illusió, però també per . fe.: . Encara no estàs prou for546

mat? », m 'han dit alguns; i, en el fon s, per a mi m'he dit no; no
n'estava prou de forma t - tot això de la formació mai no m'ha
agrada t- sinó és que ja no estava «[et i cuit », pres per la vida.
I amb «fe» -sense vcure-hi massa- he vingut per mirar de
sortir d'aques ta rutina. Per no anar-me quedant resignat dintre
de les parets de l'Església d'ara. I el viure amb els homes comunican t el que J esucrist m'ha donat? La pastoral de cada dia -la
parròquia i els seus practicants, l'ACO sense renovació- em
preocupava pel creixemen t i pel naixement de l'Església de demà.
He vingut certament per veure si Déu m'ajudarà a fer un salt
personal, de més lliberta t psicològica i espiritual, tot per una
consciència més plena dc Cr ist O per un cone ixement de Jesús
més de carn i ossos ... (oració, Evangeli, reflexió ... ) Però també
per agafar perspectives d'una acció d'Església més lliure, més
clara ...
La distància entre «els practicants» i els homes --en tre les
velles dames embarretades de la missa de dos quarts d'onze
a la qual vaig assist ir ahir, i els àrabs, turcs, portuguesos ... que
atapeïen el carrer pròxim a l'església, pobres immigrats, sense
dona, sols, explota ts de tothom- la veig cada vegada més grossa; com també veig més gran la dificultat d'una educació de la
fe en els joves -en els espanyols immigrats que conec, per
exemple- per la tensió entre l'amor als homes, eficaç coHeetiu, i l'entretenimen t dels cristians en ]a pietat, en Jesucrist. ¿Com
portar a descobrir Jesucrist d'una manera prou profunda i vigorosa com per poder-lo servir enmig del poder totalitari d'una
llui ta que s'emprèn -almenys al començament- per amor a
l'home? Perquè és molt difícil de poder veure Jesucrist d'aquesta
forta manera tal com . brilla» (?) en la nostra vida de . practicants », en 1'«Església», per dir-ho així (el que entenen els de fora
quan diuen ... els «d'església»). Ha de ser un miracle.
Bé, j a n'hi ha prou. Ja veieu per on navego. Perdoneu la «teoria »; un altre dia ja parlaré més de la vida de cada dia.
Som quatre. Pierrot, 36 anys, de París, que treballa 4 hores
en una empresa de neteja i està en relació amb una associació
no confessional d'antics alcohòlics • Vie-Libre».
Pierre, de 41 anys, d'AuriUac (Midi ) que treballarà a ACO i,
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sobretot, a un ¡oyer de nois, de 15 a 20 anys -que pensen en la
seva vocació. Tots treballen o estudien.
André, 34 anys, polonès, capellà a Toulouse, s'ocupa del catecisme d e 3 graus (150 nens) d'una parròquia. I contactes amb
polonesos .
Jo, 42 anys, de Bagà i Barcelona, he començat a moure'm per
la colòn ia espanyola. Aniré a un sector pastoral. Prendré part a
les reunions pastorals sobre immigrats .. . ja veurem la JOC. Amb
Pierre aniré un dia a la se tmana a Lió a seguir tres classes de
Nou Testament.
A tots cns toca preoc upar~ no s de tres àpats a la setmana i
tenir cura del piset. J o, m'haig de cuidar de la roba. Ens anem
espavi lant.
I «espero. tenir aq uests matins llargs -de 8 a 12- per lIogir
una mica de teologia. PerÒ a partir dels meus interessos pastorals, amb equip . Hi ha un teòleg que va fer l'any de formació
el curs passat - jove, una mica hippy- el qual pensem utilitzar sovin t; en converses, e tc ...

20 de novembre de 1971

Està nevant. En el que va de novembre ja és el segon dia
que neva. I no ha fet sol gaires dies més. Què serà l'hivern ? Sort
que a mi, el fred m'agrada i estic ben equipat. Saint-Etienne és
a la falda d'un gran massís muntanyós i viu el clima d 'aquesta
mun tan ya. lOS una ciu tat industrial. Em recorda Sabadell o Terrassa -amb més pretensions; és capital de província-... i té racons de casetes ennegrides -és la ciutat de les mines de carbó- que em recorden Fígols .
lOs una ciu tat cristiana ; el 35 % va a missa i hi ha uns 200
capellans per una pob lació com la del Poble Nou-Besòs on som
uns 2S! Fins fa uns 30 anys hi havia els calòlics -amb els seus
«centres parroquials . , .esports. e tc.- i els laics, en general
comunistes. Amb tot} la separació no era tan radical com era d'esperar e n una ciutat pe tita, amb un patronat molt ccatòlic _ i una
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classe obrera pobre -com , per exemple, Terrassa- ja que des
de sempre hi ha hagut un '.Cca tolicisme social», un sindicat «cris-

tià> amb obrers cristians, etc ... l l'Església mai no ha quedat
tan instrumentalitzada pels rics.
Ara, els catòlics han desmantelat els seus gJ¡ellos, són més
presents amb els altres: als fets de maig del 68 van estar a tot
arreu .. . i a les misses dominicals que he assistit, les prèdiques
han estat sempre atentes a la necessitat d'engatjar-se per arreglar el món, e tc ... La gent té fama de senzill a, obrera, oberta, acollidora... Això dins del que permet una societat occidental, industrialitzada que ens tanca cada dia més la solitud personal i
ra mé difícil que visquem CO I11 amics i com germans ... com en
un poble.
Els emigrants. Ací són uns 2.000. Dissab tes i diumenges vaig,
principalment a una c(/sa de Espaiia on es troben. N'hi ha un
grup que són exilats de la guerra que estan organitzats_ Grans.
Ara ja es tan situats -j ubilats, etc ...-; però solen ser personalita ts fortes. l després ha arribat una onadeta de joves -gallecs, casteUans-; hi ha un grup de joves, que comença una acció
d'«cmigrants» ( desvetllament de consciència «obrera-emigrada»,
informació laboral, diversions, amistat ... ). Tots, vells i joves, es

que ixen que cadascú va a la seva, però el fet de trobar-se en país
estrany, la dificu ltat de la llengua, la situació de proletaris i
em igrants ... e ls uneix molt, hi ha una solidaritat, afectiva, forta .
En general, es respira un fort ressentiment contra l'església
i els capelJans. Com si aquí s'haguessin tret de soóre una opressió i la por de declarar-ho, s'esbraven. Dc fet, l'Església no inte·
ressa -bé, els . polítics hi tenen un interès polític- i e ls capellans, com és natural, tampoc. Com amics j emigrats com ells, sí.
També, a trav~s d'una Parròquia -Sant Roc, on vaig a dinar
els dijous- he conegut un parell de famílies; he passat moltes
hores amb eUes -una practica- ... i a través d'elles, espero conèix(;r-ne d'altres.
Dc fet, a Barcelona podies viure més o menys tranquil amb
les «ovelJes de la cleda • . Ocupen el temps, l'esforç ... pots gastar
molta vida trebalJant per la comunitat, pels fidels . Encara que
sàpigues que el 90 % r estant - tirant lJarg- és estrany a l'Es-
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glésia. Ací no hi ha comunitat fidel, no necessiten, per res el
capellà i topes de _morros» amb la realitat d'un món estrany,
d'una societat de missió -no en el sentit de «posar·hi una botiga »- però sí en el sentit, ells, que pateixen que són honestos
en moltes coses, que lluiten, que estimen i que viuen les joies de
la vida que haurien de poder viure tot això en la fe, en una
Església seva, en l'Església viscuda com a seva, vivint la seva vi·
da en Jesucrist, etc ...
O sigui que, de fet, estic amorrat a una realitat missionera.
es clar com l'a igua que, per començar, hauria de treballar
com tothom; ser amic al seu nivell. Conviure. La llei de l'en·
carnació. I això hauria d'ésser l'esforç de tota una part de l'Es·
glésia, no per «in troduir·se», sinó per fer possible la naixença
de l'Església - única- enmig del seu món, de la seva vi da, real·
ment en ells i d'ells.
Ara vaig a ]a «casa d'Espanya », hi jugo a dòmino, comparteixo llur soledat de diumenges ... no sé fins on anirà. No se sap.
Jo no puc treballar -la missió obrera de Saint Etienne hi posa
molts inconvenients. la meva fa cil itat de fatiga, també; i l'admi·
nistració francesa molts tràmits ... - i és per això que m'he deixat un magnífic i divertit bigoti.
Potser m'inquieto una mica de no poder «anunciar» ... no pOder «fer de capellà» .. . En el fons potser busco una «eficàcia.,
uns «resultats », un «èxit», una obra personal.

15 de desembre de 1971

França és un país ric. Verd, ple de vaques ... industrialitzat,
més fred. Tot això marca la manera de ser.
Nosaltres fabriquem, per exemple, autos . inventats. pels al·
tres. Ací, en una fàbrica d'automòbils hi ha una pila de gent que
treballa per coses que no serviran fins 10 anys després (un nou
model de cotxe, una inves tigació de veritat ... ). I com els autos,
molta cosa. Gairebé tot. Aquesta civilització industrial fa que
tots pensin les coses amb més costum de previsió, per 10 6 20
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anys, per end avant. I amb més cos tum de reflexió sobre totes
les possibilitats que podran venir, no deixant <caps per lligar> ...
Nosaltres tendim més a improvisar.
l'CI' exemple: un scguit dc capellans de poblets rurals, de comarques de «cristianitat . -Navarra, León, Castella ... - van ser
envia ts com capellans d'emigrants. Sense preparació pastoral per
part d'ells i, sobretot, sense pensar on anaven a parar, quins emigrants trobarien, etc ... Resultat: l'any passa t, 31 van retornar
a Espanya, molts d'ells per secularitzar-s'hi.
La vida democrà tica tam bé marca . La societat, de fet, no dóna
un pas - no surt una ll ei, no s'e mprèn una política sobre UD a
cosa- sense q ue la majoria dc la gent hi cstigui, de fet, d'acord.
Costa! Pcr això cal també pensar els canvis socials i polítics
com una feina lenta, d'anys pe r e ndava nt; va lorar mol t les «preses de consciència», el treball fe t per canviar Ics mentalitats
de debò. Tot això, ací, és r eal -no són paraules-. .. No és poca
cosa remenar 50 milions de persones que viuen bé!
Nosa ltres creiem més aviat que lot és fàci lment possible,
am b ca nvis «màgics», canvis d'«es tat major» i «lleis» ... Això ens
fa ser més «revolucionaris », més d'«acci6». Tendim a arreglar
Ics coscs més de paraula que de fe t, sobre e ls . papers », sense
co mptar tant amb les realitats, les possibilitats del personal, etc ...
No to t són avantatges, en aquesta manera de ser francesa. La
riquesa - l'escalror de les cascs, la sobreprotecció del fill únic
o la parelleta, la dificultat per canviar una societat tan feta, etc ... rabrica ràcilment pet its burgesos satisfets, preocupats d'estar bé
-peti ts egois tLs- que fan enyorar el destartalament i la generosi ta t de la nostra petita, pobra, polsosa pà tria (no recordo bé
el vers d'Espriu).

21 de gener de 1972

Molts deveu saber que he passat el Nadal a casa. Arribar i
moldre: vaig aga rar la grip de seguida i pràcticament vaig estar
sols amb la familia, mig <grogui ., tots els dies . Poc ens vàrem
poder trobar.
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El pas de la frontera em va fer un efecte especial: d'un tren
ordinari, gran, sòlid, sobri, antic i... molt ràpid, on el revisor
no em va demanar res, vaig passar a un treD vermell d'«assafata»,
revisors (més d'un ) i empleats amb llampant gorra de plat música de fons, etc_, etc ... De fet, en aquest tren especial hi anaven
treball ado rs -cns va n fer pagar un suplement de 120 ptes.- i
els nos tres ves tits, les nostres cares i, sobretot, els nostres paquets no encaixaven amb el somrís publ ici tari de l'«assafata».
Deu ser una imatge del país, dels seus contras tos, de les coses
llampants que es fan i el poc esperit de servei i de respecte real
a la gen~ de què estan animades ... el c1àssic «quiero y no puedo »,
afany de grandeses; misèria i luxe, orgull , seiiorío i manca de
sentit de !'« home», etc ... Entraves en una altra realitat: menys
avisos escrits que t'ajudin a trobar les coses, a bellugar-te, i més
public itat i publicitat més buida .. . que ja és di r!
Em [a la impressió que estem més desguarnits que els països
de tradició democràtica de cara la «societat de consum ». A Barcelona lenia la impressió de gent més ben vestida, amb més prosperitat.. i tots sabem que tot està muntat perque comprem,
gastem i treballem i prou.
Els francesos es queixen molt dels seus dos canals de TV; com
a casa. Però a la TV francesa gairebé no hi ha gens de publici tat
i hi ha grans debats i sessions que, si les segueixes, t'obliguen
a plantejar-te molts problemes i a prendre ac ti tuds davant de la
real itat -a tormlr-te més conscient i més responsable de tu mate ix, dels altres i del món .
França - [ora de! Mid.- és menys mediterrània del que em
pensava; més freda, més pluj osa ... la gent és més tancada i sola;
rum ia nt molt les seves coses, sense comunica r-les gaire - i això
és dolent; fa la imp rEssió que els costa sortir de la seva tristesa, de la solitud. Hi ha bastant de «depressions nervio e », se'n
parla com d'una malaltia més coneguda i corrent que a casa. Suposo que nosaltres, amb la civilització urbana i industrial, anirem entrant en aquesta situació. Però l'al egria del sol, del cel i
del clima canviarà d'a1guna manera les coses.
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19 de març de 1972

Molts saben que una de les coscs que volia veure era el «naixement. d'una JOC. Perquè a casa, s i no hi ha una JOC, no h i
haurà gran cosa (en l'Esglés ia de món obrer, s'entén). Sense
JOC, poques possibilitats d'ACO de cristians laics adults independent s i responsables . I l'altre dia vaig assistir a un moment d'aquest «naixe ment ». Era boni c de veri ta t: una reunió jni er-bandes
de nanos de 12 a 15 anys (una «jornada d'estudis» ). Uns 20 «xa·
valets » esllanguits com tots els d'aquesta edat, desmanegats, que
semblava imposs ible d'arrencar de la pilota que xutaven ... Venien ,

en «banda », de 4 ó 5 de les di ferents ba rri ades. Però es van reunir, es van dis tribuir per grups - per «bandes»- i després, van
posar e n comú tola l'acc ió que havie n portat entorn de la «campanya» dels dos darrers mesos, el «racisme»: vendre postal s per
les cases, pos.3r cartells, omplir enquestes amb companys ... l'im_
portant era que clls, nanos de 12 anys, havien portat seriosament
una «campanya d'acció », que e ls havia donat ocasió durant 2 mesos de parlar del problema, de «ju tjar . una realita t, i d'haver
descobert, en concret, el problema en el company argelí del costat de classe, en la reacció racista de tal professor .. . havien pres
consciència de Ja cosa, emprès una acció de resposta que ajudava
a aprorundi r-ho ... S'expressaven, havien preparat cartell s i diaris murals. I d'ací un mes hi haurà un recés, de dos dies i mig
sencers, on dos delega ts e legits de cada banda vi uran tot això en
relació a Jesucri st, ho celebraran litú rgicament, en una pregària feta amb ci seu llengua tge i adap tada a la seva edat.. . Tot a
la seva mesura, amb un parell de nois grans, e ngatj ats, que troben
sentit a fer això, amb la presència vigilant dels . P~res> (sic) dis·
erets, observants, seriosos en el treball llarg .. .
La majoria eren nens i nenes de famílies cristianes _ Del catecisme, ben fet, pedagògicament i espil'itualment -amb . recessos » de 3 dies sencers per a preparar una «professió de fe., per la
confirmació et c .. .- havien passat a la JOC. Molts seguiran, arribaran a ACO. Alguns arribaran a ser militants en sindicats,
en partits ... és tota una Església mitjana, que de fet s'obra missionerament una mica i no és absent del tot del moviment obrer,
cada cop men ys.
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Es una societat més gran -50 milions d'habitants (i no els 4,
o si voleu 30)-: Més estandarditzada -a totes les cases hi ha
les mateixes capses de llauna pel sucre de terròs. Més socialitzada, on l'individu està més enquadrat- . a França hi ha molta
llibertat dintre de casa, pe rò al carrer, res». em deia un andalús,
aCOS1W11at al «ca mpi qui pugui» de casa. I on tot t'obliga a anafte definint com a persona, d'una manera més for ta. Estar més
definit vol dir, fàcilment, estar més tancat, més dur, més enquadrat. Tot és més nombrós i uniforme. I això és un gran avantatge per a la majoria (el nostre país serveix i va bé per als rics
i, també, per als superdo tats, els quals l'arrosseguen a les típi·
ques baralles «personalistes» esterilitzants de casa). El pensament
és molt més comunitari.
Pierrot parla de «bandes» de barri més espontànies a partir
de la vida i del carrer, no creients ... I hi ha naixements autènticament missioners, i també crisis de fe i, per tant, d'orientació,
de sentit de la vida ... capellans que pleguen ...
Per explicar-me de com jo ho veig puc imaginar una mica
-somniar?- el que podria ser la nostra Església si la guerra i les
seves conseqüències no haguessin parat l'. Església del fejocisme.
- per dir-ho aixÍ- i aquesta hagués esdevingut majoritària, «representativa», real, i no la «minoritària selecta» que vàrem ser
alguns de la meva generació. I multiplicada per quinze (un llibre
de 3.000 de tirada, tiraria 50.000; un moviment de 200 militants,
en tindria 3.000, etc ... ).
Espontàniament, davant dels francesos, els qui venim d'Espanya tendim a veure les coses franceses així: Els francesos
moltes reunions, però no fan gran cosa; nosaltres no ens reunit . . . .
tant, no xerrem tant i fem més. Escriuen molt --el «culte» de la
lletra escrita, del pensar ben expressat ... - però poca vida, poca «acció». Com en tot el que es diu , deu haver-hi una part de
raó. Però potser no tant, vistos els res ultats respectius.
Però ... per què no reconèixer que França és un país humanament més fet , més madur? Una coHectivitat que tendeix a produir homes i dones més personalitzats?
De fet, tot orgull i tot tancament, nacional, de grup O de classe és gairebé tan estúpid com tota falta d'estimació a la pròpia
família, al propi grup, a la pròpia classe i a la pròpia pàtria.
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Bé; enmig de tot això, la meva reflexió , ¿per on va? Millor dit,
la reflexió que fem col-lectivament els 17 de l'any de forma ció.
Una de les coses que ens permet és de poder prendre més cla·
ram ent consciència del procés de la nos tra pròpia transformació,
per petita que sigui . Abans no es descobreix que els homes no
som pas conl màquines ni peces inte rcanviables! La tendència
nostra és dc creure que quan has pogut dir una cosa, j a es tà arre·
glat, que la cosa ja està captada." que n'hi ha prou amb di r, amb

cridar, amb canviar l'ex terior, amb imposar lleis, amb teni r la veritat i cridar-la, l'evidència ... i resulta que no som màqu ines regis-

tradores, ni cin tes ve rges de magne tòfon, sinó v ivents i que si volem canviar c i món cns helll de considerar més aviat com a jardiners -pagesos diu Ja Bíblia- artesans d'unes transformacions
molt més difícil s, lentes i dc Ics quals no som amos; cadascú té
la seva vida, )a seva llum , la seva capacita t de creixença.
Hi ha molta d iferència entre saber una cosa amb e l cap i
vi ure-la, estar-ne convençuts ... Ens assemblem a aquella casa de
la Plaça de Catalunya que té, al terrat, una cin ta de lle tres llumi noses, d'escrits q ue corren ... Però dins d'aquella casa hi ha
els habitants, hi ha una vida que està ben poc influïda per les
idees dc Ja cinta. També nosalt res teni m una cin ta al cap, e l món
dc Ics «grans idees », però l'importan t és e l que arriba al nostre
interior, Ics idees que arrelen en to ls nosaltres.
Doncs bé, hi ha algunes idees sobre el fer de capellà, ja antigues i ben conegudes però que ara sembla que vagin arrelant,
que em treballen, que de la cinta del cap es «r ealitzen ., es fan
vida i realitat, a par ti r de la reflexió sobre la pràc tica :
- que s'h a d'ésser amic, amic de veritat, això et fa veure de
veritat l'altre.
- per això cal te m ps, j no pressa. Molt temps i gens de pressa.
- que l'amistat demana veritat. Que ajudar a jugar ne t, -en·
car" qu.e «fllci 11la.1»- que fer entrar a l'inte rio r per veure-hi més
d ar és un acte d'amis tat. Com Jesucrist va fer.
- que el capellà és «fLtrldado r d'església • . No és «un més. - és,
si, un més, p erò té «una. feina . d'ell»: l de la seva iniciativa i
del seu treba ll depèn molt l'església d'on està. Ad, a França, on
hi ha cons ili a ri s, hi ha JOC ; on no n'hi ha, no hi ha JOC. Hi ha ins·
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tituts (Iicées) on el ca pellà ra comunitat, clara, i d 'allres que és
un embolic ... etc.

20 d'abril de 1972
No sé com hi ha tanta gent -sociòlegs i all res- que afirmen
que la classe obrera, en la societat industrialitzada, desapareix,
o ha desaparegut, que no hi ha proletariat ... de moment. Què
són e ls II milions de treballadors emigrat s que hi ha a l'Europa
occidental? ~s dolorós viure fora de casa; jo tinc una cultura, i
m'he entès cada cop més a mb e l francès ... Doncs bé, de tota manera prefereixo comprar e n e ls supermercats perquè no hi ha
dependents i agafes Ics coses directament de ls prestatges, sense
haver de parlar; m'humilia que hag i de repetir les coses, que no
m'entenguin ...

Els milers i milers d'àrabs -a Saint Etienne són 30.000, el
10 %- amb llurs famíli es allà baix i ells ací amb la seva solitud; el diumenge no saben on anar a raure ... els portuguesos, els
andalusos ... Onze milion s de persones que viuen en la prosperita t de l'Europa occidental.
Durant tot e l curs, les tardes de dissabte i de diumenge m'he
acostumat d'anar ¿Jl aquesta «casa d'Espanya». El s dijous he
anat visitant tres o quatre famíli es; he vist la humiliació i el
menyspreu que han d'aguantar, la discriminació de què són ob·
jecle (fàc ilment cobren menys per un treball igual , no tenen dret
a certes «bosses d'estudÍ» per als fill s, que els francesos poden
tenir, e tc ... ). El més terrible, p erò, és la incomunicació.
La majoria sols busquen fer diners; però e ls qui reaccionen
com a obrers militants tenen la po r sospesa sobre d'ells com una
espasa : arbitràrbmen t. sense cap dret a Ja defensa en res, si cI
«prefec te » vol -el governado r civil- els poden re tirar e l per·
mís de residència i deixar-los a la front era.
Per a aquest permís de residència cal una carta de treball, i
llavors estan obligats a treballar de l'ofici que consta en la carta, encara que en tinguin un altre: de manobre de la construcció
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encara que sigui un torner de p ri mera! Etc., e tc ... La r iquesa de]s
països occiden ta ls és, en part, treta de ls països de la fam i l'orgu llosa Europa viu sobre la base d'aquests 11 milions de t reba~
lIadors turcs, grecs, iugoslaus, àrabs, portuguesos, espanyol s ... el
proletarbt , ha deixat d'existir? (!)
Un cm deia: «E l que em sa p més greu és que et miren com si
vinguessis a aprofitar-te -a menjar el seu pa- i no veuen que
l'have r de ve nir aci és un so(riment!» Aques ta societat opulenta,
'lue viu amb molt pocs fill s, disposa, to t d'u na, sense despeses i
sense càrregues soc ial s dc la força d' uns homes joves, que societats molt més pobres ha n hagut d'alimen tar i de puja r; així s'estalvien les feines més repugnants, més pesades, més perilloses ...
i, a més a més, se'ls menysprea, se'ls conside ra uns «apro fita ts».

20 de maig de 1972
Acabem d'arribar de Limones t on hem passa t, tots els de l'any
de formació, el fin a l de setmana -de di vendres a l vespre fin s
avui-, trac tant d 'aclar ir les relacions que hi ha e ntre l'«allibe ra ·
ment de l'home», la promoció humana, i la «salvació de Jesucrist». La majoria de treballadors fan festa ja e l dissabte sencer
i això pe rme t que es puguin fer moltes sess ions d 'estudi en
week-el1ds d'aq uest tipus; scsions per a joves i per a vell s, d'acc ió catòl ica, de sindicats, d'institucio ns. Tot hom qui treballa una
m ica en sen tit comunit ar i, ta nt e ls c reients com e ls no c reients
di sposa de mo ltes posibi litats per a posar-se a l dia, per a apre ndre coses pràc tiques dc cara a l treball que es faci; una veritable
formació permanen t que permet no quedar a rraconats els qui no
vole n qu e d ar~ hi.
Respecte a la meva cosa de ca pellà, cada dia estic m és convençut de l que po t representar la fe per una persona, a l seu ni vell
més senzill i comú : ci saber que no morim , que no ens se pa ~
rem, que tot és una «prova» o un «carn!» i que el mal i l'abs urd
d'aques ta terra, tan abu ndants, tenen una realitat de llum que
un dia veurem cla rame nt. Que no estem sols i que Algú ens esti-
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ma. Que el nostre treball és necessari, que els homes som necessaris per a transformar el món i que es així com ens realitzem nosaltres i construïm la Realitat que ens espera; en la mesura que
est imem els altres d'una manera veritable, que ens comprometi .
l que Déu és el nostre Pare.
De vegades, potser oblidem tot això que és primer. ¿~s que
aprecio prou el que aqueste3 coses senzilles i velles, suades, representen per a la nostra pobra vida d'homes, aquesta vida d'a·
legries, llàgrimes i sentiments que compartim tots els humans,
des de l més poderós, en l'ordre que sigui, al més fe ble i desgra·
ciat?

20 de juny de 1972

He pogut viure en una gran lliberta t; en país estranger, sense
feines imposades, amb hores per a mi -després de 13 anys de
capellà!-; poder passejar, mirar els aparadors sense angúnia,
segur que ningú no es fixaria en mi, que ningú no m'esperava ...
Viure l'Església «des de fora », sense ésser de la «colla., de la
comunitat... asseure'm , el diumenge, al banc, entre els altres, desconegut. I sentir com aquesta comunitat de practicants queda
lluny, i fora, del món dels treballadors emigrats: un altre món.
[ poder veure la com unitat cristiana de Saint Etienne d'una manera indiferent, amb Ilibenat crítica: les «senyores amb barret»,
la fredor convencional de les «misses» ...
Hi ha hagut un fet d'aquesta comunitat que m'ha marcat:
quan ha esta t impossib le, tot i els avisos fets a totes les misses,
d'interessar els cristians per dues o tres conferències de temes
molt in teressants, sobre realitats de la vida, en canvi una reunió
de «silenciosos» va reunir tot un teatre ple de gent, interessats
per «tonteries» de ritualisme religiós.
~s tota l'Església que ha de ser missionera; és el conjunt de
creients que ha de ser com un testimoni de Jesucrist, però .. . -el
fet m'hi fa pensar- ¿es pot esperar que els qui van a missa es
transformin en veritables apòstols ac tius? De fet, al començament,
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no van ser els primers jueus convertits -l'església jueva de Jerusalem- la que coHectivament es va obrir als pagans, si nó alguns apòstols que van començar amb gent nova, amb grecs per
als grecs ; i no sense tensior.s amb e ls practican ts jueus! .. . Ara
comprenc millor què volia dir Pius XI a Ca rdjin quan li deia:
«Els apòs tols dels obre rs, han de ser els obre rs ma teixos .•
De fe t, a casa, els capellans. en gene ral, vivi m aca parats pe l
5 ó 6 % de practicants ... i hi ha el ~ : % res tan t. Si no trenquem
la crosta que ens manté tancats a l'interior d'aquest món , com
podrem fer participar els alt res d'allò que Déu ens ha donat ?
O, s implement - perquè, de [e t, Dé u dóna a to thom, més enllà
deis nostres mitjans- com podrem co mplir el desig de J esucrist
que to l s els h o m c~ escoltem la seva Paraula en l'Església, el co·
neguem a Ell, i el scu Pa re que l'ho enviat?
L'. any. potser haurà consolidat algunes de les meves conviccions, m'haurà fe t viure més clarament algunes coses que ja
sempre he anal vivint.
Jo, el lloc on he troba t sempre J esucrist ha estat a l'Església
que he tingut la Su rt dc trobar. l quan dic Església vull dir un
seguit d'am ics, uns documents, una tradició d'experiències espiri·
tuals, una «llum » en la vida de molts c ristians ... Per a crè ixer e.n
la fe no he hagut de renega r de gairebé res del que he 3nat
re bent.
«Créixer en la fe» que per a mi vol dir, en concret, ser més
a mics d'Algú, de J esucri st, tenir més consciència del que Ell cm
, alva ... de to t (mo rt , abs u rd, soleda t, pecat.. .).
Veig que, des de la infantesa, en ta meva vida hi h..1 ducs
grans iHu sions; dos mons que mai no he pogut trepitj ar i que ma i
no trepitjaré: l'alpinisme, la muntanya, muntanya; i Calalunya,
la Catalunya de la meva infantesa, la que hauria pogut ser possible.
Això, superficialment, fa somriure: la pervivè ncia d'unes iHusions d'adolescent; com un infant, com un adolescent. Però en
aquesta in fantesa hi ha la font de la meva vida, de la meva alegria, del meu di namisme ... Un poble, una justícia, l'amis tat i la
fraternita t, l'espai gran , el cel, l'agilitat física, la força la bellesa ... Ho vi sc així de tal manera que pe r mi és clar que són les
formes en què Déu se m'ha fe t tra nsparent, present al llarg de
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la vida, com una font del meu viure. Quina gràcia haver pogut
restar fidel a aquestes veus!
M'agradaria poder descobrir les formes, les crides amb què es
revesteix cn l'interior de cadascú, de cada grup humà; saber·lo
reconèixer. Les veritables aspiracions de cada persona, de la gent,
i poder arribar a revelar que és Déu el qui hi ha l'interior i al
rons de tota font vita l; i que e ns vol omplir més enllà del que
podem imaginar!

Especia lm ent per aquells qui tenen l'esperança més clara i
més forta : els pobres , els qui pat eixen més.
¿Hi ha persones que han perdut aquestes fonts de llur vida?
Ocu ser terribl e, viure com perduts, com morts...

No sé ben bé si m'he sabut explicar. Per a mi és, una mi ca ,
la síntesi del que aq uest «any . m'ha donat.
Joan Ramo" i Cinca ( Barcelona )
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1'espectador

Una persecució diferent:

« M ort a Ven ècia ¡)

Al cinema Bal mes, un film cer-

gància convencional dc la senyo-

tament minoritari s'està projectant en olor de multituds : MorI
a Venècia, de Luchino Visconti.
Cues a la taquilla, localitats ex-

reta cic tren ta-c inc anys que porta
la faldilla escocesa que pertoca a
aquesta tardor fins a la joveneta
amb pantalons texa ns, jersei blau

hauri des, públi c diversíssim: des

i gorra vermella al cap. com una

del matrimon i barceloní dc seixanta anys i tortell per a les pos-

barreti na .
Què passa, doncs? No és massa
ràcil d'explica r·ho. Potser tampoc
massa difícil. Perqu è M orI a Ve·
nècia és gai rebé tot: be llesa re·

tres del diumenge. els diumenges
que ci matrimoni dina a casa, fin s

a l jove underground volgudamen t
vestit de perdulari; des de l'cie·

finadíssima, síntesi de la trajec-
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lòria vital, repetició i progressió lagoni sta madur i que, per tant,
alhora, ruptura de tabús. l per aquel l només exi s teix davant l'estorna, Venècia i mort al títol, i, pectador de la pel'licula en tant
encara, l'evidència d 'aHò que mos· q ue prèviament exis teix el prota·
tren les imatges i les paraules; gon ista madur i en tant que l'ala qual cosa resulta molt còmoda ventura d'aques t últim és transper a l'espec tado r superficial , per- fe rida a l'espectador.)
què apare ntment reclama molt
¿Exis te ix, cloncs, en la reaJitat,
poc esforç. l quan aquesta torna to ta lment [o ra del protagonista
hi és, la veu corre i el públk mad ur, c I protagonista adolescent
s'apressa a acudir a un espectacle que csborronadorament interpreaixí, tant d'agrair. Però ...
ta Bjorn Andresen?
Recordem, enca ra una vegada
Però parem-nos una mica a sosmés, que la peHícula s'instaHa en
pesa r la peliícula.
Venècia? Dc Venècia, gairebé una situac ió límit, cenyida per un
res. Més que Venècia, el Udo i, do ble se tge : el recinte de l'hotel
més que el U do, un hotel luxosís· luxosíss im i Venècia ocupada per
sim o Més que Venècia, doncs, una la pesta. ¿No serà, doncs, que el
situació límit. l vet aquí que co· pro tagoni sta madur, fi ll , com tome ncem a em palmar amb aUò thom, d'un pare i d'una mare, i,
n'hem dit síntesi de la t rajectòria per ta nt , bisexual com tothom,
vital : projecció to tal, en un únic persegueix en la imatge d'un adolescent, d'aspecte mig no i, mig
pla, de vida a mo rt.
Evidèn cia d 'ima tges i paraules ? noia, l'aconseguiment de la sínAquí e l raonament encara es com- tes i de la bellesa? ¿No serà que
plica més. Perquè les Uargues mi· persegue ix, dramàti cament i insarades recíproques dels dos prota· tisfactòriamen t, e l pinyol extagoni stes i e ls records i les fanta- siant de la vida? ¿No serà que,
sies de l protagonista madur inter- per a ell , madur, artista, músic,
preta t magistra lment per Dirk ésser humà sens ible, cal que la
Bogarde , encarnant tot això una síntesi de la bell esa sigui la seva
decidida ruptura de tabús, comu· pròpi a obra? l encara més : ¿no
niquen alguna cosa més que l'ele- serà que la seva pròpia i millo r
mental conduc ta homosexual que obra és ell mateix? ¿No serà que
salla a la vis ta.
s'estima a si mateix, preci sament?
Aquesta conducta certament hi Més ben dit: ¿que estima allò
és, però cal p reguntar·se si el pro- que e ll, tan inconscientment com
tagonista adolescent no serà tam- vulgueu, voldria ser? La bellesa,
bé la imatge idealitzada que el la be llesa refinadíssima, la recerpropi protagoni sta madur voldria co jo i no puc deixar de fer-ho,
te nir de si mateix. (Entre parèn· sóc jo mateix en el temps, pot ser;
tes is: no oblidem que el prota· podria arribar a dir el protagogoni sta adolescent és sempre des· nista madur, si verbalitzés el seu
cobert, mirat i resseguít pel pro- trasbals. l vet aqu í que tota aques·
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ta inte rrogació que, vàlidament,
pot fer l'espectador de la peBícula, e mpalma amb allò que n'hem
dít repetició i progressió alhora :
quotidian itat, corrua de dies que
es superposen i fan un únic i total moviment endavan t, cap a la
vida i cap a la mort ensems.
Cap a la vida i cap a la mort.
Perquè l'an hel de bellesa que és
l'idea ri i l'itinerari del protagonis ta madur i la be ll esa refinadí ssima que és, encara més, molt
més, tota la peHicula de Luchino
Vi scontí, pe rquè difícilmen t al
c inema s'havia pogut veure una
merave lla de color com aquesta,
es va podrint per dins, a mesura

que la peHícula avança ,
r la cara del protagonista madur es converteix e n disfressa,
Venècia pul i s'omple de brutícia,
l'ho tel i la platja del Liclo es buiden, i el mateix color dels cabells
dc l'ar ti sta, del músic, de l'home,
es des te nyeix i regalima per les

galtes com un plor sense fecunditat.

Després d'«Adrià Gual i la seva
època» i de «Vent de garbí
una míca de por».. ,

Després d 'haver fruït, ja fa uns
quants a nys, d 'aquestes obre. de
Rica rd Salvat i de Ma ria Aurèlia
Capma ny, respectivament, i d'haver arribat, per tant, a la nostra
latitud un espectacle tea tral fet
d'història, de notícies i de moti-

vacions del pas del nostre temps
coHectiu, hem de patir, ara, al
teatre Capsa, tea tre tan lloable,
pe rò, per molts all res conceptes,
un rescalfat que s'anomena Tiempo de 98, del qual és autor Juan
Antonio Castro i realitzador Albert Miralles,
Malgra t els esmentats iBus tres
p receden ts teatrals , malgrat els
to cs de «Living Theatre . que pretenen donar força expressiva a
l'espectacle i, malgrat, en fi, la
bona vol untat del grup «Cítaro»
dirig it per Albert Mira lles que ha
assumit la comesa de donar-nos
a co nè ixe r l'obra, ni aquesta ni
la seva representació te nen cap
gru ix.
Perquè IOta la reflexió lúcida i
artística de Valle-Inclan , Unamuno, Baroja, Azorín, Antonio Machado, etc, perd senti t, cara a l'espectador, si aquest no veu patentitzada a l'escenari , com passa
en e l cas que comentem, la realitat sobre la qual es feia aquella
reflexió, El «temps» que rodeja
l'any 1898 no és a portat a l'escenari , ni tan sols és «dit». Només és aH udit i, e ncara, primària ment i a corre-cuita. No s'arriba ni a la caricatura; en e l millor
dels casos es queda en una referència que voreja l'acudit.
I és curi ós : el públic riu i aplaude ix la representació. Mi ste ris de
la nos tra ituaci6 teatral i del seu
context, que ho conve rteix to t en
una caixa de ressonància on cada
ú, si no fila massa prim, pot quedar-se amb allò que prèviament
desitja, amb candeletes, de tro563
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L AI (ealre Moratín, Els se-

i ambientació, és aconseguidíssima. El text del traductor i la interpretació dels actors, però, no
passe n de discrets.
2. Atenció a Quejío. Quejío,
que serveix per entendre perquè
el poble andalús, quan canta i
balla, gemega, crida i pica de
pcus, tornarà al Capsa un cop

gr es /a/ s d'AI/O/IQ, de Jean Paul

hagi acabat la seva actual tempo-

bar-hi _ Passa bou, per bèstia grossa_

Tres notes finals

Sartre, en versió d'Alfon so Sastre_ rada a Iugoslàv ia.
1O.s llàstima que quan aparegui el
3. Atenció a ls castells i als caspresent número de QUADERNS tellers. Com que els castells huDE PASTORAL, les representa- mans q ue ran les colles de cascions de l'obra estaran a les aca-

balles. Per això opto per no dor.ar a aquest espectacle el comentari extens que es mereix. I em
sap molt de greu, perquè l'obra
és extraordi nària : la crítica de la
societat occidental que J . P. Sartre esbossava a La putain res pecluese, és a dir, la visualització del
nostre ordre bastit amb valors
degradats, arriba a una sòlida duresa a Els segrestats d'Al/ona. I
la representació de l'obra, concretament pe l que fa a escenografia

tellers són un art, i un art popular i nos tre, i co m que, a més,
aquest art viu pe rme t una parti-

cipació activa de l'espectador, no
cm puc es tar de dir-vos: atenció

als castells i als castellers. Atenció a Valls, el proper 22 d'octubre
on potser veurem la torre de 8

amb folre i el 5 de 8. Atenció a
Vilafranca del Penedès, on potser
veurem, el 5 de novembre, el pilar de 7 amb folre i el 5 de 8. I
atenció, sempre, als «Nens del
Vendrell ».
Joan Argen/é

(Badalona)
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lectura

N otes breus
I. Directori gen eral de Catequesi, Secretariat interdiocesà de

Catequesi, Barcelona, 1972. E.s la
versió catalana del Direc tori ela·

borat i publicat per la Sagrada
Congregació per als Clergues.
No és cap trac tat complet i sistemà tic sobre catequesi, sinó un
docum ent -base, que pretén oferir
les pistes fonamental s per a una
renovació eficaç de la catequesi.
2. La Federació de joves cristian s de Catalunya. Contribució
a la seva histò ria, Nova Terra,
Barcelona, 1972. E l nove mbre de

l'any passat va rer quaranta anys
que va ser fundada la F. J . C. de
Catalunya. Amb aquest motiu, un
grup de clergues i laics, vinculats
des del primer moment a aq uell
prometedor j malaguanyat moviment de joventut, han publicat
un llibre, que no vol ser cap h istòria completa o exhaustiva, sinó
únicament un tes limmtiatge viu
del seu esperit i dels seus ideals.
En aquest sentit, el llibre és interessant i a lliçonador, si bé
--potser de manera inevilableresulta excessivament romàntic.
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Caldria que algú intentés una història veritablement crítica d 'a~
quell moviment, i també d'altres
fenòmens de l'Església a la Catalunya d'abans de la guerra.
3. B. B ESRET, Ciatis per a tina
' 10110 Església, Publicacions de
l'Abadia, Montserrat. 1972. L'obra
original forma part d 'una coHecció de temes destinats al gran
públic. Ai:xò expli ca el to d'aquesta obra del cèlebre ex-prior de
Boquen, que no vol ser cap tractat científic sobre l' Església, ni
cap divulgació destinada a la gent
piadosa, sinó un l1latlifest adre·
çat a tothom, expressió d'una
recerca feta més en la vida que

en els llibres. D'acord am b J. Gomis, que escriu el pròleg de la
versió catalana, «e l més important del Uibre de Besret es troba
en un nivell no tan polèm ic, però
més decisiu : el nivell de què és
l'Església com a comunió de fe.
I això no pas reduït a di squisicions teològiques ni a projectes
organitzatius, sinó a través de la
presentació d'ana imatge d'església •.
4.
DAD,

I NSTIT UTa

FE

y

SECULAR!-

Fe y l111eva sens ibilidad his-

tórica, Sígueme, Salamanca, 1972.
Recull de les ponències de la
XVIII Sema na de Misionología de
Bérriz, cen trada en la qüestió de
les incidències del procés secularitzador en la fe i en la vida de
l'Església. Com tota obra coHectiva, no tOles les aportacions tenen el mateix nivell ni el mateix
interes, Assenyalem com a més
incisives les ponències de C. Martí. J. Estruch, J . Martín Velasco,
A. Gonzalez i J . M. Rovira Bello-
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so. Completa el volum una gairebé exhaustiva bibliografía sobre el tema de la secularització.
5. L. MALllO NADO, El menester
de la predicación, Sígueme, Salamanca, 1972. Segons l'autor, el
principal problema amb què es
troba avui el qui lla de practicar
l'. ofici. de predicador, és el de
la interpretació o hermenéutica .
Pcr això, la primera part d'aquest

llibre és íntegrament dedicada a
la reflexió sobre e ls criteris interpretatius que s'han de tenir en
compte en el moment de preparar l'homilia. A qui resulti indigesta aquesta primera part, pot
passar directament a la segona,
que tracta de lemes més variats
i pràctics: ciències de la informació i homilia; aplicació dels resultats de l'exegesi actual als temes centrals de la predicació cris·
tiana; l'homilia dialogada; la predicació dels laics; com preparar
una homilia.
lo

6. C. ORTEM ANN, El sacrame nde los entermos, Marova, Ma-

drid, 1972. Un dels assaigs més
lúcids i coherents sobre la "nció
d els malalts, sagrament sovint
tan mal comprès i tan matusserament celebrat. L'estud i té dues
part s : la primera és exclusivament històrica. La segona, molt
més original i interessant, conté
les línies principals que han de
guiar la reflexió teològica i la
pràctica pastoral d'aquest sagrament.
7. La confirmació: . Phase. nú-

mero 69 (1972) 193-302. Amb motiu de la publicació del nou ritual de la confirmació, la revista
cPhase» dedica tot un número

monogràfic a diversos aspec tes
d'aquest sagrament, també tan
poc conegut i apreciat. Hi són estudiats l'aspecte teològic (Pere
TENA), ci litúrgic (P. FAR N~S), el
p rob lema de l'edat (J . LLOPI S), i
Ics dimensions pas torals (D. BoROBIO ) i ca tequè tica (V. M. PEDROSA) . Comple ten el volum unes indicacions per a les homilies (P.
TEN,' ) i pe r a ls cants (P. TA U L~),
i unes notes bibliogràfiques (J. VINARIlELL).
8. JOA N ESQUERDA, LA DISTRI-

BUC IÓN "EL CLERO , Ed . Eldecoa,
Burgos, 1972, 191 pàgs. La Facultat teològica del Nord d 'E spanya
a Burgos ha enviat a la redacció
de Quade rn s el llibre La dist ribllció" del clero, obra escrita pel
sacerdot lleidatà Joan Esquerda
i Bifet. ~s un eSludi teològic,
pas toral i jurídic sob re la comunicació dels béns ministerials
avui en l'Església unive rsal , comentant sobretot els documents
del Conc ili que afec ten aquesta
matèria.

Joan Llopis ( Barcelolla)
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contes i paràboles

Sr. Director de . Quaderns de Pastoral.: Com
a corresponMl.l . in partibus ... ». us envio la carta pastoral, que acaba de publicar el bisbe S imo
plícius, bisbe d'Dppido, olim de Ruri.
Pot ser direu per què us envio la pastoral
d'un bisbe del tot desconegut. Es ben senzill.
Si fos un bisbe conegut, ja no fóra Simplf·
dus, s inó un altre. A mi, ent sembla una raó

de pes.
Josep Martí i Auald (Tarragona)

Sobre els greus problemes actuals de la
sacramentalització i del cristianisme sociològic
Germans: Prou m'agradaria tenir els anys, només, d'un Carles
Borromcu, o assemblar-me al fill del comte de Ligny, que, com
diuen els Quaderns de Malte Laurids Brigge, eren molts els qui
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es recordaven d'aquest claríssim xico t en el seu cardenalat, com
havia arribat a ser bisbe al començament de la seva adolescència
i a divuit anys hav ia arr ibat a l'èxtasi de la seva perfecció. Llavors, tindria molt de temps per e ndavant. Ara, però, cm sento
més devot del vell san t Agustí amb la ciutat vallada de bàrbars
ben (errats, dels seus setanta-cinc anys, de la seva febreta ma·
ligna i dels seus sermons dominicals a la Basílica Major, quan
feia: «Vivim temps difícils, dieu. Però e ls temps som nosaltres.
Ja n'hi ha prou de gemecs!»
¡;s, també, perquè he sent it la vost ra queixa, que aquí em
teniu, fent una carta-pastoral amb mots horribles com «cristianis me sociològic » i «sacramen talilzaci6». Abans, quan era només
bisbe de Ruri, i no d'aquest Oppido secular, podia emprar mots
bàs ics, paraules clàssiques, que resis tien el temps i la gramàtica
de Port-Royal, i eren belles, tenien so i sentit. Quan a Ics meves pastoral s dc RUfi , escrivb «parròquia » i «parroquial », darrera
d'aques ts mots que significaven «es tranger» o «sense casa» , s' hi
amagava tota una mística recabita del desarre lament. I quan
deies «heretge», quina cosa tan significant com deies i quin significat! Us imagineu que jo escrivís, avui , un llibre, i el titulés
«5tromata», que traduït vo l dir «Tapissos., com va fer Climent,
l'alexandrí? Sense llegir-lo, quin tip de riure ja es farien els meus
clergues, pensant yue ci bisbe imita la manera veneciana del
poe ta Gimferrer. I no és que sigui part idari de poetes, no cregueu.
He ll egit una mica bé només, el Vi rgil i i el Dant. Però , és que
crec que, com aquell s qu i marxaven a parelles sense sabates ni
dine rs, avui , com mai, ens cal prou inventiva i espe rit de creació per a dir coses ben d ites, que fan e l seu efecte, al s dimonis
i als ma lai ls. I dir als homes allò tan nou de «convertiu-vos ». ¿No
ha dit algú, que ser cridat a la missió és entrar pe ls camins de la
inventiva ? t.s pe r aquest motiu, que si dic la veritat, tal com la
penso i el salm catorze m'acon sella, hauré de com ençar dient que
m'enfutismen tants problemes que bàsicament reclam en per a la
fe dels c ristians una poètica. El cec i vell pare Pouget que era
be n savi, ja em deia un di a quelcom ben malkiós: «El cap no es
fa servir pas prou; noteu com s'ha escampat la religió en els païssos càlids on la migdiada és un costum .•
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No hi puc fer més. Sovint peDsava amb el meu pare Pouget,
quan aquests últims temps, veia tractats els meus preveres de
cà tars i beguiDs, i també de regalistes, protestants i jansenistes
en matèria d'administració sacramental.
Exagereu, és ben segur. Concc bé to ts els meus clergues. Fins
el s més joves, encara han estudiat sant Tomàs. l això, jo ho sé,
dóna un cor sa com e l de llebre i un cap organitzat corn una ciutat grega dels bODs temps. Vosaltres comprendreu que gent així
no estigui per titelles. l els pobres meus ja han hagut de jugar
tant! Allò del titcllam ho deia, perquè ci meu segle secular és
lluny dels anys set·cents del cardenal Despuig, i la meva Oppido
no és a prop de la Roma del XVIII amb els seus carnavals i teatrets. Vull dir, que jo no tinc pas temps d'anar al teatre. Però vosaltres haureu vist, o potser no, «Conversió i mort d'en Quim Fede ral», dc la Ronua espriuana. I vau riure ben a gust , més av iat
per les realitats maliciosament endevinades, l'acudit dc Ja Rossenda, infeliç temporera del Quim, que espera el mossèn de Santa
Maria Liberal, perquè, il1 articulo, «executi el sagrat de la unió,
amb lIna benedicció d'una gran eficàcia, així ho espero, però rà·
pida i de deu rals ... » I si cI Quim, el Federal, es nega a encomanar-se a Déu i vol marxar a es terrejar amb consciència lliure:
. Aquest home és poc espanyol., dirà el reny del sagristà, que serà
plany alhora. l a mi, que sempre m'ha semblat de més, la vella
pugna, últimament resolta, segons sembla, entre capellans i artis·
tes, penso, però, que el que fa riure als escenaris s'hauria de pensar als nos tres ambons. No us estranyi, doncs, que el Bisbe, després d'haver escoltat, tantes vegades, la vostra queixa sobre exi·
gències i rigors, us pregunti només una vegada: Germans meus,
¿hi ha molta diferència entre la vostra fe i la fe de la RosseD'
da, i la dels seus corals? No us enfadeu. Ja sé que no ens eDten·
drem ben bé del tot. Els clergues, diu, que parlem una llengua
espessa de vedell, que el poble no en tén massa. Hauré de fer ser·
vir una llengua numeral, si és capaç de relliscar pel la meva saliva tan llatina.
Segons les estadís tiques, eD la meva Oppido, només un sis per
cent s'acosta a les reunjons dominicals. Vell i b eDigne, ja n'hi
poso uns quants més. Però no més, potser més pocs, segur, són
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els qui criden els preveres, com volia sant J aume, quan tenen els
parents enfarfegats, a punt d'anar a jeure a la calç. l natural, un
es pregunta, si la fe vostra arriba al gruix de la d'un pobre Serrallonga penedit, que morirà resant el Credo, sencer, fins al . Crec
en la resurrecdó de la carn». O si viviu, més aviat, pacients j saberuts, cohèlets iHustrats i ninotaires repetint: . Passa la vida
amb la dona que tu estimes tot s els dics de la teva vanitat, perquè no hi ha obra, ni recompensa, ni ciència, ni saviesa al país
dels morts on t'encam ines .• (Ecle. 9,9-10)
D'aquesta manera, no cal dir, que jo també, abans de batejar
el vostre menut o de clonar-vos sagrament de home i dona, m'a-

gradaria més demanar la (c senzilla del pobre bandoler, que no,
com ara, l'obligada catequesi, d'aranzel. Així, doncs, no és estrany, que algun dels meus pastors més joves, us digui amb tossudesa prou paulina: «Qu e jo no sóc pas enviat a batejar, sinó
a evangelitzar, i encara no amb saviesa ... • (\C.!,17) Si sant Pau
tenia tot a la raó, perquè no la tindrà ci meu tonsurat? Per ell
es tracta, com per vosalt res, de creure en el que es fa o ~ I es t à
fe nt. Com qui basteix una ciutat, planta una vinya o cava un
pou, que creu en el que fa i ho fa amb sentit, i va per feina. Igual
aquests, als quals imposo les mans i envio a la tasca dura ci 'edificar l'Església del Senyor. No ho poden (er de qualsevol manera . La casa de l Senyor té arquitectura i fesomia , presència i express ió. La cara de l'Església són els sagraments, expressió d el que
ella creu i del que viu enmig de la ciutat mecànica i terrena. Es
tracta de saber si accepteu la fesomia, si edifiqueu damunt de
l'únic fonament o al costat, si entreu a casa o no entreu. No fos
cas que havent esposat Raquel, després de treballar set anys per
agafar-la, us trobéss iu a l jaç amb Lia, l'esmorteïda d'ulls. L'Es·
glésia és més, com deia aquell que vaig llegir un dia. IO.s més que un
bon proveïdor de passos, prodigis, horòscops i solemnitats. IO.S
més i, ai Jas!, és molt més poc, car no us pot donar aquestes ca·
ses, ni que vulgui; sinó que ho diguin els vells concilis de Lleó, arremetent contra endevinadors i sortillers .
l no us ho penseu; jo veig la vostra bona fe, que dieu que no
venen els meus clergues. La vostra bona fe que fa que demaneu l'aigua lustral per al VOSN"e noi perquè no és cap petit sal571
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vatgc, i feu bodes a l'esglés ia perquè voleu ser com tothom, i res·
ponsoris i 2bsoltes a fj que els vostres morts no terregin com un
ca. Respecto els vostres sen timents de dignitat humana i el mig
pressentiment d'un més enllà del temps. Però estic força perplex,
com Bonifaci que demanava s i es podien donar e ls sagraments
amb aques tes co ndicions. Car s i només bastés la bona fe, potser
l'Oracle del Senyor no hauria dit: «Els meus pensaments no s6n
els vostres pensaments » (Is. 55 ,8). Encara, que em sentiria ben
culpable del vostre sentiment de culpa, si ara, en sec, com un
Moisès ferreny, plantés la crossa i digués: «Prou; des d'ara les
aigües salvadores només arribaran ja fins ací!» ¿No fóra això anar
segui n t la tradició del neogòtic, la força del poder com a presti·
gi, aplicada a la pastoral sacramental? Potser algun dels meus
clergues agafa aquest camí. De fet, he vist, no puc negar·ho, que
els més humils pagaven el preu més alt de l'exigència, i que no pas
els menys honrats i lúcids eren acom iadats. I certes pas torals
aristocràtiques m'han record3t els sarcàstics versos del poeta:
1 així, mentre que el barri
del dia!ble es conSWll, a l'Eixampla les noies

duen la integritat

I ills

al sant li/a/ r¡moni.

Jo més avial voldria adonar-me que potser tampoc e ls meus
bons pensaments són els de Déu. I penedir·me'n . Car sento damunt
meu amb certa nosa, com una pluvial amb recams, Ics habituds
dc velles pràctiques i ritus, que un poble cristià del tot. o que ho
semblava, volia que jo portés tot sol. I certament, lligava i deslli·
gava (això ja ho vol el Senyor!), negava sepultura, posava impe·
diments i entredits, i fins i tot algun emperador. si s'empassava
els cànons, havia de posar genoll a terra o a la neu. Per això, ara
comprenc també una mka, que vulgueu ser com tothom. passar
sigui com sigui per la mola, perquè no us prenguin per heretges
o per impenitents.
Penso, però, que e ls temps canvien: I que s'acosten aquells,
en què , com mai. seran noves les paraules de « tornar al Cèsar
el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu •. Si és així, i ho és,
jo, com a Bisbe, m'afanyaria a recordar e l que va escriure aquell
teòleg d'una Facultat Bilateral : . Ni cap estructura és capaç de
salvar totalment el cor de l'home, ni els homes som capaços de
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trobar l'estructura adcquada totalment. » Haurem, doncs, de curar
del cor i de l'estructura. Predicar la Paraula sense embuts (Ac!.
4,31 ) i r ecordar que «cada un de nosa ltres respondrà d'ell mateix
davant de Déu» (Rom. 14,12 ). l caldrà reclamar també millores en
la disciplina. Car, bisbe enmig dels homes, prefereixo exercir la
meva autoritat rebuda, exerci tant la vostra llibertat. El meu nas
de llebrer vell ensuma que tot allò de Tomàs Moro a la Utopia
va venint: la religió com a opció personal i lliure, el plurali sme
religiós i una Polis guiada fonamentalment pel Dret de la atura.
Penso si el servei inútil d'aquest Bisbe, que ha trebal lat des d'ho·
ra prima, se ria dedica r l'hora onzena a trebal1a r la ll ibertat social
i civil il1 re religiosa, sego ns la Sacra Synodus . l no és que em faci itlusions . Sé prou bé que continuareu demanant ri tus. Però qui
sa p s i, als meus pobres ton surats, e ls serà més fàci l, ser allò que
tants revercnds Jespersens no han pogut ser mai: una espècie
d'amic particul ar de l'home. «Des que hi havia memò ria, diu la
narració, el reverend Jespc rsen es tava especialitzat en la secció
d'ànimes, i l'ànima era una mena d'institució pública per a elL »
Clar que, buit s com tinc els seminari s, el clergat, que us puc dei·
xar, serà pobre en nombre i en diner, capaç només d'insti tucions
pe tites, humil i mig perdut, com un Jonàs, en una ciutat que
"de cap a cap demana tres jornades», nabí, però, de veritat, que
us anunciï: «e nmig de \"osaltres ja hi ha aquell qu i vosaltres no
coneixeu )) (Jo J,26). Confessor de Déu i adorador en esperit enmi g d'una soci eta t aduJt a en ritu s i adol escent en integral humaniLat. ¿No heu vist que el jovent ja porta pel carrer vestits pontifica ls, que les noies es tornen a coronar de roses i que als arenys
la flaut a no para de tocar de nit sota la lluna? Mai, potser, el món
havia es tat tan ple de signes i significats I
Serà doncs hora de fer-vos la reques ta, ,'única que m'encén
l'entranya des de bon començament. ¿Què significa Jesús de Natzarel per tol s nosaltres? Com interpretem el seu significat? Sé
que és difíci l Ja contesta. Però, la de l'AJíoschka clels Germans Karamàsov podria ser una resposta aproximadament sincera : «No
pu c acontentar-me amb anar a missa, en comptes de seguir Jesucris t. » Així potser sabríem què és donar i suplica r un sagrament:
o sols passar o trucar, s inó haver arribat a casa després d'un
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llarg camí, i haver fet la caminada amb una colla, mentre el cor
s'anava obrint al sentit de l'Escriptura. Com veieu . és cosa de ca·
mins. No solament s'ha de pensar amb el cap, sinó estimar amb
els peus. I cal sortir a trobar tota aquella fe, que fins i tot abans
de Moisès, segons el capítol onzè dels Hebreus, fou ben passi·
ble. Caldrà també seguir i encaminar Ics passes de tots aquells
qui ens vénen carregats de sentiments obscurs i terufim. Ja sé
que el camí és llarg, però no renunciem al temps de Déu. Els
Parcs de l'Església han dit coses prou belles sobre les demoran·
ces de l'Encarnació. l el bell és també cert, moltes vegades. La
gràcia de Jesús és actual i poderosa, tant al començament com
a la fi. Com Simeó, deixeu·me endevinar la salvació enmig del poble. Car, com diu l'Apòstol, .indiscutiblement el misteri de la pie·
tat és gran », i . la fai que j'aïme mieux, e'est l'espérance».

SimpIicius, bisbe d'Oppido
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quatre vents

Setmana de pastoral obrera a Tarrago na
Tal com estava anunciada el va celebrar al CoHegl Menor de Sant Pau
de Tarragona Ja Setmana de Pastoral

obrera del 10 .1 15 de )ullol.
Encara que constava com organitza..
da per la Delegació episcopal d'Ensenyament, els qui la van promoure I van

portar el pes de l'organitzacl6 van ser
una Comissió de consiliaris J militants

interessats en l'evangelització del món
obrer.

Els temes han estat els següents:
Dilluns, dia 10: «Història del

moviment obrer: els seus valors i
aspiracions», per Antoni Horte t.
Dimarts, dia 11: «Evangeli i
alliberament humà> per Joan N.
Garcia Nieto.
Dimecres, dia 12: «L'Església
enfront del món obrer> per Tomàs Malagón.
Dijous, dia 13: «Exigències de
la Pastoral obrera. per Tomàs
Malagó n.
iDivendres, dia 14: «Fe, marxisme i lluita de classes. per J oan
N. Garcia Nleto.
Dissabte, dia 15: «L'Església
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vista des del món obrer» per Josep M. Barri.
A més d'aquests temes de caire doctrinal, es van donar xerrades per diferents militants obrers
cristians sobre els seus respectius
moviments (ACO, JOC, HOAC) i
també una militant obrera va parlar de la seva comun itat dc fe.
Com estava previst els mateixos temes tocat pels mateixos
di ssertants, es van donar a les
sessions diürnes i a les de nit.
A les sessions de dia, a més
d'aquests temes, hi havia, a la
Iarda, reunions per grups que re-

(Jexionaven sobre un qüestionari,
tret del tema doctrinal; després ho
compart ien i s'enriquien mutualmen t en una reunió plenària de
tots els grups.

Els assistents

No és que els organitzadors es
fessin iHusions d'obtenir un nom-

bre molt gros de participants. Ni
les condicions eclesials ni Ics altres són massa engrescadores de
cara a l'evangelització del món
obrer, però, malgrat tot, encara

es van reunir un nombre suficien t per a justificar Ja Setmana.
A les sessions de dia, hi van assistir uns 56. N'hi havia de Tenerife, Sevilla, Madrid , València,
Burgo , Logronyo, Azpèitia (Guipúscoa), Mataró, Tortosa ... i Tarragona. Una mica més de la meita t eren sacerdots O religiosos i
la resta eren seglars : entre
obrers, professions liberals i estudiants.
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A les sessions nocturnes, hi
participaren uns 90 assistents. La
majoria eren de Tarragona, Reus
i Valls. Algun dia, hi va treure el
cap el senyor arquebisbe de Tarragona doctor Pont j Gol. La se\ ' a visila va deixar molt bona impressió entre el setmanistes.
Hi va assis tir gent molt interessada i compromesa cn l'evangelització del món obrer. Es van
servi r una sèrie de plats forts per
als gustos més exigents i avançats. El s diferents temes i xerrades van crear un clima de diàleg
i de sa pluralisme. o va predominar la dispersió, sinó la integració i l'enriquiment mutu .

El contingut

Heus aq uí dues pinzellades del
que es va dir:
Tomàs Malagón, d'una forma
ben sistematitzada, va exposar la
nova actitud de l'Església enfront
de la propietat privada i dels partits d'esque rra. El moviment
obrer s'inclina pel socialisme i
pels partits d'esquerra i la Doctrina Social de l'Església ben interpretada no s'hi oposa pas.
El pare Garcia Nieto, entre les
coses que va dir en els plats forts
que ens va oferir, sobresurt:
«que per e ll no hi havia tercera
via. L'antagonisme radical de
classes s'inscrivia en el capitalisme o en el socialisme. Anar pel
carrcr del mig, equidistant del
capitalisme i de) socialisme, inventant una cèlebre tercera via
era desorientador i confusionari

tant per a la massa de catòlics,
com per a l poble en general ».
També va afi rmar la compatibilitat de la fe cristiana amb el
marxisme, mentre aques t es mantingui honestament en els nivells
cien tífics i de la praxi s, i no adop-

ti un tancat dogmatis me ni es
vu lgui enfilar en el nivell metafís ic de les últimes causes (nivell
filosòfic).
Va insistir, també, que el fet i
la dialèctica de la llu ita de clas·
ses passa per l'Església. Els qui
viuen una fe comprom esa en el s i
de l'Església han de procurar resca lar els cristians que viuen una
fe-op i. En realitat el que va dir
de més fort, és e l que di\.¡ el pare Giulio Girardi, el que s'ha dit
a Xile cn el recent encontre de
c ristians pe l socialisme, i el que
e ls bisbes france sos del món
obrer han accepta t fa poc en una
important declaració sobre cristians compromesos en el socialisme.

dot obrer en una barriada perifèrica de Sabadell va deixar molt
bon regust de boca en tre tots el s
assis tents pel seu testimoniatge
serè, valent i cons tant.
Sit uat en e l mó n obrer va jutjar i descriure l'Església e n tres
es tadis :
I. La gran massa de creien tspract ican ts (i nclosos bastants bisbes i capella ns ) que opten pel poder, per l'ordre establert i ne·
guen la lluita de classes.
2. L'Església ava nçada postconciliar que vo l independitzarse del pode r i vol avançar. Abarca alguns bisbes i sacerdots,
grups de cristians i parròqu ies.
Arriba a acce ptar la lluita de
classes, però té por del m ètode.
Busca i promou «la tercera via».
S'hi inscriu ¡'Assemblea conjunta
i e l Documen t de Justícia i Pa u
del gene r passat, etc.
3. l'.s moll minorità ria . JOs
l'Església compromesa totarment
per ¡'alliberament de ls opr imits.

Un de ls qües tionaris que es va
lliu ra r als assistents diürns per-

* * *

què l'es tudiess in per grups és
aq ues t:
I . Impediments in stitu cionals,
avui , per a la proclamació de l'evange li d'alliberament.
2. En quin sentit la fe és perillosa ?
3. Problemes que planteja la
«doble militància».
4. Unitat en e l si de l'Església i llui ta de classes.
5. Què aporta d'especlfic la fe
a l'a lliberament de l'home o de la
revolució?
El pare Josep M. Borri, sacer-

Podríem dir molles més coses
i totes molt interessants, però no
e ns podem allargar en aq uesta
c rònica. Amb e l que hem dit, c rec
que n'hi ha prou per a teni r una
mica d'idea del que va ser aquesta S e tmana.
Realment el camí de l'evange lització dels oprimits és dur, difíci l i arriscat, ara com abans, i
l'Església , en el seu conjllOt, més
aviat té por i tendeix a installar-se o a tancar-se en les seves
celebracions, ara com abans.
Josep Ase" s (Reus)
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Misses en valencià
Malgrat la claredat amb què l'Esgl6sia, especialment en els decrets del
Conc1l1 Vaticà li, parla del respecte
I ús de les llengües vernacles en la
litúrgia. al País Valencià ha costat I
cosla molt posar en pràctica l'ús de la
nostra llengua a les misses domini·

cals i a l'administració de sagraments.

Dic: ha cos ta t, perque última1nent pareix que s'avança bastan t.
Són ja una vin te na les parròquies
de la capi ta l i unes cinqua nta la
de ls pobles que han començat a
celebrar-h i a lguna missa. I cada
d ia ci nom bre d'aquestes p arròquies va augmentan t, no pas sense reticències i desgana per p art
d'a lgun s sectors parroquials i,
fins i tot, d'alguns sacerdots.
Ha n passat a lgu ns a nys, des
q ue s'acabà el Concili, sense que
la nostra diòcesi (els orga nism es
j e ràrqu ics ) emprenguera seriosamen l la tasca d 'incorpo raci ó d e la
llengua vale ncian a a la li tú rgia,
potser. .. pensant que a Va lència
no era problema greu utilitzar
din tre de l'església un a llen gua
que no parlava el pob le, si bé és
veritat, q ue l'entenia i s'hi h avia
acost uma t.
Des d'a leshores, innombrables
organitzacions valencianes i particula rs pel seu compte, es van dirigi r, repe tides vegades, a ls organismes diocesans pe r deman ar el
compliment de les ordenances Hn·
güís tiques del Va ticà Il. Al p ri ncip c ns feia la impressió que
aquestes reclamacions caÏen en sac
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forada t, però al cap d 'uns anys
hem vist que han tingut el seu
fru it.
I e l fru it fou la consti tució d 'una comissió interd.iocesana, integrada per les tres províncies que
pe rta nyen a l p a ís valen cià, amb
l'objectiu dc prepara r la traducció dels texts litúrgics a la llengua vale nciana, res pecta n t les noSt res peculi aritats lingüístiques,
tasca àrd ua i difíci l que, entre altres coses, explica la ta rdança en
l'ed ició dels llibres litúrgics. Ens
consta que el motor i l'à nima d'aquesta comissió fo u l'a ntic bisb e
de Sogorb-Castelló, monsenyor
Pon t i Gol.
Des p rés de llarga esp era sortí
l'ordina ri dc la missa e n fo rmat
gros. Qua nt a ls leccionaris i a ltres
llibres, no s'ha n a trevit a editarlos e n e l m a teix forma t perquè
encaria molt l'edició, i de mOment ha n ana t publican t e l lecciona ri ciclos tilat per t ot aquest
any.
Però fi na lment par eix que s'h a
trobat la solució, i la m a teixa comissió diocesana de litúrgia ens
comu nica, q ue molt avia t sor t ira n en format man ual i en tres
toms els llibres necessaris per al
culte en la nostra llengua verna·
cia.
E ns ha alegra t molt veure e n
e ls full s que hem rebut amb
aq uesta comunicació, q ue la cOmissió diocesana es p ren gran interès i no estalvia paraules per a
argumentar a favor de la litúrgia

e n llengua vernacla i per a requer ir la coHaborac ió de to ts, sense
la qual, no es podria subvencionar aquesta edició.
Ma lgrat que el nombre de sacerdots i parròquies, que h an decidi t
«fer la prova» de celebrar una
missa en valencià, va en augment ,
no hem d'oblidar que al país valencià hi h a un prejuí molt estès
entre la gent del poble que dific ulla j demora la plena acceptac ió d'aquestes mi sses; i és que es
té e l convenciment que el valencià és una llengua .per anar per
casn», poc digna de ser utili tzada
en públic_ Encara recorde que fa
un s anys que no eren pocs els qui
pensaven (i potser encara continuen pensant) que l'ús del valencià a les misses suposava rebaixar l'exceHència de l'E ucaris tia i
desme rèixe r la proc lamació de la
Parau la de Déu. Així pensava
aquell rector, de mitjana edat,
que s'esforçava per fer-me comprendre aques ta idea amb el scgüen t argument: em feia la com-

paració que cI valencià e ra com
cI «pijama» per anar còmode per

casa, però que, en sortir al car-

rer, per a lternar amb la gent o
fer a lgu na visita di s tingida e ns
hem de posar el traje, que, en
aq u est cas, seria el castellà . La
concl usió no pot esser més evi·
dent: és una fa lta de respecte
anar en «pijama» per dim, l'esglés ia , resultaria poco f;'IO. El
més lamentable és que este prejuí encara ci tenen molts dels
qui hab itualment parlen e n valencià.
Això ens obli ga a donar una
ex p licació a la gent abans de començar l'experiència d'usar a la
missa la mateixa llengua que utilitzem a nost ra casa, per convèncer-la que també el Nostre Se-

nyor e ns comprèn en la nostra
lle ngua sense necessit at d'emprarne una altra.
J a per acabar, també caldria
apuntar com a dificultat d'aquest
costós avenç, J"ac titud de no pocs
capellans que, com que suposa

es fo rç prepal-a r-se en valenc iò, al
qual no eren hab ituats a predicar,
opten per ignorar e l problema, i
a tot ci que arri ben és a dir que
ci vale ncià dels texts no l'entén
la ge nt.
Anton i Signes (Xàtiva)

l a l'estiu _ _ . La catequesi
Han acabat les vaca nces i en
donar un cop d'ull enda rre ra per
fe r aquesta crònica m'adono que
per a la catequesi no hi ha h agu t

vacances . Sembla que e n aquest
temps e n el qual tot invita a jeure sota l'ombra dels pins en una
bona acampada o a fer ruta per
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o fo ra del país, es concentren les
activitats catequè tiques.
Repasso l'agenda i la trobo ple·
na de reunions, cursets i activitats. Veri tablement ha estat un

5. Certificats oficials. Problemàtica.
La idea de fons a la qual responia el pla presen tat e ra ambicio-

est iu ple. Vegeu-ne una mostra.

mitjans a tothom -s igui qu ina s igu i la seva titulació civil- perquè
pugui obten ir la «declaració d'idoneïtat » i poder aix.í ésser no-

El juny, a Madrid

19 j 20. Presentació del «Pla n
gcne ral para la formac ión del profesarada de formaci6n re ligiosa

en los Ce ntros docentes».
Reunió convocada per ]a Delegació genera l de 1'1 Com issió episcopal d'Ensenya ment i Educació
religiosa.

E ls ass istents, uns 50 d irectors
o delegats d'ins tituts o centres
teològics i catequè tics.
El tema, la presentació d 'un
extens treball ( unes 46 pàgines)
sob re modalitats i fo rmes concretes de preparar professorat de
religió:
1. Principis generals sobre !a
missió evangelitzadora i catequètica de l'Església en l'àmbit escolar.
2. Quina pre paració ca l exigir
per a la docència en l'àrea de
fo rmació religiosa segons els diversos nive ll s educa tius? Com obten ir els laïcs i religiosos o religioses la «declaració d'idoneïtat»?
3. Sectors d'aques ta preparació: teològic, catequètic-pedagògic, pràc tiques catequè tiques ...
4. Com realitzar aquesta preparació? Quin paper es preveu
per als Instituts teològics i catequè tics? Convenis a establir. ConvaJidacions.
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sa: donar la possibilitat i oferir

mena t professor de l'àrea de formaci6 religiosa a qual sevol nivell
educa tiu .

El fet de preparar un pl a de
formació de professorat de religi6 per a un ti pus de gent tan
diferent com s6n els qu i sortiran
dipl oma ts de les escoles univers itàries, llicenciats, mestres segons
cI pla ant ic o si mplement gent
que tenen e l ba txillerat i volen
ésser nomena ts professors de religió, planteja tantes dificul tats
d'organització que els asse mbleistes varen tenir la sensació que
tot allò era molt complex i, mirant la rea litat dels seus centres
i inst ituts, un somni.
Per altra banda el proj ecte es
presentava com una cosa molt
treballada, fins i tot amb un cert
pes de la comissió episcopa l.
Tota l, que el temps s'escolà e ntre aclariments, interpretació del
text i una sensació d'impotència
i de temor, ja que , en defin itiva,
I·ot depenia de les converses entre
comissió e pi scopal i mini steri.
Darrerament, una ordre del Ministeri d'Educació i Ciència apareguda a mitjan juliol, determina que l'àrea de fo rmació religiosa correspo n als professors
del centre escolar, exceptuant els
casos molt especials i fins i tot

aquí , donant normes concretes
per a la suplència.
Aquest fet ha motivat un altre
en(ocament del problema. La comissió episcopal d'ensenyament
ha demanat als bisbes que nomenin per província i per districte universitari una persona delegada de la comissió episcopal
que (armarà part de la comissió
e ncarregada d'organüzar els cursos d'adaptació pedagògica (CAP)
dels mestres a fi d'assegurar la
conve nie nt preparació teològica i
cateq uètica del s educadors en els
di(erents nivells.
Així estan, doncs, les coses i en
perspectiva una proliferació supera bundant de cursets de cara a
oferir als mestres l'oportunitat
de rer aquest curs d'adaptació pedagògica , segons diuen, de 300 hores.

El juny, a Madrid encara

27 i 28: «Jornadas naeionales
de responsables de Catequesi s de
adultos».
Fou un acord de l'assemblea de
directors de secreta riats de catequesi del gener (vegeu «Quaderns
de Pastoral., núm. 18, pàgi nes 340
ss .) i acomplert puntualment.
Fi ns i tot a primers de setembre
hem rebut un ampli resum multicopia t que recull gairebé tot el
treball d'aquestes jornades.
Les jornades varen ésser prepa·
rades per un equip de persones
d irigides per l'equip responsable
del Secretariat de Madrid. Una
preparació més ¡nmediata varen

éssers uns qüestionaris enviats a
tots els bi sba ts, preguntant per
les necessitats més urgents que
exigeix la catequesi d'adults; quin
programa d'acció caldria establir
per a respondre a aquestes necessitats; fina lment, quin pla de desenrotllament concret sembla més
eficient per a portar a terme una
acció conj unta.
La majoria dels assistents, uns
60, havien contestat personalment
o e n grup al qüestionari. Un botó
de mostra de l'interès.
En un primer temps es féu la
presentació de les necessitats concre tes més urgents que demanen
una catequesi d'adults. Es prengué consciènc ia de la situació actual, s'assenyalare n algunes causes i es feren paleses les necessitats més sentides.
Tenint en compte aquestes dades, el treball de grup intentava
fer llum sobre una colla de problemes:
- Quines cond.icions assenyalarics per a participar e n una cateques i d'adults?
- Què ha d'aportar d'específic
la catequesi d'adults?
- Com coordinar-Ja amb altres
accions pastorals?
- Qu ins són els elemen ts de
mctodologia més fonamentals?
- Quins criteris a segu ir per a
organ itzar els continguts?
Un segon temps, i se mpre d'acord amb e l qüestionari prèviament tramès abans de les jornades, s'esmerça a tractar dels elements essencials de tot pla de cateques i d'adults. S'agruparen les
respostes en una hipòtesi de tre.
ball prèviament acceptada. ~s la
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que proposa la sisena part del
Directori general de catequesi:
- Fe r un diagnòstic de la situació.
- Mentalitzar -mitjançant la
divulgació de principis i orientac ions- e ls qui han d'interve nir
e n l'acció.
- Vetllar per la formac ió de
respon sables i catequistes.
- Proposar o elaborar uns instru ments de treball.
- Organ itza r, a tots els nivells,
la Catequesi d'adults.
- Coo rdinar·la amb altres accions eclesials.
- Promoure grups d'investiga·
ció i de reflexió.
Amb aquesta hipòtesi de treball
es féu una anàlisi de les a porta·
cians a l'enquesta-qüestionari i
s'aponaren nous eleme nts.
En un tercer i úl tim temps,
Ics diferents regions, possibles lí·
n ies d'un pla concret de cateques i d'adults pel curs 1972-1973.
Perspectives ? Esperançadores
tot i que tenim consciència que

som a les beceroles. H i ha, però,
un despertar conscient; uns responsables que escolte n la base i
una organitzac ió que prome t ésser eficient. També hi ha una co·
lla de sugger iments i de proposo
tes que cal anar estudiant per a
tirar endavant.
Concretame nt i pensant en el
nostre país. es va formant un
gru p de responsables de tots els
b isba ts de Catalunya i les illes,
pe r a porta r endava nt la catequesi d 'adults a un nivell interdio·
cesà.
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El jul iol , a Tarragona

Del 10 al 22. Cu rsos de formació de catequistes.
Organitzats pel Secretariat interd.iocesà, reuniren al Seminari
de Tarrago na uns 250 catequistes
en el curs bàsi c i en el de perfeccionament.
La p resència acti va de tots els
secre taria ts de Catalunya i les
illes, l'es tudi del Directori gene ral
de ca teq uesi i els treball s de grup
roren alguns dels trets més remarcables.
L'ambient de treball i d 'alegria ,
la joia i germanor, ]a presència
dels nostres bisbes ( tres ens visitaren i convisqueren amb nosaltres) do naren al curs un clima de
fa mília.
Hem trobat molt positiva l'actitud «generosa» - per dir-ho d 'alguna manera- amb què els cur·
setis tes han vingut, sense cap preocupació de tí tols i dema nant, en
acabar e l curs, que s'organitzessin altres cursos du rant l'any.
Crec que ha estat un t ermòme·
tre del movimen t catequètic i de
l'i n terès ree ixi t en el nostre país.

L'agost, a M orella

29 i 30. Reunió del Secretariat
in te rdiocesà.
Seguint un propòsit de fa quatre an ys ens hem anat rcuninl durant l'estiu en una trobada. Sense
presses, ence tem la reflexió sabre un tema catequè tic, fem la re·
visió del curs i el pla d'acció per
al nou curs.

Enguany, hem escollit les indòmites terres trepitjades pel «t igre
del Maes\rat • . H em enceta t el tema de la catequ esi d'adolescents,
hem rev isat les activitats del curs
passa t i hem fet una distribució
de tasques pel curs vinent. Ah! i
hem comprova t que el formatge
de Tronchón és tan bo com diu
Cervantes en el Quixot.
Ha estat un treball pacient. I
a lguns han vist com s'escolaven
els dies de vacances entre esborranys , revisions i recerca d'editorials i multicopistes.
Fa temps que els membres de l
Secretariat interdiocesà treballen
en l'elaboració de material. Fins
i to t diria que ha estat un dels

motius de cohes ió. Un primer
fruit, fou ci Quadern de Primera
Comunió que tan bona acollida
ha tingut i té a l nostre país.
Enguany, i aques t estiu n'é.
testimoni, sortirà el cicle d'inicia-

ció dels infants a la vida cristiana (3 anys de catequesi) i la meitaL d'un sego n cicle per a infants

de 9 a 12 anys . Es un servei més
de cara a im pulsar la ca tequesi
parroqu ia l.
[ bé, ca l posar pun t final a
aquesta crònica d'es tiu. Han començat ja les pluges de la sementera . Acabo , don cs , tal com he
començat: I a l'estiu .. _ la catequesi!

Joall Pujol (Balaguer)

Crò11ica

de Mallorca

la nostra illa, ja se sap. és una immensa sala de festes . on no tothom

fa tanta festa -com és natural-

I on

malgrat els renous eIxordadors dels
incomptables bufa-ll aune s dels grupets
musicals. en arri bar l'estiu turfstic, tot
cau dins l'ensopiment d'una sesta de
tres mesos.

Enguany d'aquest son es tival
només ens n 'ha deixondit la polèm ica d 'e n Pe p Gonella, p seudò-

nim d'un ressentit cont ra tots els
lle traferi ts fabristes de Mallorca,
que ha alçat la bandera del mallorquinisme pur i simple contra
tola imposició barcelonista i catalana en general en el conreu de
la nostra llengua . • Diario de Mallorca» no ha demostrat gaire
senyen acollir les balaiol"lades
de l'ignoran t Gonella, però, què
hi farem? Així he m passat un estiu més divertit. ..
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Ja que som a l'estiu parlem de Pastoral de turisme . pecididament ens
hem d'alegrar que aquesta hagi pres
un caire ben resolt d'ajuda I promoció
al sub-món hoteler format per tants
de servidors dels qui vénen aquí a
cercar sol i aigua i repòs o.. . sales
de festa.

Un bon grup de capellans, de
membres d'un Institut secular i
de m ilita nts seglars ja treballen
en a.questa pastoral i hi treballen
fen t feina a l costat dels immigran ts peninsulars. A les nostres
c ròniques de QUADERNS DE
PASTORAL ja ho hem assenyalat. Les dificulta ts no són poques i les acusac ions han arribat
fin s a la poli cia, de part del món
capitalista que maneja els hotels.
l molts d'aques ts sembla que ja
tenen la consigna de no adme tre
cap capellà-obrer.
Volem destacar el fet que
aquest es tiu dues germanes de la
Caritat també s'han incorporat
en aques la tasca, treballant en
humils serveis d'ho tels. L'encoratjament entusiasta del bisbe A.
A. don Teodor IJbeda els ha aida t
a donar aquesta passa. Creïm que
simplement això és seguir el carni que començaren, en ]a seva
fundaci 6 el segle passat, quan
nombroses congregacions de reI igosos nasqueren a Mallorca per
servir el nos tre poble, el més humil, integrades plenament en l'Església diocesana i en les parròquies.
Creïm que les nostres monges
són una força ben a profi table sobre tot ara que, no sense tensions,
1
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han optat per una renovació postconciliar que els ha redescobert
una Església dels pobres que, tal
volt a, en els anys prc-conciliars,
ha vien oblidat una mica amb els
seus intents de convertir-se en
ml/ti res, mime titzant modes alienadores de Congregacions forasteres.
També a Mallorca, sobretot des de
fa quatre anys, es treballa pastoralment amb els gi tanos. Es va fundar
INGIMA (Integració de gitanos de Mallorca) amb tres objectius concrets:
millorar la vivenda, cercar-los treball ,
arreglar.los la documentació. Aquesta
organització és civ il 1 religiosa alhora
i fou promoguda per la Congregació
Mariana de Palma.

Actualment treballen de debò
sis persones en aquesta tasca, entrc Ics quals cal destacar una assistent social, un capellà i un enca rregat de l'administració.
Després de construir-se, el poblal de gitanos, dos mestres hi
fe ren escola dura n t dos anys, en
pla lliure i privat. El curs passa t ja hi fou conslituida una Escola nacional.
També fa dos anys que s'organitzà un campament per a adolescents gitanos a Son Servera.
L'estiu passat n'hi ha hagut dos :
un per a nins a la Colònia de
Sant Pere i un altre per a nines
a Santa Llúcia . Aquesta experiència és altament alliçonadora i
plena d'esperança. Si és molt difíci l la integració dels majors a
la societat, és relativament fàcil
l'educació de l'adolescent que,

per uns dies, surt del seu ambient. També el campament ha
demostrat la confiança que els
pares gitanos tenen en els payos
organitzadors. En e fecte, és dificilíssim que un gitano deixi que
e l seu fill passi la ni t fora de
casa... o lluny dels pares.
Ja és tradicional que a finals de juny
es produeixi el fenomen dels nom enaments eclesiàstics. També enguany.
El bisbe A. A. manifestà al Cons ell
presbiteral que els nomenaments que
es taven a punt de sortir s'havien fet
després de serioses refl exions i consultes als interessats. Hi havia esperança d'èxit.

Volem destacar la carta enviada per l'Administrador Ap. a l'arxiprest d 'Artà (B .a . juny 1972)
en què li comunica que tres nous
preveres, que el curs anterior havien treballat a l'arxiprestat i
que havien rebut l'ordenació e l
dia 28 de maig a Capdepera, complirien el seu mini steri en bé de
tot l'arxiprestat especial ment en
la ca teques i, adolescen ts, joventut, preparació pre matrimonial i
atenci
als treballadors imm igra nts de l'hostalatge. El bisbe
A.A. insisteix en el treball conjunt de tot l'arxiprestat, del qual
és una garantia aq ues t nou e slil de «nomenament» no exclusiu
pe r a una parròquia (si bé els
tres sacerdots SÓn vicaris de tres
parròquies).
Altres nomenaments, en canvi,
no han revelat cap estil renovador ni cap relació amb una Pastoral de conjunt ni cap orienta-

ció cap a una formació d'equips
sacerdotals.
Des del 1965 -durant el Pontifi c at del bisbe Rafae l Alvarezno s'havia produït cap nomename nt de canonge ni pe r oposicio ns ni per «gràcia». El nomenament d'un canonge «de gràcia»
ha deixat fred més d' un. En la
presa de possessió de la seva prebenda - 14 d'agost- segons crònica fl ori da del diari del M av!I/llemO, «Balcares», e l nou canonge «reclL/có la ¡lusionada preocupació" CO"l qL/e /le gaba al Ca.bi/do Caledra l . l/L/siól1, dijo, por
poder se n ,ir a Dios y a la ¡ gle-

sia en el tem pla principal de la
diócesis y preocupación po rqL/ e,
{,.,"1C1.llió con pa lab ras lext ual es :
" la iIlSI;IUÓÓIl rnisma ell que 1ne
illlegro y el oficio Ca:rlOl1ica1

-Colll es({u!os, como allara se dice ell la agitada realidad aClLlal-

necesilan todo el vigo r del saher
y el im pulso de la reeia vo(untad,
a {in de actuar/os, eH la nece.sidad

presente, al servicia elleGe que
s ie l1lpre ILan prestada a la ¡glesia diocesana"».
També un rec tor de poble ha
estat promogut a beneficiat de
la Seu. El dia de la seva presa d e
possessió va rebre de la seva antiga parròquia un hà bit de cor,
suprimit, ja fa temps, per disposic ió de la S.C. de la Clerecia. E:s
estra ny que a la Catedral no hi
hagi una obediència més cega a
la Congregació autora del cèlebre
do cumento .. .
I ja que parlam de la Seu, convé donar notícia que, des del començament de l'estiu, els turistes han de pa-
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gar entrada per visitar la catedral, fora del temps de culte oficial, dels diumenges I fora dels casos dels qui
vulguin fer piadosament una visita al
Santíssim o resar.
La mesura ha estat àmpliament co·
mentada per la premsa local. El degà
del Capítol la va presentar per .simple informació» al Consell presbiteral
I la va defensar amb xifres i tot. El
B. O. del passat mes de junyen dóna
la crònica.

El motiu principal d'aquesta
mesura, clarament impopular,
han estat les despeses de conservació del gran monument. Ara,
no tot va a «fàbrica» sinó també
a Ics «distribucions» de canonges
i beneficiats,que cobren un tant
per cent dels ingressos «tunístics». Sembla que si els ingressos augmenten ara amb l'entrada
obliga tòria -abans només es pagava per visitar el Museu i Tresor-, també augmentarà el que
rebran els senyors prebendats. I
molls es pregunten el perquè
d'aquests ingressos extraordinaris .
¿ o hem caigut dins una com-

plicació més -<) una ombra
més- de l'economia de l'Esgrésia, precisament ara que es vol
replantejar l'economia diocesana?
Certament davant el poble que
no creu en la «inevitable pobreza
de los canón igos» -com qualcú
ha gosa t escriure- aques t afer
no ha estat cap testimoniatge de
fe, esperança i caritat... Ni tampoc convenç l'exemple que s'ha
volgut addu;r d'altres Catedrals
d'Espanya i Europa.
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La crònica de la XIn reunió
del Consell presbiteral diu que,
sobre aquest problema, es va llegir la conclusió n." 14 de la ponència V de l'Assemblea Conjunta , la qual afirma que obten ir recursos econòmics del patrimoni
artístic i monumental de l'Església només e justifica si ci guany
s'esmerça en la conservació del
monLlDlent, en fi nalitats paste>rals i, sobretot, en la promoció
dels més necessi tats religiosament i culturalment.
Dubtem que, entre tants misteris que ~empre han envoltat
aques t afer dels guanys turístics
de la Catedral, es compleixi la
conclu sió de l'Assemblca Conjunta .
Des de Pasqua també aquí gaudim
-o h delectaci ó dels ulls i de l'oïda!de l'inefable espai televisiu . EI octa·
vo dia». Comentaris? Per a tots els
gustos. com és de suposar.

Però a .Diario de Mallorca»
qualcú es va creure amb el dret, i
tal volta l'obligació, de posar les
coses clares al sofert telespectador mallorquí. A;xí, el dia 20 d'a·
gos t, una carta al Director, signada per J osep Amengual, professor d'Eclesiologia i d'Història
eclesiàs tica, titulada .La dialèclica del bisbe Guerra Campos >,
va explicar la circumstància històrica dels bisbes arrians del segle IV , amb motiu de la lectura
a TVE de la carta privada del cardenal Seper a un am ic seu. «]!s
una vertadera ironia de la història -escriu en Pep Amengual-

que des de Roma el cardenal Sepe r i des de Madrid el bisbe Guerra Campos hagin d 'afalagar el
pobre poble, proclamant-sc confiats en la seva fidelitat a la fe,
i saspi tosos envers l'acció episcopal. »

Ta mbé en el mateix diari, el dia
3 de setembre, Manuel Bauzà,
professor de Dogma, escrivia . El
o/ro fundamenlo_
Sugereneias
después de una eharla t el evisiva,_

Després de parlar del fonament
del primat del Papa, tan insiste n tment citat per 'el obispo de
la /elevisión» -com diu Europa
Press- , e n Man uel Bauzà parla
del fonament de la fe de tota
l'Església . • Sill este aI ra fundamento no podrà conseguirse nUI1ca la unidad ecuménica. Sin est e
o/ro fll/ldamen l o la piedra de Pedra se eonvierte en una piedra
de esetindalo .•

I vet aq uí que som a les portes del
nou curs, quan les activ itats. després
de la sesta estival , es posen de nou
en moviment.

Des prés dels prime rs mesos de
contacte

amb

l'ad ministrador

apos tòlic , dins la diòcesi es manté un cert clima d'espe rança, o
almenys d'expectativa. J!s ver
que, de per si, un admini strador
apos tòli c és provisional. Però don
Teodor va prenent unes decisions
que no semblen gens d'una situació provi sional. Tanmateix la
marxa de la d iòcesi ha de seguir .
no es pot parar absolutament per
la conjuntura episcopal.

Després d'un temps que a Mallo rca es creia que tot havia de
ve nir de dalt, del bisbe, és ara
que ens convencem que no pot
con tinuar essent aixi. Ara d'a·
questa corresponsabilitat de ls
preveres amb el bisbe i també
a mb tots els feels, en tenim encara poca consciència.
Altres mals enfosqueixen també e l panorama diocesà: un post·
con cili ben magre en reali tzac ions, l'ancoramen t dins una pas·
to ral rutinària, de conservació,
sacramenta li sta; un aire de facilitac ió, d'improvisació i. d'una
ce rta frivo lita t; el perill - tan mallorquí!- d'una pastoral fàcil, d e
recepta feta a casa o mal importada de fora; un nombre cxces·
s iu de capellans i de religiosos;
poca encarnació en e l nostre poble i poc coneixement de la seva
real itat, dc les seves aspiracions,
de ls seus mals; falta quasi absoluta d'una reflexió teològico-pastoral que gu iï un planteja ment
diocesà i Ics tasques d'una Pastora l cic conjunt, e tc ., e tc.
o crec, ni molt menys, que
tot estigui perdut. No és ara
temps de plorinya ies i lamen ta·
cions . sinó d'ac tuacions. Ara, crec
que tots des itjaríem que la nostra E sglésia avançès ja d'una vegada pel camí d'una Pasto ral missionera, més d'acord amb c i món
cI'avui, amb el nos tre poble. Que
la diòcesi tingués una consciència
ben clara d'Església de Mallorca,
això si, amb un cap que la sabés
co nduir i li donàs la un itat vol·
guda pe r Crist, i no pactada pels
homes amb compro mi sos de mit·
ges tintes.
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Com se'ns presenta e l nou curs?
O millor, quines esperances hi
tenim? Cert que fru i tarà, o no,
segons Ja mesura dels nostres
esforços i ... de les nostres falles .
Però també tenim dret a demanar que es clarifiqui d'una vega·

da, després de tants anys de desgavell , l'actitud de la nostra Església davant el poble i davant el
moment actual i, per a ixò també, que es doni aviat una solució
definit iva al nomenament epis·
copal.

Pere Uabrés (Mallo rca )

Trobades d'animadors de cant pel" a la Litúrgia
L'estiu del 1970, a Montserrat, van
començar les Trobades d'Animadors
de cant per a la litúrgIa. A partir del
1965, la introducció de la llengua del
poble en les celebracions va conduir a
la recerca de repertori musical en català, repertori vell o nou, adaptat o
creat. Se n'han editat fitxes , llibres,
discos i If cassettesJt.

Això no és prou. Convé promoure aquest repe rtori entre els ani·
madors o directors del cant, a
través de contactes personals i
d'un estudi fet en comú. Un animador competent obté bons resultats, però quan manca aquest
animador es cau en el desànim.
Orientar els animadors és el treball que volen realitzar les Trobades de Cant. D'animadors no
ens en falten, però no sempre provenen dels cercles musicalment
ben forma ts.
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Les Trobades de cant s'han fet
pri ncipalment a Montserrat; tam·
bé s'intenta fer-les en altres indre ts, com ho prova la Trobada,
feta a Tarragona, del 29 d 'abril
a 1'1 de mai g d'aquest any.
L'Hostatgeri a del monestir de
Montserrat és insuficient per a
satisfer les peticions d'assistència.
Per tal de donar més cabuda, es
fan quatre Trobades cada estiu,
i en cada una d'elles es repeteix
e l mate ix repertori, amb direc·
tors i assistents diferents. L'any
1970 hi va haver 120 assistents.
L'a ny 1971, 106. L'any 1972, 146.
E l repertori ha inclòs cants de
Miquel Altisen t, Domènec Cols
(.Can ts interleccionals, C i A.,
. Himnes per a la litúrgia .), OdiIó Planàs (<< Preguem can tan!»,
«Cants a la Mare de Déu .), Albert
Taulé (Fitxes), i del repertori de
Montserrat (. Cants de Festa, 1.),

així com «Espirituals·negres », El
tema teòric ha versat sobre : «La
fo rmació humana i pedagògica de
l'animador del cant., «Espirituals·negres », «La di recció del
cant coHectiu»,
Entre els instructors cal comptar-hi: Lluís Virgili, Leopold Massó, Oriol Martorell, Josep Viadé,
Santiago Riera, Joan Casals, Oriol
Pa nsa.
Les caracterís tiques d'aquest estiu han estat: una més ampla re~
presentació de la geografia de parIa catalana, amb inclusió d'una
nodrida representació valenciana;
un percentatge majoritari de joventut; i una especialització més

marcada en l'animació del cant
per a la litúrgia.
AI costat dels temes tractats
fins ara, se'n presenten ja de nous
que, els anys successius, no dei·
xa ran d'interessar e ls animadors:
. La dicció del text en vistes a la
lectura en públic i al fraseig del
cant» , «La catequesi litúrgica en
el treball i estudi del repertori .,
i d'alLrcs que podran anar sortint
per indicació dels mateixos ani·
madars.
Cal esperar que aquestes Trobades puguin contribuir al desvetll amen t i formació dels animadors del cant en la litúrgia, i puguin ser, així, d'utilitat per al nos·
tre poble.

Gregori Estrada (Montserrat)

A ssemblea parroquial a Granollers
Després d'un any de funcionament
del Consell pastoral de Sant Esteve
de Granollers, la comunitat de feligresos es reuni en Assemblea. Eren el.

dies 3, 10 I 11 de juliol d 'enguany.
Tres vespres de dies feiners, de les
10 a les 12. L'hora de començar fou
bastant puntual: la d'acabar, no tant.

Feia un any i escaig que s'ha·
via cons tituït el Consell pastoral
en una altra assemblea de feligre-

sos. La gestació fou llarga: més
J e nou mesos. Es cregué oportú
fer un Consell que no fos purament consultiu. Se li donà caràcter deliberatiu, tenint en compte
que en formarien part el rector
i alguns capellans.
La dificultat principal radicava
en els altres membres. Si havia
de ser re presentatiu podia sortir
un mosaic de tendències que im·
possibilités de trobar una línia
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comuna d'actuació. Si es nomena·
ve n les persones des de dalt, estar ia ma ncat de representativita t .
S'oplà per p resenla r una candidatu ra ún ica més O menys homogè nia, de línia un xic progressiva
i d inà mica, que no rep resentés d irec ta men t e ls grups, associacion s
o esta men ts, però que comptés
amb a lgun membre de cada un
d 'ells.
Es prometé q ue a quest.; merob l-es formari en el Consell dura nt
e l tem ps màxim de dos anys i el
mínim d'un. E s manifes tà la provis ionalitat del Consell fi ns que
ell ma leix trobés la fórmu la d el
re lleu de càrrecs i els estatu ts
més o menys defi ni tiu s del propi
Consell pastoral.
La p roposta fo u aprovada per
la majoria dels assistents a l'Assemblea de l'any passat . També
qucdà aprovat que al cap d'un
any de funcionament es re un ir ia
novame nt l'Assemblea per a donar comptes de la seva ges tió i
tornar a demanar la confian ça
de ls fe ligresos per un nou curs.
D'aquí l'Assemblea del juliol
proppassat.
El Consell Pastoral la preparà
ac uradament: el pri mer dia es r epartí un plec de fulls ciclostila ts
en català i castellà, amb l'ord re
del dia i e l resum del que s'anava
a exposar i discutir. En total dotze
fo lis. L'acte es celeb rà a l'església p a rroquia l pe rquè tothom s'hi
sentís més invitat. De fe t, el d ia
que hi havia més gent, el dilluns
dia 3, eren unes tres-centes pe rsones - monges i capellan s inclosos-. E ls diumenges anteriors
s'havia anunciat de paraula i per
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escrit a totes les esglésies de la
pa r ròq uia.
Ma lgra t l'hora ta rdana, deu de
13 ni t, hi havia força gent casada i alguns de bastan t d'edat. E l
jovent era el que s'hi trob ava més
a fallar. Al presb iteri s'ins tallà la
taula per al moderador i e l ponen t, que era dife rent per a cada
part de l'assemblea. E n un altre
ind re t hi ha via una altra tau la
amb dues secretàries que prenien
nota de toL A més, to tes les sessions s 'enregistraren en cinta
magnetofònica.

Dia 3 de juliol
La prime ra sessió començà a mb
una pregà ria, la presen tació de
l'acte i l'ordre de treba ll. E l primer dia s'ex posarien els temes
elaborats i es permetria demanar
acla riments. Durant la se tmana la
gent podria presentar esmenes i
sugge rimen ts per escrit, individualme nt o per grups. I el dilluns
següent hi hauria la discussió i
votacions. E s recomanava que els
ass isten ts es reunissin d u rant la
se tma na per d iscu tir e ls temes i
redactar esmenes per gru ps.
E l primer tema que es tractà
fo u el funcioname n t del Consell
Pastoral du ran t el cu rs que s'acabava. S'informà de la creacïó
de tres gru ps de treb all din tre e l
C.P. i d' un com itè coord inador o
d irecti u. Les tasq ues més impor·
ta nts que havia fe l el Consell
cren: estudiar el sistema del propi fun ciona ment i treb all ; gestions
p er a inte rvenir en e l nomena-

ment de l nou rector; informar-se te de directori per al funciona·
de les diferents associacions o ment del C.P. en els cursos vi·
grups parroquials i de llur fun- nents, confeccional a base del que
cionament; item de les entitats la comissió e piscopal havia publi·
culturals o recreatives de la ciu- cat i de l'experiència obtinguda
tat; encomanar un estud i sociolò- durant l'any a Granollers.
Finalment s'anuncià que algun
gic a ISPA sobre la mentalitat i
actituds religioses dels practi- membre del c.P. no podia con ti·
ca nts de Granollers; organitzar un nuar en e l càrrec i es proposacicle de Catequesi d'adults; i pre- ren ca ndidats per a suplir·los, deparar l'Assemblea amb uns qües- manant que els assembleistes
tionaris distribuïts a tots els prac- suggeriss in d'altres noms.
ticants.
En segon lloc, s'informà els assistents dels motius que havien
impulsat a encomanar l'enquesta Segona sessió
sociològica. E l director d'ISPJ\.,
Dr. Rogeli Duocastella, explicà la
El dilluns següent , el no mbre
utilitat que tindria de cara a la de ls assistents minvà en un cenplan ificació de la pastoral. Co- tenar. Durant la setmana s' havien
m entà cada una de les parts de reunit molts grups i gai rebé totl'estud i realitzat i n'oferi un tast hom presentà esmenes o suggeria l'auditori. L'exposició s'allargà ments per escrit, individualment
més del que s'havia previst i s'ha- o per grups. La comissió directigué d'in terrompre.
va del C.P. les havia «despullades»
A con tinuació es llegí e l resum i classificades. Coda ponent de la
de les contestes al qüestionari de primera sessió oferí un resum de
preparac ió a l'Assemblea. S'ha- Ics que li feien referència. Aleshovien di s tribuït unes tres mil en- res començà ci debat. Tothom qu i
questes i només havien respost tenia quelcom a dir demanava la
un centenar dc persones. Els te- parau la i se li acostava c i micro.
mes més importants que es de- La manca de costum en discusmanaven per a l'Assemblea eren: sio ns democràtiques, i encara més
Catequesi d'infants, joves i adults, dintre d'una esglés io, es palesa·
problema del món obrer i barris va en el nombre relativament esd'immigrats, econom ia parroquial càs de persones que s'atrevien a
i litúrgia o culte.
intervenir. Però alguns insistien
Després es llegiren les ponèn· i contraopinaven.
cies sobre les línies bàsiques per
També costà de trobar la mane·
a la pastoral del curs vinent, per ra pràctica de votar. Es repartidonar r esposta als temes més ren carto1ines blanques i unes de
vius que havien aparegut: cate- negres. El blanc volia dir sí ; el
quesi, creixement demogràfic i negre, no. Primerament es demanà si havia de con tinuar el mateix
economia.
També es presentà un projec· Consel l. Després d 'una votació
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anuflada per deficiències de procediment, semblà posi tiva la consulta: es perllongava la confiança
a l'equip anterior. Les votacions

per a cobrir les vacants es feren
nominalment. S'havien designat
uns dos o tres candidats per a cada vacant, tenint en compte que
reunissin les mateixes característiques que els cessants. O s ia que

uns fossin representatius del món
obrer, altres de professions liberals, altres del jovent i uns darrers dels adults. El representant
de la barriada de Cases Sindicals
ja havia estat designat pels mateixos missalitzants d'aquell barri.
Com que les votacions i discussions allargaren la sessió i enca-

ra quedaven qüestions per a discutir i votar, es proposà l'alternativa de continuar fins a acabar o
bé ajornar la continuació fins a

la nit següent. La majoria optà
per l'ajornament i s'acabà la se-

gona sessió, que havia de ser la
darrera. En sortir, els assembleistes tenien la impressió d'haver

avançat poc i d'haver perdut molt
de temps en votacions.

Tercera sessió

El dimarts, dia lI , es celebrà la
darrera sessió de l'Assemblea. Hi
acudiren un centenar de persones, la meitat que cI dia anterior
aproximadament. Com que no
s'havia previst amb prou temps,
molta gent no podia anar-hi.
Les discussions foren més pobres. Quan es tractà el tema del
mÓn obrer i dels immigrats, es
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notà un desconcert i timidesa en
Ics intervencions. Feia la impres-

sió que el tema, de tan gros, no se
sabia com emprendre'1. Es traslluïen mentalitats contraposades
dels autòctons i dels pocs immigrats que hi participaven.

La sessió anà perdent interès i
vitalitat. El tema de l'economia
desvetllà un xic l'interès dels assistents. Pe rò les solucions que
s 'oferiren eren poc entusiasmadores.

El directori del C.P. no tingué
gaire acceptació. Es preferí anar
segui nt com el curs anterior i tornar-lo a e laborar amb calma.

La deficient sincronització dels
micròfons ajudà a donar un to de

desànim en aquesta darrera sessió.

Balanç
L'Assemblea d'enguany ha estat
posi tiva cn quant a la participació seglar en les orientacions pastorals de la parròquia. E l grup de
participants, el nucli més addicte
i actiu de ]a comunitat, donava
un to de notable maduresa i estil
«europeu ». Era un espectacle força insòlit que es reunissin a l'esglés ia per programar i decidir.
Encara és molt recent l'època que
sols se'ls permetia escoltar i
obeir. a més de pagar.
Les intervencions no foren crispades ni violentes. El diàleg fou
respectuós i amb llibertat d'espe·
rit. També cal remarcar el treball
de preparació per part del C.P.,
la intervenció femenina en les dis-

cussions, les reunions per grups i
respostes escrites.
En aspecte negatiu , ja hem notat la minva d'assistència, la di·
ficultat d'organitzar les votacions,
algunes propostes o suggeriments
descabellats, i la baixada de l'interès i entusiasme.
La fredor d'una gran nau quasi buida i la dificultat dc parlar
en públic en un lloc sagrat, tam-

oc inrJuïrcn desfavorablement.
L'a bsència notable de jovent i
dels habitants de barris extrems
també s'ha d'anotar en el compte
nega tiu. Potser l'hora i els dies
no perme tien gran cosa més.
Amb tot, pot ser un primer pas
en el diàleg intra-eclesial a nivell
de parròquia de Granollers. Cal
esperar que no s'estronquj i que
vagi millorant.
J. 5 ubirà (Granollers)

S olsona: endavant les atxes !
L'es tiu , aquest estiu que no es
mere ix tal nom, per a nosaltres
e ls solson ins s 'ha vist jalonat per
dues lletres pastorals, l'una del
bi sbe constituint la vicada de
pastora l, l'a ltra dels vicaris en
pla de salutació i oferiment. ParIem·ne una mica.

Carta del bisbe
Dirigida «a vosaltres estimats
diocesans, preveres, religiosos i
laics de l'Església de Solsona.,
comença donan t les gràcies als
preveres «per l'i nterès» amb què
es van prendre la consulta reIa·
liva a la designació dels vicaris

e piscopals, prova ben palesa, diu,
de la voluntat que tenen d'aj udar.
lo en ci govern de la d iòccsi. Reconeix, així mateix , que el nom·
brc de suggeriments que se li han
fet ha estat «gairebé massiu ».
La gen t havia de designar sis
nom s per ordre de preferència en·
tre els més s ignificativament as·
senyalats dels quals ci prelat esco ll iria els seus coHaboradors.
Segons sembla, tothom va contestar i molts, aprofi tant l'av inen te·
sa, no es van pas quedar curts a
l'hora de fer suggeriments, perquè se'n podien fe r, s'incitava a
fer-ne. Només que alguns d'aquests suggeriments van ser, segon s males veus, una mica pujats
de to. Si per una banda eren ex·
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ponent d 'un esta t de coses, per
l'alt ra obeïen, sense cap dubte, a
una boníssima inte nció. In ten t de
d iàleg ta n t més difícil qua n t m és
necessari. Senyal de salut moral.
Si volem arri bar a dialogar amb
el món, hem d'aprendre a dialogar entre nosaltres mateixos.
El bisbat, aques ta mena de botifarra llarga i estreta que és el
nostre bisbat, queda d ividit en
tres zones pastorals cadascuna de
les quals és confiada a un vicari
episcopal constituït segons les
normes vigents. Aquests tres, presidits pel vicari general, ronnen
la vicaria de pastoral, la qual
«s'encarrega rà de promoure i di·
rigir l'acció pastora l diocesana».

El vicari general, a més a m és,
continua essent el cap de la cúria;
aquest tindrà cura, com fins ara,
del s afers administratius i jurí·
dics. Cada vi ca n gaudirà, per a la
seva respectiva zona, de ~da matcixa jurisdicció ordinària vicària
que el dret canònic atorga per a
tot el bisbat al vicari general».
Han d'atendre, per tant, puntualitza ci doctor Bascuña na, tota
mena d'assumptes relacionats
amb la pastoral d'acord amb ell
i segons les orientacions de l'assemblea diocesana. «El seu treball , doncs, haurà de m an tenir
una línia de fidel itat al seu bisbe,
el qual ajuden i representen, de
coHaboraci6 i corrcsponsabil itat
eclesial i d'atenció al poble de
Déu». D'aquesta manera, concl ou,
«tinc plena confiança que la vicaria de pastoral em serà de gran
ajut en aques ta missió, que m'ha
es tat encomanada, de pastor del
poble de Déu •. A afegir-hi, que
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dita vicaria ac tua rà de comissió
assessora de nomenamen ts i que
seran opo rtunamen t estructura·
des i creades les delegacions que,
al seu judici, es creguin necessàries; tamb~ , que en cas d'absèn-

cia

O

malalt ia del prelat, les se-

ves reu nions seran presidides pel

vicari

general. I d 'acord amb

aques ts principis nomena vicaris

de pastoral per a quatre anys: de
la zona del Cardener, mossèn J osep Torres Segura; de la zona del
Llobrcga t, mossèn Florenci Besora Torredeflot; de la zona UrgellSegarra, mossèn Jesús Huguet
Serrano.
A cop d'ull pot sem blar exccs·
s iva. com reconeix el mateix prela t, aqucsta proliferació vicarial
donades les reduïdes dimensions
del nostre bisbat; semb la que si
n' hi ha d'haver (al cap d 'allà els
200 capellans cscassos i els 129.342
fidels que, segons la gallofa , consti tuïm la fauna solsonina, no som
pas un ramat que superi les poss ibili tats d'un pas tor). Però no ho
és, d'excessiva, tenint en compte la con fi guració sòcio-religiosa
dc les tres comarques de la diòcesi tan marcadament diferenciades . I a fe que ho SÓn de diferenciades des de l'altívol Llobrega t
a l'aspra Sega rra i al llu mi nós Pla
d'Urgell , passant pel tranquil Solsonès i pel potàssic Cardener; j
no sols per la geografia i pels
mitjans dc comunicació, sinó
també pel trcball i pel tara nnà.
Per la idiosi ncràsia. Pa tates i carbó. Teixits i ol ives. Sal i peres.
Fusta i llet. Un ex-con trabandista de Castellar de N'Hug no s'assembla de res amb un agricultor

de Sidamunt. l això deixant de
banda Sol sona, la capit a l, que és
tot un món a part.

Carta dels vicaris
De cop i volta el poblet d'Olius,
on comença e l pantà de Sant
Ponç, s'ha fet fa mós no pas per
la seva meravellosa cripta preromànica ni per Ics no menys meravelloses costelles a la brasa dels
seus hos tal s, sinó perquè els nos-

tres flamant s vicaris acaben de
signar-hi la prime ra carta pastoral (agost d'enguany). En efecte
des de la cripta d'algun hostal
oJiu scnc s'han dirigí t «3 vosalt res,
germ ans preveres, religiosos i
laics de l'Església de Solsona », i
ho ha n fe t de manera més aviat
programàtica, gens criptograma-

da. Mil veus els de ien: Res de paraules, fets! r ell s, pobrets , com
qui no gosa parlar, de por, han
pa rl a t poc, però bé . Han dit, més
o menys, el següent.

Acabat s d'estrenar, saluden i
s 'ofere ixen; són conscients de les
seves limitacions, però estan disposats a fer «tot el que puguem
pe r vosaltres, però sobretot amb
vosa ltres. La dificu lta t de la tasca
ens aclapara. Una responsabilitat
que, en la distribució de serve is
de l'E sglésia diocesana, ens ha
correspost aquesta vegada a nosaltres ».
Sense pretendre anticipar un
programa que, prometen, s'haurà de traçar entre tots i ben en
contac te amb la múltiple realitat,
esbossen unes línies d'actuació

que, partint de l'asse mblea diocesana en continulta t amb els
esfo rços pas torals anteriors , s'or¡cnten cap a ls dos, segons eHs.
sup rems objectius a assolir: la
pro moc ió de la fe i la promoc ió
cle l poble de Déu. A continuac ió
s'es te nen en consideracions clares i precises sobre cada un d'aquests objectius. I més avall:
« Ens caldrà aprendre a escoltar
mol t, però ens caldrà també
aprendre a parlar amb gosadia,
sob retot a vosa ltres, la ics , que
haure u de ser els portantveus
dels p ro ble mes i de les necessitats de la gent. I en allò que la
realitat e ns exigeixi un ir-nos, ens
unirem; en al lò que la realitat ens
ex igeixi diversificar-nos, ens dive rs ificarem. Us di em això perquè no ens cregueu tampoc com
uns s imples uniformadors que u s
aj udin només a anar més a l'una .•
Sobre el plura lisme consta ten
no sense dolor: «En s trobem en
una Església i en un bisbat més
o menys esqueixats en grups eclesia ls de diversa tendència. , escull
que cald rà superar «mantenint
sempre el nos tre cor obert al bé
i a la veritat; i serà l'aprofunrlime nt e n l'amor j en la veritat, a
través d'una confron tació fecunda , encara que potse r dolorosa,
e l que ens portarà a retrobar-nos
dc debò •.
I , finalment , la coHaboració
que esperen i ofere ixen haurà de
ser especialment es treta entre e ls
preveres. «Hem de ser homes de
Dé u, per poder ser de debò, com
Jesucrist, homes per als al tres.»
Acaben amb els dos tòpics de mo-
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da, inevitables: «que és arribada
l'hora de l'acció. (això ja ho deia
Pius XII ) i que «caminant es fa
camí» (oh Machado!), Déu els beneeixi i els ajudi a reaHtzar tan
bons propòsits. Amén_
3 vicaris episcopals
Malpensats! Són de plànyer,
certament, i d'admirar i d'agrair i
d 'ajudar per tal com la tasca que
per amor a l'Església diocesana
ha n acceptat d'acomplir és literalment ingent, donades les nos-

tres circumstànc ies específiques.
Caldrà que tots plegats, els d e
dalt i els de baix, dipositem en
ells, de veritat, no s implement de
paraula, tota la nostra confiança.

Caldrà que preguem per ells, que
els fem costat, que treballem amb
ells. l sobretot una cosa: que n O
el s exigim impossibles no ja me·
taffsics, sinó diocesans. Perquè
després vindria la decepció, el
fracàs . Déu vul gui que aquesta
cnrta, qui sap si l'última carta, la
decisiva almenys, que ens dispo-

sem a jugar per salvar Ja nostra
Església, no ens la juguem im punement. Mai no és líci t de jugar
amb persones, de cremar persones, i menys en els nostres temps:
en el nostre cas seria, i bo dic
amb tot el sentiment i amb tota
la indignació, u n crim de lesa Església.
Diguem que, en general, tots
ells, qu i m és qui menys, han estat molt ben reb u ts: E l Dr. Ba scUliana ha complert Ja paraula.
S 'han començat de posar ja en
rodatge. Tenen ganes de reuni r-
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se ordinàriament cada quinze dies
ells sols i un cop al mes amb el
seu cap natu ral. el bis be. Han
hagu t d 'afrontar ja la qü estió delicada dels nomenaments, els
pocs nomenaments pendents, encara que sobre el particular opinen quc e ls des tins s'han d'anar
fent segons convi ngui, no segons
el calendari. Després han cregut
que cal ia anar to"t seguit a la rces tructuració i renovació del consell del presbiteri i per això han
inclòs aquest lema com a principa l dins l'ord re del dia de la
propvinenL reunió de di t consell,
que se celebrarà el dia J4 de setembre.
Josep Torres Segura: 44 anys,
fill de Verdú terra de càntirs, família pagesa, va anar a saber (teologia) a Salamanca, ex-vicari de
Berga, canonge penitencier, p rofessor del seminari, vicc-consiliari dels cursets de c ri stianda t, consi liari de les rames adultes d'A.C.,
secretari del consell de l presbiteri . Un dels tres o quatre de
Solsonès-Cardener més votats_
Florenci Besora Torrede[Jot: 34
anys, oriünd de Riner vora el santuari del Miracle però resident a
Vil ac\om iu Nou (Gi ronella), de família obrera tèxtil molt nombrosa, llicenciat e n teologia romana,
ex-vicari de avàs i ex-consi liari
de l'Escola Professiona I també
de Navàs, ex-prefecte i professor
de seminaristes teòlegs. membre
de l'equip de Berga, res ponsable
diocesà de litúrgia, e tc.
Jesús Huguet Serrano: 40 anys,
nascu t a Fondarella (Urgell), família pagesa, estudis de dret acabats, de pastoral, canonge doeto-

ral , professor del seminari, professor de pastoral a la Facultat
Teològica de Sant Pacià i a l'Institut Pastoral de Ba rcelona, esporàdic rector rural, coord inador de
zona, delegat diocesà de catecism e.

Un també dels més votats, sobre tot a la seva demarcació.
l potser prou, que el secretari de QUADERNS em guillotinaria aquesta crònica, per massa extensa, com ja m 'ha fet amb a lguna alt ra. Au revoir!
C1il1le/lf FO/'ner (Navàs-Sol sona)

Sacralització

burocràcia

Unes «propostes entorn del problema pastoral de la sacramentalitzaci6"
han estat enviades , el mes de juliol,
a tots els arxiprestos de Barcelona preparades per una comissió integrada
pel doctor Guix, bisbe auxiliar, pels
juristes Bastida, Cases i Martínez Slstach i pels rectors Breu I Vidal Aunós .

Originàriament la qüestió és
plantejada per un grup de capellans, primordialment de parròquies suburbials, que es mostren
decidits a una actuació immediata en aquests camps en vistes a
simplificar una fe ina burocràtica
carregosa i a no fer pràcticament
de funcionaris civils. En vista
d 'això, el doctor Jubany encarrega a una comissió d'elaborar unes
propostes d'aplicació immediata.
El fruit del seu treball són aquestes set planes que el Bisbe envia

ara als arxiprestos demanant-los
el parer, després d'haver-ne parla t, si és possible, amb els altres
capellans .

les propostes
«La Comissió ha vist la necessitat que el senyor Arquebisbe p ubliqui ( ... ) un document pastoral», el qual hauria de tenir tres
parts.
1. Una ref lexió doctrinal «ajudarà a descobrir quines reformes
concretes s6n necessàries, amb
tota la radicalitat que calgui, e ncara que es vagin aplicant escalonadament. . S'ha de centrar a
fer veure que la pastoral dels sagraments demana un clima de llibertat que possibiliti de viure'ls
com a expressió de la fe a l'interior de la comunitat de fe i no
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com a requIsits d'ordre civil o aplicació per a l'octubre de l'any
com a cos tums socials. Per això vinent.
els capellans han de superar una
d) Demanar la modificació de
certa ac titud burocràtica i actuar la legislació civil en vigor sobre
com a educadora de la fe, ajudant les ¡-elacions matrimoni civil-ma·
els cris tians a revisar la pròpia tri ma ni canònic, de manera que
fe i aprofundir-la.
la celebració d'aquell no obligui
2. Es insubstituible la menta- els ciutadans a haver d'explicitar
lie zació de l'opinió pública. Posa t la seva fe. Simplificar tot l'expeque molt s s'acosten als sagra- dient matrimonial: lloc, testimoments «per motivacions alienes a nis, amonestacions, certificat de
la fe », cal esforçar·se a aclarir les solteria, consentiment patern, incoses , tant a simple nivell infor· tervenció de la Cúria, arxiu, insmatiu com a nivell d'actuació de cripció civil...
l'autoritat j eràrquica prop d'ae) Deslligar el servei municiquells organismes que tenen cos- pal de l'enterramene de la celetum (o obligació) de demanar cer- bració cristiana de la mort; dotifica ts i informes eclesiàstics na r a aquesta una gamma de posamb finalitats civils.
sibilitats; revisar la legislació ecle3. Quines sÓn les reformes dis· s iàstica sobre cementiris «becip linàries que la Comissió ha vist neïts» i demanar a l'organisme
com a immediatament viables ?
eclesiàstic corresponent la supres·
a) Suprimir tot certificat ecle- sió dc l'obligatorietat de l'arxiu
siàs tic per a una finali tat civil. de defuncions.
Per aLxò, «co rrespon a l'autoritat
co mpe tent de l'Església d'actuar
per a obtenir la supressió de certificat s eclesiàstics que a vegades Balanç migrat?
es demanen com a requisits indis·
Tot plegat no és, doncs, gran
pensables en diversos tipus d'excosa. Pcrò representa un inici
pedients civils • .
b ) No beneir locals o institu- d'ac tuació per tal d'aconsegu ir
cions no religiosos juntament més simplicitat, més coh erència i
amb 1'acte oficial de la seva ¡nau· més c1alificaci6 en una si tuació
guració. Caldrà, a més, assegurar- tan embullada com aquesta.
La simple lectura d'aquestes
se que s iguin «bcneibles »: «que
no tinguin fin alitat lucrativa i si- propostes de r eformes disciplinàgu in destinats al bé de les perso- ries fa veure fins a quin punt el
bisbe té les seves mans lligades:
nes».
e) Fer conèixer clarament als a cada pas es diu que ha de fer
fid els els aranzels establerts per unes gestions prop de les autorital d'evitar abusos; i, en aquest tats civils o prop de les autoritats
cas, mtervenir-hi eficaçment. Pro-- eclesiàstiques superiors per tal
gramar des d'ara la supressió dels que sigui modificada la legislació.
aranzels i preveure la seva total Pel que sembla, avui i aqul re-
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sulta, doncs, anacrò nica en força
pu n ts. T, així, hom no pot estarSit; de lamentar que s'hagi de ixat
passa r ta nt de temps sense lacar·
la.
Així, d oncs, les propos tes, necessàries com són, no toquen e l
co r de les q üestions ac tuals. l forçosamen t hi ha qu i es tem que
l'Església al'ri ba tard una vegad a
més i q ue tota aquesta problemàtica pot venir a acaparar una
atenció que hauria d'adreçar-se a
a ltres problemes més vi tals.
Hom constata, per exemple,
amb una certa sorpresa que
aq uest docu ment no pa rla de l'administrac ió del baptisme, d'on tot
arrenca, ni de la primera comunió, on tot es consoli da.

Actituds més radicals

No és estrany, doncs, que hi hagi a la diòcesi posicions més radi·
ca ls. Com ja he d it, tot aquest
afer arrenca d'unes reu nions de
capellans pertanyents als anome·
nats «Sectors pastorals obrers»,
que ja e l mes de gener recerca·
ven «passos conj unts per treu re
la burocràcia sacramental». «S'ha
d'actuar - deien- davant el muntatge eclesiàstic; plan teja r problemes a )'eslruc tu ra canònica
( ... ) No po t ser que pre pa ra r un
sagrament sigui arreglar papers.
Que per a ser ciutadà s'hagi de
ser ba tej at ( .. . ) Es plantegen,
doncs (._ .) de cara a la hurocràcia eclesiàstica: comença r s implificant el paperam i caminar cap
a la seva supressió .• (Vegeu . Cor-

respondència., n. 102, p . 26-27)_
D'aquí mateix va sortir e l mes
de maig del 1972 una «Invitació
a l'acció.: . La nostra crida voldria ser radical: radical quant
als object ius, encara que no radical quant als passos que hi porten; asse nyala r una fita en la qual
estiguem d'acord, assenyalar els
cami ns que necessàriament cal
fer per a ani bar-hi , i seguir-los,
respectant el pas més O menys
ll a rg de cada lloc ...
L'antiga visió de conjunt (sociològica i teològica) s'ha fe t a
miques; no és una teoria: és una
cons tatació després de treballar
anys en aquests barris obrers
( ... ) La realitat hu mana ha canviat; i, pcr tant, la praxi cristia·
na. Pcr aquest motiu la nost ra voldria ser una crida a la fe en el
Déu de nostre Senyor J esucrist. ..
En algunes parròquies estem
decidits a rer aquest camí. Hem
co mençat per la burocràcia. És
tan sols un primer pas. Us convidem a caminar amb nosaltres
en l'acció i la reflexió. »
l així es proposen uns detenni·
nis per com ençar a rea lit zar·los
a pa rt ir de 1'1 de sete mbre de
1972:

.No donar cap paper que d emostri que s'ha fet un acte religiós, tant a efectes civils corn
eclesiàstics. E xceptuem, du ran t e l
temps que es cregu i convenient,
les pa rtides de ba teig pe r a contra ure ma trimoni ( ... ) No apuntar
o ricialment cls bap tismes que
s'a dministren (no tenir registre).
Si es creu opo rtú . fer una simple
llista de batejats ( ... ). Separar la
ce lebració religiosa del moment
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de l'enterrament. El difunt serà
portat direc tament del domicili
al cementiri ( ... ). Se suprimeix el
llibre de regis tres matrimonials (i
es guarden, per ara., els expe·
dients). En els expedients per a
casar-se a la pròpia parròquia se
sup ri meixen tes timonis i carnet
d'ide ntitat. ..• (Notes multicopiades distribuïdes el setembre.)
S'ha n acomplert aquests propòsits? Pe r part de qui ? Aquest
cronista no pot assegurar-ho. Les
mateixes notes multicopiades que
transc riuen aquesta «Invitació a
l'acció» enumeren les parròquies
que es comprometen a separar la

celebració religiosa de l'acte de
l'enterrament : tres de Sabade ll ,
una de Terrassa, tres de TrinitatVerdum, una de Montcada i una
de la zo na barcelonina del Besòs.

Cap al futur
Sigui com sigui , la qüestió és
plantejada i de manera inesquiva-

ble i inajornable. I bé caldrà, d'una banda, no circumscriure-la tacilment, bo i pensan t cn un «aggiornamento» parcial i limitat,

que s'arregla amb un simple canvi de norma tiva. Però també cal-

drà,

per

l'altra , discernir

sa és tal (per bé que calgui , sempre, que el dret i la burocràcia no
siguin en l'Església la darrera paraula )i de respectar una certa
pedagog ia i un cert ritme, tant
més necessaris en unes dimens ions de caràcter social (i no sim-

plement individual) i, fins ara,
mass ives.

Una constatació obre, tanmaleix , l'esperança: que tant les
propostes de la comissió djguemne oficial com les paraules dels
partidaris de les posicions més radica ls dibuixen una coincidència
de fons.
Decididamen t, la nostra comunitat hauria d'apressar·se a resol·
dre aquest afer per passar a consagrar les seves energies i la seva
imaginació a preparar un fu·
tur molt distint que és ja al nostre davant: qui tindrà fe d 'aqui a
cinc, a de u anys? què hem de fer
per alimentar la fe del nostre poble, sotmès a un ritme de moviment humà tan considerable?,
com assegurar una presència cris·
tjana i d 'Església que resulti, avui,
cV3 IJgèlicamcnt autèn tica i huma·

nament llegible?
Josep M . To l osa" s (Barcclona)
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els

ca mps i no barrejar-los i de traclar de manera jurfdica i burocràtica el que per la se va naturale-

Des d'UrgeLL,
amb ocasió d'unes jornades
Del 3 al 6 de juliol, han tingut
lloc al Seminari d'Urgell unes jornades d'oració, reflexió i estudi,
diri gides pel bisbe Joan i per
mossèn Fermí Casal. Déu, Crist,
l'Església, n'han estat la temà tica, i els destinataris, expressa·
men t convidats pel Bisbe, tots els
sacerdots de les promoc ions del
45 al 55. Es preveuen nous torns
successius amb altres grups de
promocions.

Mossèn Fermí Casal, capellà
diocesà i de la nostra mateixa
eda t, ha conduït eficaçment el fil
d'aquestes conferènc ies.
Nosa ltres he m valora t en ell , de
retorn de les universi tats , la vocació d'un servei a la nostra mentalització.
Com a corresponsal de QUADERNS vaig ten ir amb ell el canvi d'impressions que transcric.

La quarantena de pastors que
som avui ací, com saps, som tributaris de la teologia dels nost res seminaris ca talans dels anys
1945-55. On ens trobes avui?
En els seminaris de l'Església
preconciliar, l'harmoniosa síntesi
nco-escolàstica que en exposave n un s professors honrats i be n
mere ixedors de la nostra gra titud,
té els seus valors indi scutibles
com a presentació i inteHigència
de la fe. Però era molt més una
restaurac ió més o menys ahist1>-

rica d 'un passat gloriós, que un
ve ritable lLggiornamen lo i una
resposl.a creadora per als homes
d·avui . L'aïllament entre la fe i la
cultura mode rna, massa caracte·
rís ti c de l'Església en e ls darrers
segles, resulta ben palès en e l cor
d'aques ta teologia, més polèmica
i apologètica que dia loga l.
E l Vaticà II ha desencadenat
nombrosos ca nvis e n ci camp del
pensament i de l'acció. H a es tat
un sort6s punt d'arribada d'una
sèric de temptatives renovadores,
que els dos darrers segles havien
fermentat amb fortuna diversa, i
que dona ren una fesomia nova a ls
esquemes del Concili, amb viratges , a vegades, de 180 graus. H e
troba t e ls com panys de les jornades ben oberts a les noves p erspectives i ben decidits a ass imilar
e l nou ritme de l'Església , lluny
de les lamentacions inútils i de ls
afanys morbosos d'iconoclàs tia.
Als pastors ens inte ressa la teologia. Als teòlegs, us interessen els
pasto rs?
De fet, entre els fa ctors que determinen l'aparició de la nova teolog ia, hi trobem molt en prime r
terme ci re torn a les fonts, la dime nsió pas toral i la rece rca d'un
llenguatge entenedor pe r a l'home d 'avui. L'home, dintre del
context de la cultura moderna, h a
esdevingu t un veritable lloc teoG01

lògic, i una tasca i1Tcnunciable
del teòleg és la d'escrutar els s ignes dels temps. Això és ben patent
e n la moderna teologia protestan t: la teologia dialèctica de K.
Bar th, la teologia existencial de
R. BuItman n, la recerca d 'una nova he rmenèu tica en E. Fuchs i
G. Ebeling, i la teologia de la
mort de Déu, en la maj oria de ls
seus represen tants, s'inspiren en
objectius pastorals i volen servi r
la predicació de la paraula de
Déu. El mateix podríem dir de la
nova teologia ca tòlica: l'escola
querigmàtica d' Innsbruck [cia de
la proclamació de la paraula el
seu centre d'interès. El Vaticà II
i el concili pastoral holandès han
determinat una profunda renovació doctrina l al seI\lei d'una pastora l, que era el seu objectiu principal. J o diria que la teologia actual mira la pastoral des del fons
de la seva dinàmica renovadora i
que la tasca de ls pastors s'encallaria si renunciava a la seva inspiració teològica. Les dues tasques necess iten potenciar-se mútuamen t, i poques vegades se n'havia tingut tanta consciència com
avui.

llegir en els llibres sagrats els
pensaments que nosaltres mateixos prèviament hi havíem projectat. Una catequesi que amb seny
pastoral en popu laritza els resulta ts segurs i de relleu per a la vi·
da reli giosa, purifica la fe del poble de Déu. Fa desaparèixer les dificulta ts supletòries degudes a
una interpre tació sovint ingènua i
prepara les noves generacions,
sempre més culturalitzades, per a
una lectura creient de la Bíb lia.
El Nou Ca tecisme Holandès no
s'ha vol gut esta lviar l'esforç d'encetar aques ta tasca, i en les seves
intencions constitueix un exemple
a imitar.
A pa rtir de Ics dades ja segures de l'estudi crític del Nou Testament, una nova catequesi sobre
la història evangèlica hauria de
ressa ltar el seu caire prevalent
de tes timoni de la fe i portar a la
superació d'una actit d massa
historicista. Quelcom emblant es
podria dir pel que fa a l'explicació de l'Església: sense perjudici
de la fe e n el seu origen diví, caldria donar més relleu als factors
humans que han entrat en joc.
Algunes qüestions un xic espinoses, que a vegades han arribat a
l'home del carrer, com és el cas
d'a lgu lls aspectes re latius a l'estructura ministerial i a la praxi
sacramental, trobarien una soluc ió més airosa, i en resultaria afavorida la causa de l'ecumenisme
i de la renovació de l'Església .

Els notis corrents de la crítica
del Nou Testament ens plantegen
no poques alterna-t ives: a vosaltres en la cambra d'estudi, a nosaltres al carrer i a l'altar. Voldries precisar-ne algunes?
L'es tudi de la Bíblia possibilita un cone ixemen t cada vegada
Els /'lo stres bisbes han reconemés -a dequat de la paraula de Déu gut en una de les darreres reuque hi és consignada i esdevé una nions l'Associació de Teòlegs Casaludable instància crítica contra talans. Què en penses de la teolola tendència massa espontània a gia catalana?
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Aquest reconeLxemen t em sembla una bona notícia i forma part
de la nova mane ra més fecunda
d'entendre les relacion en tre e ls
pas tors i els teòlegs de què parlàvem un poc abans.
En d ir a ixò penso ta mbé en la
Facultat Teològica de Ba rcelona.
Dé u vu lgui que la clarividència
dels majors responsables de la
nostra Església faci encara més
progressos djntre d'aquesta línia
i ence rti a donar a aquesta ins titució cabdal una soluc ió sa tisfactòria i pe rmanent perquè arribi a ésser, per la seva estructura
col'legial i representa tiva, la instituc ió teològica de Catalunya.
Crec que un centre amb aquestes
carac terístiques garantiria e l dese nvo lupamen t d'una teologia, d'una pastora l i d'una ca teques i al
servei de l nostre pob le, i to t i es·
tar ubicada en e l cor de la Catalunya industrial, restaria ben sensible a les necessitats de l'altra
me itat rural de Catalunya .
Algul1 dia farem Ufl Sínode Dio cesà d'Urgell? Algun dia es f arà
el Catecisme Català? Alglll1 dia far em lli? Sínode de l'Església Catalana:>

El que acabo de di r [a prou palesa la s impatia amb què miro
l'aparició d'unes institucions i la
ma duració d'una pastoral, que
sàpi gue n ser una resposta diferenciada a les ex igències de ta fe
de ' nos tre pobl e. Una resposta
abstracta i més o menys estranya
a la idiosincràsia de les diverses

esglésies locals sempre esdevé
d'alguna manera empobridora.
Pe rò vold ria completar aq ues ta
pers pectiva amb una altra. Cada
vegada es vi u més a escala mundia l i resulta ben palès que els
problemes vitals només troben solució adequada dintre d'un esperit de col·labo ració d'abast general i dintre d'una inte rde pendènc ia dels uns i e ls altres.
Des prés del Va ticà li , que ha
sign iricat lIna correcció de l'exccs5.iva cent ralització i una redescoberta de Ics esglésies loca ls, tenim algunes realitzacions que podrien orientar-nos dintre d'una
nova línia. Si hom pensa e n el relleu obt ingut pel Nou Ca tecisme
Ho landès, pel Con cili pastora l
d' Holanda, pel Concili pas tora l
d'Al e manya, tan rica e n regionalisme, i per Ja nostra recent Assemblea de bisbes i preveres, ¿seria aventurat afirmar que avui
els pl antejamen ts fets a nivell d'una ampl a co munitat semblen preferibles als rea litzats a una escala massa local? Donada la mobilitat i ci caire he terogeni de la
geografia humana de la nostra regió i posats e ls greus problemes
de to ta mena implícits en les tasques per tu esmen tades, ¿ no seria
desitjable pensa,- en un Conci li
Pastoral i en un Nou Catecisme
de l'Església espanyola? Dintre
d'aquesta coHaboració m és a mpla
i portada a terme des de la b ase
de les regions i de les esglésies
locals, potse r nosaltres assoliríem
millor els nostres objectius.
Anton i FOTtuny

(Caste llciuta t - La
Seu d 'Urgell )
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La Fa cultat de Teologia ja té patronat
El dia 2 d'octubre va tenir lloc a Sant
Cugat del Vallès, als locals de la Sec.ció de Sant Francesc de Borja de la
Facultat teològica de Barcelona , la

cultat i acceptat en principi , amb

inauguració del nou curs acadèmic.

a lgun retoc, per la Conferència

El doc tor Jubany hi va presidir
la mi ssa i pronunciar ¡'homi lia. l

e l pare Miquel Ba tllori va fer una
extraordinària

dissertació

sobre

San t Francesc de Borja, amb un
gran coneixement del personatge,
de la seva època i de la seva famÍlia, que li va permetre dc presen-

lar-lo amb una gran dens itat humana, fugint dels tòpics, les frases fe tes i les imatges corrents .
La inauguració de curs havia
anat precedida d'una forta expectativa de part dels estudiants, els
quals hav ien manifcs I3t darrera-

me nt la seva voluntat decidida
que s'a nés cap a la constituc i6 de
la Facultat teo lògica de Catalu-

dues

tat redactat pel Consell de la Fa-

episcopa l catalana en la seva

reu~

nió del dia 17 de juliol (vegeu Q .
P., núm. 19, l', 473), Com que es
tra cta d'un Patronat mixte -bisbes i superiors re ligiosos- un
cert nombre de contactes havien

tingut també

lloc

darre rament

entre els prov incial s en vi stes a
la seva participació. Entrar-hi vol
di r assegurar-hi una aportació
econòmica i elegir-hi tres representants .
En la reunió que van celebrar

el dia 30 de setembre e ls abats i
provin cial s religiosos dc Catalunya, lIna vintena d'ell s van de·
cidi r participar en el Patronal i
van elegir com a represent ants

jn ~

els pares Josep Almirall, provin-

Seccions,

cia l dels esco lapis, Josep Torres,
provincial dels jesuïtes i Cassià

nya, amb el seu Patronat i la

tcgració de Ics

mentés un veritable alleujamen t.
Un projecte d'es tatuts havia es-

sense discrimin ació del professorat en benefici de jesu:ites i barcelon ins. Per això havien visitat
personalment aquest es tiu els bisbes i alguns provincials religiosos. l va n celebra r a Sant Cugat

bes --qu e hom esperava que acudirien massivament a la inauguració del curs i hi elegÜ"ien els
tres representant s- no van com-

a ssemblea conjunta amb participació de membres de les dues
Seccions . Àdhuc planava a l'am-

que n'és a:cancc ller » com a bisbe
de Barcelona . E ls noms no eren

bi ent el temor d'una possib le «va·
ga ». No és d'es tranyar, doncs,

dimecres dia 4, que van tenir la

que quan e l doc tor Jubany va
anunciar que era un fet la co nsti~

tució del Pa trona t, hom exp eri-
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Jus t, a ba t de Mont serrat. E ls bi s-

parèixer, tre t del doctor Ju bany,

coneguts, doncs, fin s després de
seva trobada periòdica: el doctor
Pont, arquebisbe de Tarragona,
e l doctor Ju bany, bisbe de Barce-

lona i e l doctor Mar tí, bisbe d 'Urgell.
La constituc ió de l Pa tronat és
una notícia altame nt pos itiva .
Potser pe r primera vegada la Fa·
cuitat és assumida com un bloc
unitari per un òrgan en certa manera independent, que no és ci
resultat de jux taposar uns rcpn,:.
sentants d'una S ecció a mb uns
represen tants de l'altra i que, en
conseqüènc ia, no queda afectat
per la di visió de Ics dues. Si tira

e ndavant pot fer sentir els seus
erectes benefici osos de ca ra .:t la
progress iva integrac ió. Ai xí ho es-

peren e ls a lumnes, la press ió de ls
quals ha j uga t un bon paper e n
la seva ràpida constitució en co-

mençar c i curs j que tol fa preveure que continuarà exercint-se
en aquesta difícil marxa vers la
unitat.

Tres són els proble mes cabda ls
que cI Pa tron a t té al seu davant:

la sell de la Fac u ltat, la llengua
l'ensenya ment i l'economia .
Cal no ob li dar que una Faculta t
de

teològica té unes despeses cansi·
derab les: professors, locals, biblio teca, direcció ... I és ben sabut
que, fin s ara, l'economia de la

Facultat no ha estat resolta i que
ha cavalcat damunt e ls seus dos
nuclis ori ginaris : els jesuites (pel
que fa a la Secc ió de Sant Fra ncesc de Borja ) i e l Seminari de
Barce lona (pel que fa a la Secc ió
de Sant Pacià). Però la Facultat
de Teo logia de Catalunya necessit a ci suport econòm ic de tola
l'Església de Catal un ya. Dc fet és
públic que e ls nostres bisb a ts han
de col'laborar cada any amb 30
cènt ims per habitant al sos tenj·
ment de la Universi tat Pont ifícia
de Salamanca. En canvi , no hi ha
hagu l aporta cions, sembla, a Ic:\

Facu lta t teo lògica de Barcelona.
Ara el Patronat donarà a la Facultat el seu suport moral i econòmi c, deixant in tacta l'es tru cturació acadèmica, ja que és conegUl per toth om que la seva missió
con sisteix només en aq uest tipu s
de reco lzament.
Josep M . Totosaus

(Ba rcelona)
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DIací I de aLlà
Del 18 al 2S de juliol se celebrà a
Montserrat una trobada ecumènica in·
ternacional amb "assistència de 40

persones procedents de Suècia. Dinamarca , Holanda , Suïssa i Espanya (especialment de Barcelona i M adrid). Du·
rant set dies es va parlar del procés
de secularització a Su ècia i a Espanya i de la importància de les comu'

nitats de ba se co m a manera de viu re
el cristiani sme en una soci etat en procés de secularització.

Aquesta reunió és la tercera
que es realitza . La primera tingué

lloc fa 4 anys a Sigt una (Suècia)
i s'estudià e l tema de les minories religioses a Suècia i a Espanya, ja que 'en aquests dos
països existeix una Església o ficial (l uterana i catòl ica respect i\lament)

i una

ínfima

minoria

d'altres confess ions. Fa dos a nys,
en la segona trobada a Dricbcrge n (Holanda), es posà de ma nifest la importància del procés de
secularització a Suècia i la pas·
sible si militud amb e l canvi de
la societat espanyola actual i fu·
tura . De manera constan t va Saf·
gir ta mbé l'experiència d'una Dava forma de viure el cristianisme
e n Ics comu ni ta ts de base. Per ai·
xò es decid í que aquests serien
e ls dos temes de la trobada ac·
tual.
Durant la primera part de la
reunió es pronunciaren dues
conferències sobre «Secularitza·
ció des de l punt de vista suec».
J . PaiUarel , católic, féu u na a nà-
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lisi de la li teratura sueca des de l
1960, aturant-se en e ls autors que
han criticat més durament el
cristianisme i els seus dogmes.
Afi rmà que la crisi a Suècia és
especialment d'esperança, de sentit de la vida. La segona conferèn·
cia, la pronuncià l ngcmar Glemme, realitzador de la tele visió sueca, ci qua l insistí en la història
del !,>rocés sccu laritzador i e ls
seus aspectes sociològics actua ls,
enumerant e ls dos problemes que
avui dia preocupen més a Suècia : la mort i l'amor. L'anàlis i
sociològica de l procés de secularitzac ió al nostre país fou desenvolupat per J . Jiméncz Bl anca.
A continuació es réu una reflexió a fi de discernir, a partir de
la fe , el procés secularitzadol', a càrrec de J. A. Hebly, de
l'I nstitut ecumènic holandès, i de
Luis Acebal, de l'I nst i1u t «Fe y
Secu laridad. de Mad rid . E n Ics
discuss ions de les diverses aportacions es van de linear clarament
ducs tendències. Una , defensada
per la majoria dels suecs i alguns holandesos tendia a donar
com a bona, globalment, la situac ió de la societat opulen ta i de
consum , insistint, a més, e n e l
caràcter privat i personal del missa tge cristià i de la seva vivència. Els altres, insistiren e n una
anàlisi, molt m és radica l de la sacietat actual i en les exigències
revolucionàries del missa tge cristià. Indicaren ta mbé que només
a partir d'un compromís real i

exigent en favor dels pobres i
dels oprimits serà possible una
nova lec tura de la B iblia , ll iure
de ls a fegitons que l'h a n comp romesa.
A Ja segona pa rt de l a reunió,
s 'c ntrà en co ntacte a mb d ive rses
comunita ts de ba se de Ba rcelona, s'escolla ren les seves experiè ncies i la seva nova ma nera
dc vi ure la fe c r istiana en comunita t.
La pro pera reunió se celebrarà a Suïssa l'a ny vi ne nt i s'es tudia rà e l p rob lema dels emigrats
espanyo ls en aq uell pais. - A. M.
El proppassat 12 d'agost va prendre
possessió el nou Govern Prov incial

dels Missioners, Fills del Cor de Ma·
ria (Claretians). Els mitjans de com u-

nicació social en varen donar la no·
tícia.

El nomenam ent va ésser fe l
pel Govern Ge ne ra l de Roma, prèvia consulta pe r escrit a lo ls
e ls membres dc la P roví ncia Claret iana de Ca ta lunya . L'equip
numenat

co incideix

plenament

-ens diucn- amb el de ma nat.
El nou Provincial és e l pare
Manue l Vi lar i Bassas ci qual dura n t deu a nys ha estat consell e r
dels gove rns a nte riors i de lega t
d'e nsenya ment dintre de la P rovíncia C lare tiana de Catalunya.
Ac tua lme nt e ra s upe r ior de la comun itat de Sa badell i ta m bé
membre del Co nsell Pas tora l d'aq ue lla c iuta t .
Fo rmen equip amb el pa re Vila r, els pares Pe re Franquesa, J O I"di Alsina i Casany, Anton i Ga mis
i Jo rdi Pijoan, res ponsables, res-

pec ti vame n t, de la vida re ligiosa,
apos tolat, formació i a dminis tració. Ell s s'ha n escollit com a sec retari provincia l e l pare Ma rtí
Alsi na Pera rna u.
Amb e l no u eq ui p s'ha busca t
un a marcada renovació, sense pe rdr e la continuïtat. E ls clare tians
de Ca ta lu nya n'espe rem mol t de l
no u Govern.

Baaelona
Una notícia ha saltat, darreram ent, a
les plan es dels diari s. Mossèn Jaume
Trese rra ha estat anomenat .. Secretari
general " del Bisbat i assumeix , així
les funcions de ('antiga «Secretaria
de Cambra " , la qual s'ha vist renovada en una IInia qu e s'acosta al que va
se r realitzat a Tarragona (O. P. n. 1415. p. 479·481) .

A Tarragona, tanma teix, la con stitució de la Secre ta ria general,
dc què s'oc upa mossèn Mique l
Barbarà, obeïa a una reestructu ració ge nera l de ls dive rsos òrgans
cle l bisbat. A Barcelo na no ha estat a ixí, per a ra; ni les notícies
qu e poden recoll ir-se en e ls a mbi e nts pròxims a l que va a nomenant-sc «Consell episcopal»
(bisbes auxiliars i vicaris epi scopa ls) permeten es pe ra r-ho per a
d'aqu í a quatre dies.
No per a ixò deixa de tenir ·l a
seva signifi cació. Precisament pe r
la que te nia la Secre ta ri a , a la
qu a l hom a tribuïa , en a lguns ca-
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sos, actuacions poc convince nts
(vegeu·ne un exemple a Q. P., nú'
mero 16, p. 86). Un canvi en
aquest ò rga n és doncs, a ls ull s
de molts, senyal inequívoc d'ac·
tuació clarificadora.
H i ha , a més, a ltres fets . A un
nivell més est ructural cal citar la
publicació d'un avant·projecte de
«Directori de Pas tora l de conjunt
als Arxiprestats _. Ja era hora !
Des de la vi nguda de l canonge
Boul ard, ra més de tres anys
(Q. P. n. I p. 57·63), que s'alTos,
segava. Ara retorna, e l ve ll canon·
ge fran cès, i ha tingut una sessió
de treball amb el Consell ep isco·
pal el 18 de setembre i dues m és,
els dies següents, amb e ls arxi·
prestos. I:.s sabut q ue a ixò de la
Pastora l de conjunt a nivell arx i·
prestal va despertar suspicàcies i
atacs dels partidaris d'un «statu
quo . q ue és, de fet, un campi·qui·
pugui pas toral: cada rector és rei
i senyor a la seva parròquia .
A mig camí entre les estruc tu·
res i la «base., ca l deixar cons·
tà ncia , també, d 'a lguns nomenaments. Concretament a Terrassa,
on e ls problemes i e ls male ntesos
i confl ic tes es feien en dèmics ..
l finalment, a nivell de base·ba·
se, e l bisbe ha recollit e l problema del que es va anomenan t abu·
s ivament «sacrame ntalització» i
ha nomenat una com issió, la qual
ha preparat un avantiprojecte de
re lorma d'a lguns as pec tes de la
pas tora l de sagra ments i de la burocràcia eclesiàs tica (a ranzels, be·
nediccions, certificats ... ), e l qual
ha esta t traslladat a tots e ls arxiprestos per ta l que enviïn e l seu
parer, si és possible després d'ha·

608

\'er·ho I¡'cba llat a l'arxipres tat.
Aques ta darrera gota h a ret desbordar e l vas i ha ci rculat abun·
dantmen t un text multicopiat que
figura un diàleg entre dos arxiprestos i que és de [e t, una c rí·
tica àcida de l bisbe i d'alguns dels
seus coHaboradors, una protesta
contra qua lsevol cohe rència, tito
lIa da d 'uni formisme, en nom d 'un
laisser faire d 'encuny liberal que
perme t d'anar manant a casa. La
por de l'un iformisme és significativa ment manifestada per aquells
sectors que sempre havien estat
partida ri s de mantenir unes normes fix es pe r a tots.
El se temb re, doncs, comença a
deixondir-nos del parèntesi estivaL I fa desitjar a molts una renovació a [ans de ls ò rga ns direc·
tius, concretamen t de l Consell
episcopa l e l qual es troba e nca ra
ancora t a l lloc on va deixar-lo e l
doc tor Gonzàlez. ¿No come nça a
ser hora de fer·ho? Segurament
una de les qüestions que ben aviat
caldrà abordar és la de l'aposto·
lat seglar. L'abandó en què ha es·
tat deixat el laicat aqu ests darrers a nys és ben vergonyós per a
una Església que ja no pot obrir
la boca, a cap nive ll, sense parlar
de l Poble de Déu. - J. T.
Una carta multicopiada, datada el dia
3 d'agost. anunciava que . Ia Secció de
Sant Pacià de la Facultat de Teologia
de Barcelona crearà una Escola Superior de Teologia ".

Sem pre seguint la ma teixa car·
ta , aq uesta Escola, que come nça·
rà ja aquest octu bre , «o ferirà, es·
pecia lment a laics, la possibilita t

de fer un es tudi me tòdic i científic de la teologia, amb nivell i
mètode universi taris»; durarà sis
quatrimes tres, dos pe r any. Els
es tudian ts vindran obliga ts a dedicar-hi un mínim de sis hores
de classes magisterials, seminaris,
tre balls e n grup, e tc ., i sis hores
més de treball pe rsonal dirí git
per un professor. «Les classes es
donaran normalmen t en ll engua
ca talana .»
A la reunió del claustre de professors de la mateixa Secció de Sant Pacià. celebrada el dimecres dia 20 de
setembre, va tenir lloc l'el ecció del
nou Degà.

En cfec te, mossèn P. Te na ha·
via estat no menat Vice-pres ide nt i
cal ia subs tituir-lo en e l deganat.
L'elecció de ls professors recaigué
en mossèn Joan Bada, del departament d'Hi stòria eclesiàstica.
També es donà compte de la
designació de l nou Secretari. Have nt cessa t, després de l pe ríode
reglame ntari, mossèn Joan Pe legrí, ha es tat designat mossèn Joan
Guil c¡-as, quc s'ocupa actua lment
de l grup de seminari stes resid ents
a la Sagrera.

Tarragona
Els dies 30 de juny i 1 de juliol es
va reunir a la Selva del Camp el ConIell del presbiteri. El tema tractat va
ser - Les vocacions i el Seminari •.

Prèviament havia estat enviat a
tots e ls preveres del bisbat un
material de tre ball: 9 fu lls multicopials preparats pe r la com iss ió que s 'encarregava d'aquest
tema. Amb aq uest material als
dits e ls capel lans eren invitats a
e nviar pe r escrit els e lements de
judici que les dades aportades
eis suggerissin .
Val la pena de recollir algunes
d'aquestes dades.
«L'a ny 1966 ( ... ) la c risi sacerdota l cs va deixar sentir pràcticament a tots els Se minaris ( ... )
provocant una disminució d'ingressos, un augment de les inte rrupc ions i sortides de seminaristes, un retard en les ordenacions
i una escalada de les secularitzacions.»
Ai xí, mcnlrc la mitjana de nous
ing ressos els últims 50 anys és
de 20 per a ny, després dels 37
de l'any 1964, la ca iguda és vertica l: 26, 27, 25 , 17, 16, 8 i 7. - Ens
he m de remuntar als anys 1932,
1933 i 1934 per a trobar un nombre d'ingressos tan reduït co m
ci curs present ( ... ) Dels 72 nous
sem inari stt:.:s de l'últim quinque nni, 28 són immigrats (38 %). El
seu índex de perseve rança, e n
igualtat de circumstàncies, sof ser
infe rior al dels nadius» . 59 ingressc n als dos primers cursos de
batxille ra t.
El nombre total de seminari stes cau des de ls 191 de l'any 1966:
18 1, 166, 146, 126, 10 1.
Els últims 10 anys (62-7 1) han
estat ordenats 18 nous sacerdots
(O, 2, I e ls tres darrers anys),
me ntre que 11 han deixat e l minis teri i que 29 han mort : «ens
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trobe m amb un dèfi cit de 22 sacerdots, un 10 % a proxima t del
clergat diocesà».
Pel que fa a les baixes, les
més ignifica tives són les que COfresponen als estudian ts de teo lo-

gia: a pa rtir del curs 66-67 les
xifres ens donen aquests números: 4, 5, 10, 6, 2 d'un total de
28, 35, 29, 23, 21.
El Consell va votar i aprova r
10 conclusions. Reproduïm-nc
tres:
48. A la vegada i co nscients
de la dificultat que suposa actual-

ment la fo rmació integral dels seminaristes demanem que es doni un vot de con fi ança als formadors i professors del Seminari

perquè puguin trobar els sis temes formatius més adequats segons ho demanin les necess itats
i d'aco rd amb els documen ts de
l'Església.
8. E l Consell presbite ral demana un estudi desapassionat i críti c de les secularitzacion s al nos-

tre Bi sbat.
10. El Consell presbi teral dema na que el Consell de direcció
es preocupi de promocionar comunitats acolli dores dc ca ra a l'ctapa diaconal i a la integració
pastoral dels seminaristes.
El butll etí oficial del bisbat publicava.
el mes d'a bril, l'e stat de comptes de
l'Arquebi sbat l'any 1971.

Així ens asssabentàvem que, cn
començar l'any hi havia un remanent d'uns sis milions que s'ha
vist incrementat fins a vin t-i-un;
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ncs - uns tres milions- , dotze
milion s provenen de la venda de

terrenys a Roda de Berà.
Les despeses pugen més de
quatre milions. Notem unes xi-

fres : obres (2.200.000), préstecs
( 1.500.000), palau i cúria (280.000),
«quotes per arers àmbit nacional »

( 180.000). Aques t darrer concepte
suposem que vold rà assenya lar
Ics distintes contribucions a òr-

gans que depe nen de la Con[e rència episcopal de Madrid, com la
Universitat de Salamanca, per
exemple. ¿No fóra també interessant de sa ber ci que es des tina a
afe rs d 'àmbit regiO/wl, com és ara
la Faculta t de Teolog ia de Barcelona o ci Secret ar iat ca tal à de catequesi?
Unes xifres així, en grans blocs,
no diu en gran cosa. Però val la

pena de deixar constà ncia de Ja
seva publicació: la Comissió d'economia s'ap ressa a respondre al

suggeriment del Consell del presbiteri celebrat a últims de gener.
La nola acaba: «Aqu esta Delegació d'econom ia té l'especificació de tots els conceptes i no tindrà cap inconvenient a mostrarlos a qui ho desitgi».

Clar i català, que diem. ¿ Pe r
què els números ---<lue ho són
ta n l, de c1ars- es queden tan sovint en la foscor dels nostres calaixos particulars?
El dia 30 d'agost van ser ordenats
dos nous sacerdots a l'Església de
Santa Maria la Major de la ducal vila
de Montblanc.

Tots dos es quedara n a exer-

cir el ministeri en aquesta zona:
en Josep Solanes com a rector
de Solivella i professor del collegi de la Mercè de Montblanc;
en Jaume Roig com a rector de
Ciutadilla i Nalec, a l'arxiprestat de Sant Martí de Maldà.
L'arxiprestat de Sant Martí de Maldà
ens envia dues breus noticies:

Dos-cen ts nens i nenes han assi tit a colònies els mesos de juliol i agost: uns a Vallfogona de
Riuco rb i els altres a Mont-roig.
Sabem que des de començaments de setembre és prepara el
treball per al nou curs, amb la
participació de laics.
Un programa ens assabenta que a
Belianes s'ha volgut donar un nou caIre a la festa del Sagrat Cor, _una festa molt antiga que ce lebrem al poble
però que sempre esdevé una festa nova i esperada per molts».

Unes xerrades preparatòries, a
càrrec del Vicari episcopal de la
zona, mossèn Antoni Bru (. Els
laics en el poble de Déu" . La
nostra zona en la pastoral diocesana.), una celebració de la Penitència i una missa presidida pel
bisbe Joan, de la Seu d'Urgell i seguida d'una conferència col·loqui
sobre temes actuals d'Església
n'han estat els punts culminants.
A més, és clar, de la celebració i
la processó de la tarda. La festa
s 'ha ce lebrat el primer diumenge
de setembre.

Tortosa
AI mes de febrer s'estructuren totes les comissions diocesanes. En total 100 nomenaments per a sacerdots
1 26 per a seglars. Hi ha qui pertany a
diverses comissions.

Entre comissió i subcomi ssió
són 33, i amb tantes no hi ha encara les de pastoral obrera ni la
de pastoral dels allunyats.
Al juliol i agost hi ha hagut els
canvis de sacerdots . Uns 35 sacerdots canvien de cà rrec parroquial. Al bisbat som 185 sacerdots. Entre aquests nomenaments
tres són d'arxiprests cosa que
mou una mica d'enrenou perquè
s 'esperava que es complís el quc
ja fa un any es va establir: que
els arxiprests fossi n elegits pels
sacerdots de la comarca prescindin L del càrrec parroquial.
Com que no hi ha Consell pastoral
diocesà s'intenta que d'alguna manera
quedi suplert per les reunions d'arxiprests convocades pel senyor Bisbe.

El 3 de juny va ser-ne convocada una per tractar, com llegim
al . Butllcti del Bisbat»,
,¡ni-

.,m

tema: la pasloral de la confirmación. .. E l esludio se hizo
sobre "n anleproyecto teológicopastoral claborado por el SecreCD

taritu1a Diocesana d e Catequ esis.
( . .. ) Las posib les pis/a s de actllaciÓ'l pMtoral son ( ... ): J: pres-

cind ir, d e momento, de lo que
nos puedan decir los pas taralislas y /eólogos sobre la eda'l» ...
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I, finalment, sobre la llengua:

Temps enrera, la premsa ens
assabentava que la Conferència
episcopal catalana exhortava que
l'ensenyam ent de la catequesi als
in fa nts fos en llengua vernacla;
doncs bé, el nos tre secrelariat de
ca tequesi no té encara textos del
catecisme en català.
La li túrgia en llengua del poble no d ata de després del concili: fa més de 50 anys que a Cabassers un poble del nostre bisbat es cantaven les completes en
català Ara, he trobal un exemplar de l 'edició de les com pleles
lraduides del llatí per D. N., de
Cabasse rs feta l'any 1912. Hi ha
molta gent que recorda haver-les
cantades a les festes, a l'església
i que te'n diuen trossos de me·
mò ria.
J . M.

Urgell
De temps immemorial, els andor·
rans, com a bons vasalls del nostre
Bisbe-prfncep, en una pintoresca recepció li ofereixen un tribut en metàUic,
l'anomenada «qüèstia.. ala qüèstia,
que és el tribut que paga Andorra ...
seus princeps ... i és de 450 pessetes
anyals al Copríncep Mitrat _ (B. Riberaigua).

Enguany fou complimentat
aquest afer el dia 14 de juliol.
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Un cop ben assenlat q ue el servei que la Mitra d'Urgell fa al poble andorrà és una cosa seriosa,
efi caç i, avui i aquí, ineludible,
deixeu que aquest cronista -en
una opinió to talment personales permeti «qüestionar» l'aire feu·
dal que, en l'as pecte protocolari,
hom li pretén do nar, i que avui
ja no li escau.
Amb ocasió , entre altres, d'una reunió conjunta de teòleg s i bisbes, organitzada pel de Tol osa del Llenguadoc I
en aquella mateixa ciutat, hJ1 foren
convidats el bisbe Joan d'Urgell i, creiem, el de Gi rona, llavors monsenyor
Jubany.

Fou doncs, el 26 de juliol que
tornaren la vi sita al nostre bisbe
els seus germans de Tolosa i Caho rs. No cal dir amb quina simpatia mirem aquest moviment
d'age rmanament per part dels
bi sbes a banda i banda dels Pirineus. Això ja no és d'avui, i ens
porla a la memòria temps gloriosos de la història a casa nostra.
El que hem d'afegir, amb profunda condolença, és que la matinada del diumenge 30 de juliol
moria d'accident automobilístic
monsenyor Breheret, bisbe de
Cahors. El dia 2 d'agost el bisbe
Martí concelebrava l'ofici d 'exèquies en aquella catedral.
la ciutat de Tremp va oferir un h~
menatge a mossèn Casimir TOM'ent,
ecònom-arxiprest des de l'any 1947.

La parròquia i l'hospital, entre altres, han polaritzat l'actuació pastoral d'aquest bon sacer-

dot, diligent i clarividen t, estimat
de to thom . Bisbe, poble, autoritats, clergat, famí lies i jovent
::>articiparen a l'homenatge. La
c iutat l'ha nomenat fi ll adoptiu.
Per la Mare de Déu d'Agost, a Urgell celebrem el dia del Seminari. De
la presentació pastoral del Bisbe, enguany, ens crida l'atenció el realisme
i la serenor esperançada. Vegeu-ne
uns paràgrafs :

«En ten im, encara, de Semina-

ri? Quan veiem que ens és difícil de trobar la seva localització
- a La Seu, a Lleida, a Barcelona .. ,-, reconèixer les seves etapes, sovint canviants, mesurar el
nombre de seminaristes i l'índex de perseverança .. . aquesta

pregunta ens ve als llavis. l , de
fet, e n les visites pastorals és la
que amb més insis tència m'han
fet al ll arg i ample de la diòcesi.»

«En tenim, gràcies a Déu, per
bé que les seves formes tradicionals són sotmeses a les recerques
dels temps, no pas lliures de gemecs. A l'entorn d'uns principis
i valors permane nts, que de cor
recomano a formadors i seminar istes, cal anar bastin t les adaptacions adequades pe r a aconseguir l'eficàcia de la institució. »
... «A les portes ja d'un nou
curs, i malgrat les dificultats dels
temps, continuarem ardidament
la tasca de formar sacerdots, sense e ls quals no viuria la comunitat cristiana. Ajudem-nos-ru
tots!» Joan, bisbe d'Urgell.

La Vall de Bof, reliquiari del nostre romànic, ha vist a finals d'agost
la visita pastoral I confirmació.

A muntanya com a c iutat la
presència del Pasto r pren de dia
e n dia nou estil, d'acord amb els
temps, i sembla que poble i clergat s intonitzen més amb la nova
línia.
Aqu est 8 de setembre s'escau el
CinquantenarI de la Coronació Canònl·
ca de la Imatge de la Mare de Déu
en la seva advocació de Valldef1 ors , pa·
tro na de la ciutat de Tremp.

Un aprofundi t estudi del presin ves tigador senyor Mir i
Amat en ordre a esclarir i fixar
Ja veritab le advocació de la patrona de Tremp ha estat el motiu
d'un Decret episcopal que estableix la denominació ja citada.
El títol . Davall de Flors., d'altra banda no anterior als anys
quaranta, passa defini tivament a
la història.
1ig iós

Ribes, Bal aguer i la mateixa Seu estrenaran aquesta tardor, en la tasca
pastoral, nous equips sacerdotals.

:es una nova modali ta t de treball, sens dubte, i sembla que
seriosament per part del Bi sbe es
cami narà cap a un servei pastora l
en corresponsabilitat en tots els
àmbits, en tot quant sigui possible. No cal dir que l'etapa de
preparació, contactes personals i
constitució han estat una dura
tasca per al trio Bisbe-ereus-Pal,
el nou equip de govern . Nous
equips, doncs, al banc de proves.
Tots hi tenim la paraula.
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I ja al revolt del cami. .. un nou curs
en "afer pastoral.

D'entrada, molts interrogants:
rodatge dels nous destinos? ¿reeleccions de nou ajustament al
Consell del presbiteri ? nova singladura del seminari? ¿alguns
consells parroquials en marxa ?
quants coHegis de l'Església tancats? per a quan el deixondiment del nostre laicat rural?
quin succés la segona edició d'una trobada generacional de clergues, en oració i estudi? - A.F_

València
A Val ència actua des de fa més de
deu anys el Centre d'orientació voca·
clonal , amb un objectiu prou clar de
prestar, als joves que ¡¡ente n inquie·
tuds religioses, un servei d'informa·
cló, orientació i encarrilament.

Des de l seu començ fins ara,
aquest centre ha vist passar nombrosos grups de joves (de 14 fin s
a 30 anys) que, al principi, buscaven aclarir els seus dubtes i
després encarrilar la seva vocació.
Després d'uns anys de canvis,
el centre s'establi a l'antic convictori i es creà la «Residencia
Obispo Vicente Puchoh. Entraren
com a residents tots aquells qui
abans anaven habitualment a fer
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les seves consultes amb els dos
capellans que, des d'un principi,
es feren càrrec de la direcció.
Normalment els residents alternaven la seva preocupació vocacional i els estudis eclesiàstics
amb el treball o estudis que feien
abans d'entrar. Al poc temps s'havia aconseguit un ambient de sana obertura i llibertat personal.
E ls residents, després d'un període de preparació i d'aclariment, es decidien a ingresar o bé
al Seminari de València, o bé
a un seminari de missions, o bé a
qualsevol institut religiós , sense
cap coacció per pan dels di rectors.
Els darrers anys, els residents,
aspirants al sacerdoci o a la vida
religiosa, compartien la resid n• I;! .l 111 h es tudiants d'altres carreres, notant-se un ambient de sana i posi ti va convivènc ia.
Però últimament, també aquest
cen tre -com tots els centres de
formació religiosa- ha vist mino
vat el nombre de residents que,
cada vegada arn b més freqüència, van abandonant el sacerdoci
com a meta de ]a seva vida. Algú ha cregut que aquestes baixes han estat causades per la
convivència massa habitual amb
joves de la mateixa edat però de
distintes aspiracions. 1 potser
per això, entre altres coses menys
conegudes, l'Arquebisbe ha decidit acabar amb l'autonomia d'aquest centre d'orientació, connecta nt-lo i subord inant-lo a la direcció del Seminari metropolità.
I així ha d isposat: Que el rector
de l seminari serà al mateix temps
director del Centre d'orientació

vocacional, i nomena un subdirector que conviurà a la residència, però sense tenir la plena llibertat d 'acció ni de decisió; que
solament podran residir al centre
aquells qui clarament admeten la
possibilitat de ser sacerdots o religiosos.
Abans de tot això, és clar, han
hagut de treure de la residència
el que, fins ara, ha estat di rector
i fundador d'aquesta institució,
i l'han nomenat rector d'una parròquia de suburbi. Ni cal dir que
aquesta r emoció ha estat molt
comen tada pel clergat valencià, el
qual ha queda t tan sorprès com
el mateix remogut.
No sabem pas si el canvi efectuat al Centre d'o rientació vocacional serà per a bé o per a mal;
el temps ho dirà. El que sí sabem és que al subdirector de la
residència (o director adjunt) li
se presenta una difícil . papeleta» . - A. S.

Vic
El dia 19 de setembre es va celebrar al casal parroquial de Molà una
trobada diocesana de professors de
re ligió en el batxillerat i en les escoles univers itàries. S'hi van fer presents uns setanta professors. entre
sacerdots , religioses I laics. Va ser
presidida pel bisbe Ramon.

Després d 'una breu presentació

de la reunió a càrrec de Mn. Enric Vives de la Cortada, delegat
diocesà d'cnsenyament rel igiós,
mossèn Torrens, que té el mateix
càrrec a la diòcesi de Barcelona,
va parlar de . La Nova Llei d 'Educació i la situació legal del Professorat de Religió ».
Presentada a l'assem blea la programació de cursets per a l'especialització en l'àrea de l'ensenyament rel igiós, es va passar, d 'acord amb l'ordre del dia anunciat, a la intervenció del bisbe Ramon. Una llarga xerrada remarcan t la responsabilitat del professor de re ligió en el nloment actual d'evolució i de canvi; la capacitació teològica que se li ex.igeix, la missió que té de passar
tot el missatge sense deixar aspectes -potser desagradables- a
la cune ta i el discerniment d'allò que és opinable i del que no
ho és a l'hora de transme tre el
missatge.
La Comissió de Catequesi de Man·
resa ha elaborat, després d'una anterior experiència de cinc anys de durada (1966-1 972) , un «Pla inter·parroqu lal
de catequesi d'iniciació del s infants a
la vida cristiana». Aquest pla ha estat aprovat en la reunió de rectors de
la ciutat tinguda el prop-passat mes
de maig.

Vegeu-ne els trets principal s:
. L'objectiu del nou pla no és la
preparació dels infan ts a la primera comunió, sinó la iniciació
dels infants a la vida cristiana. La
ca teques i d'i niciació serà un cicle
de tres anys, durant el qual, quan
cs c regui oportú, a criteri i de mu615

tu acord entre els sacerdots, pares i catequista, l'infant farà la
comunió_ Per tant l'eix d 'aquest
pla és : la Iniciació dels infants
a la Vida Crist.iana .. ,»
«No es tracta d'inscriure e ls
infants al catecisme per prepararlos a la primera comunió, sinó
d'inscriure'ls al catecisme d'iniciació a la vida cristiana. Això vol
dir, in scriure'ls a un cicle de tres
anys de cateques i, dintre el qual ,
l'infan t, també farà la comuni ó ... »

. La decisió de participar l'infant en l'Eucaristia , això és, d'introd uir-lo a la vida de la comu-

nit at, es farà de mutu acord entre els sacerdo ts, els pares i el catequista. Com a criteris es tindrà
en compte: el clima cristià de la

família, el p rogrés personal de
l'infant, la coHaboració i responsabilitat dels pares i les garanties
de continuïtat en l'educació de la
fe de l'infant. Per això caldrà que
e ls pares no prometin ni assegurin res a l'in fa nt, ni planegin al
marge dels sacerdots i del cateq ui sta_ Els plans, projectes, iIlusions, promeses ... podrien portar disgustos. desenga nys i provocar tensions i xocs psicològics
d els qua ls l'infa nt rebria les conseqüències ... lO
«Desmuntar el «tinglado. que
els adults i la societat de consum
ha c reat en torn del fet religiós
«la prime ra comunió» . Fe t corner·
cjalitzat, profanat i individualitzat molt fonam ent en e l moment
present. Aquest fet hauria de ser
per als cristians un acte autènticament religiós, comunitari i festiu .•
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«Revaloritzar la Iniciació a la
vida cristiana dels infants com a
tasca de la comunitat o parròquia,
d'acord amb el procés evolutiu
de la vida dels infants, amb tot el
que comporta, l'educació de la fe,
de responsabilitat, coHaboració i
celebració comunitària i festiva ,
pe r part dels pares, sacerdots i
catequistes i de la comunitat com
a tal. Els infants, amb la seva entrada a la vida eucarís tica dels
adu lts, comencen a prendre part
en l'assemblea cristiana i expres·
sen amb la seva as istència i par·
ticipació la fe que procuraran viure en la vida quotidiana com in·
rants.»
Està a punt d'aprovar-se una nova
etapa en el funcionament del Consell
de Pastoral de Manresa. Es pretén que
tingui més agilitat 1 eficàcia en el s
seus treballs . El C. P. constarà de diversos òrgans.

El Ple (reunió trimestral),
amb representants del prebisteri
( rectors, vicaris, consiliaris .,, ) i
representants laics (parròquies,
ambients, moviments, associa·
cions ... )_ Presidit pel Vicari Episcopal de Manresa _
Els Consells (reunió m ensual),
depene nts del Ple i vinculats al
Secretariat, seran set:
- Consell del Presbiteri (que
comporta una reforma de l'anomenat «coHegi de rectors.);
- Consell d'Apostolat laica 1
(moviments apostòlics interparroquials);
- Consell Interparroquial (coordinació de parròquies);
- Consell d'Ensenyament;

-

Consell d'Apostolat hospita-

lari ;

- Consell d'Apostolat assistencial.
- Consell de Càrilas.
Les Comissions tècniques (reuni6 me nsual) realitzaran els estudi s que els encomani el ple i els
consells i oferiran material per a
dur a terme llurs directrius. Gaudiran de la confiança del C P. en
les seves iniciatives, però en les
coses que afecten a la pastoral general hauran de demanar l'aprovació del secre tariat.
Es crearan les comissions tècniques que es creguin convc-

ni ents . En principi existiran les
de cateques i, litúrgia, pastoral
ob re ra, pastoral de joventut, economia i premsa i propaganda.
El secretariat estarà format pel
president, secretari i un representan t de cada consell i de cada comissió. Seran funcions del secretariat: Preparar i convocar el ple
i l'assemblea, vetllar pel funcionament dels consells i de les comissions, coordinar tots els organis mes depenents del C. P. i promoure els serveis d'interès comú .
Anyalment se celebrarà l'A5'Semb/ea de to ts els representats al
Consell de Pastoral.

617

SUMARI
CONTINUACI Ó

QUATRE VE TS
Setmana de pas toral obrera a Tarragona· Jo·
sep Asens

575

Misses en valencià· Amoni Signes .

578

1 a l'estiu ... la catequesi . Joa /l Pu jol .

579

Crònica de Mallo rca· Pere L/ab rés

583

Trobad es d'animadors de cant per a la litúr-

gia · Gregori Es /rada

588

M semblca pa rroquial a Gra no llers· J. Subirà

589

Solsona: e ndava nt les atxes ! . CIill/ em Fom er

593

Sacralització i burocràc ia - 1. M. Totosaus

597

Des d 'Urge ll, amb ocasió d 'unes jornades
A. For/t"' y

60 1

La Faculta t de Teologia ja té patronat· J. M.
T% saus .

604

D'AC! I D'ALLÀ

606

Barcelona

607

Tarragona

609

Tortosa

611

Urgell

612

València

614

PRéSBYTERIUM Publicació bimestral .

QUADERNS DE PASTORAL

Director: Josep Junyent.

Redacció i Administració: Rivodeneyra, n.t' 6, 4.'t,

TeJ.231 J400-8arcelona-2. Subscripció anyal: 250 pies.
/Yú nrero solt: 60 pies. Dipòsit Leg al B - 25.506-1969.
Imprès a /. G. Sta. Eullilia. c. S. Joan Bosco, sln.
Sta . Eulàlia de Ronsana. Amb censura eclesiàstica.

Empresa periodistica: Joan Carrera PJrlflOS (N.o 458. tom 6,
Secció de Persones Naturals. f oli 127. inscripció J ")

