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(IV · 1972 • 21) 

primera plana 

Com una confessió general 

Els nostres Quaderns arriben al número vint·i·u 
- una certa majoria d'edat- sense haver parlat d'e lls 
mateixos més que en l'obligada presentació que n'en
capçalà e l primer volum . E ls conflictes laborals, els 
ex iliats polítics, l'ensenyament religiós, e l Concorda t , 
esdeveniments eclesials importants, la nova llei d'educa
ció, els cristians i la política , la te levisió ... són temes 
que hi han ocupat, mes rera mes, la «primera plana». 
Hem volgut que la nostra mirada pastoral fos ampla i 
projectada sempre enfora. Ara, doncs, no creiem que els 
nostres amics lectors se'ns mostrin esquívols si, al cap 
de tres anys llargs i de més de dues mil pàgines en 
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silenci, els demanem que ens escoltin un moment, com 
en una confessió general. Ja procurarem, per tal de no 
afeixugar-los massa, que sigui una confessió alegre, és 
a dir, amb molta sinceritat i amb no gaire penedimen!. .. 

Vam partir d 'un voler ben clar: fer una revista de 
pastoral des de totes i per a totes les diòcesis catala
nes, sense oblidar les Illes ni València, encara un poc 
llunyana. l això perquè creiem que aquest espai -geo
gràfic, humà i culturaJ- és l'àmbit unitari on conver
geixen les nostres accions diverses i que demana, com 
a conjunt orgànic, una forma de presència, uns signes, 
un testimoniatge i unes respostes coherents de l'Esglé
sia. Ens ha calgut, per a anar afermant aquesta visió 
comunitària, lluitar contra Ja inèrcia, la desconnexió, 
la ru tina dels compartiments artificiosos i, encara, coo
tra aquell enutjós malentès que s'alimenta del centra
lisme barceloní i del reflex recelós que crea, en les al
tres terres, la presumpció s istemàtica de la seva existèn
cia. Avui ja comptem amb un eq uip de redacció on tots 
els bisbats hi són presents; amb una secció, «quatre 
vents», que és una crònica, pràcticament exhaustiva , 
de la vida pastoral de totes les nostres ciut ats, viles i 
comarques; amb coHaboradors de tot arreu; amb una 
colla de visites fetes per tot l'equip de redacció a di
verses diòces is. Val a dir que «Quaderns de Pastoral» 
són editats a Barcelona només per raons d'ordre pràc
tic , no perquè estiguin adscrits a cap demarcació o 
institució determinades_ Voldríem, més aviat, que totes 
Ics diòcesis i els seus organismes -consell s presbite
rals, parròquies i comunitats religioses, seminaris i fa
cultats, centres d 'estudi, entitats laicals ... - hi veiessin 
un servei a la disposició de tothom. Una aspiració, és 
clar, que no depèn de nosaltres sols convertir en reali
tat, a la qual, però, no renunciarem mai. Si, malgrat 
tot, algú encara troba aquestes pàgines massa barce
lonines, que no ho atribueixi a cap mena de malícia. 

Tal vegada aquesta voluntat integradora de la nostra 
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revi sta n'ha accentuat el caràcter infraestruct ural i ha 
fet menys vi sible l'orientació específica que la guia. Així , 
a lguns ens han tilllat de centristes i allres han cregu t 
que no donàvem prou priori tat a la dimensió missio
nera. 

Quan t al cen trisme, podríem repetir, amb paraules 
d'ara fa un any, la nostra adscripdó a una determina
da acti tud. «No pas la de la vi a mitjana, com massa 
precipitadament diuen alguns, sinó la de l'avanç real i 
coHectiu. La d'aquells enamorats del progrés que poclrien 
compart ir allò que Josep h Conracl professava en el ter
rcny literari: «Ja primera virtut del novcHista, de ia, és la 
comprensió exacta dels lími ts traçats per la real itat 
de la seva època al lliure joc de la seva invenció .• ( úm. 
14-15) Ha estat intenció nostra impulsar no un esperit 
de centre - molt menys encara im posar-lo- sinó un 
estil realista i majoritari. Passa, de vegades, quc un nou 
aspecte conceptual o una nova forma d'acció irrompen 
en els nostres ambients pastorals i, en lloc d 'integrar
s'hi dialèct icament, ho tenyeixen tot d'un sol color. El 
petit grup dels engrescats anuncia que som en nou i 
defin itiu tombant i aconsegueix, de fet, algunes realit
zacions minoritàries . Un altre grupet, no ca l dir-ho, ata
ca sis temàticament l'anterior. Un sector més ampli - te
merós de no es tar al dia i víctima , algun cop, d'un com
plex d'inferioritat-, s 'adhereix al primer, amb poca 
convicció. La majoria calla, ni tan solament domina el 
llenguatge novell , s' inhibeix . Ara bé, un cop passada l'eu
fòria, ens adonem que ben poca cosa ha esta t modifica
da. El país continua amb el seu ritme i la seva plurali
tat, i cada vegada una mica més dispers. Doncs bé; la 
nostra actitud ha es ta t la d'assegurar un canemàs ge
neral i absolutament obert, on tot esforç pastora l hi 
fos acollit i, alhora, situat al costat dels altres. Així no 
hem volgut ser cen tris tes sinó dialèctics, informadors 
de la maj oria, testimon is del país real, que és divers 
i que té el seu ritme. Recordeu, per exemplc, entre els 
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darrers números, els dedicats als consells pastorals, als 
cristians i la política, a la pastoral dels sagraments ... 
Cada criteri i cada experiència hi han estat explicats 
des de la pròpia perspectiva, mai judicats segons una 
ortodòxia. Recordeu, encara, seccions com «Terra i po
ble» o . Antologia. que malden per l'objectivitat i per 
la continuïtat. No cal d ir que l'equip de redacció, a més, 
d'una banda ha exigit uns mínims de seriositat i de 
competència en tota coHaboraci6 i, de l'altra, ha anal 
assenyalant pistes de síntesi creadora, a partir de la plu
ralitat d'aportacions. Assumim, naturalment, per a bé 
i per a mal, aquesta responsabilitat, davant els lectors 
que, en subscriure's a Quaderns de Pastoral, ens han 
fet confiança. 

Quant a la dimensió missionera, diríem que la seva 
prioritat és progressivament més ressaltada en els nos
tres Quaderns , no com una especialització, que no pre
tenem, s inó com a reflex d'una condició que s'imposa 
a la pastoral d'avui que volem servi r. 

Cada dia són més els laics subscrits a la nostra re
vista i, en menor escala, els qui hi escriuen. Aquesta és 
una tendència irreversible que s 'anirà afermant de dia 
en dia. Com saben prou els lectors més antics, el nostre 
naixement tingué l'aire d'una certa represa de «E l Bon 
Pastor», la revista del clericat cata là d'abans de la guer
ra. D'acord amb una visió pastoral més ampla, ·avui 
anem esborrant distincions excess ives i, sense renunciar 
a ser un instrument per a la maj oria de sacerdots de l 
país, els nostres Quaderns volen ser-ho també per als 
a ltres subjectes actius de la pastoral. Fins i tot hem 
soHicitat la supressió del nostre títol clàss ic de . Presby
terium », a favor del subtítol, per tal de fer-ne més pa
tent la destinació general. 

Una paraula, encara, pensant en els nostres bisbes . 
Alguna vegada, ben cert, ens n'ha arribat una mica d'en· 
coratjament. Sabem, però -algun d'ells ens ho ha dit 
amb gran franquesa-, que, en general, els Quaderns no 
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acaben d'agradar-los. Nosaltres hem dit sempre que vo
líem fer una revista ni ondal ni clandest ina. Entre 
aquests dos marges , veiem un camí amplíssim. El nor
mal, diríem. Però, com s i la frondositat dels marges 
se'l mengés, és un camí desapercebut per molts. Seria 
llàs tima que l'autoritat eclesial només se sentís còmoda 
quan actua en l'c tructura estricta o a partir de rela
cions suscitades per la seva iniciativa. Amb aquesta re
flexió no volem ocultar les nostres errades. Alguns 0'0-
mcn taris, algunes iron ies, algun silenci. .. poden haver 
molestat raonablement. Però podem presentar, també, 
un bon treball positi u el qual, amb totes les seves lim i
tacions, és per a l' Església única que tenim, amb els 
seus bisbes i els seus seglars , amb els seus sacerdots 
i els seus religiosos, amb tots els quals comptem, segons 
la peculiar fun ció eclesial de cadascú . 

Resten coses a dir: la nostra concepció de la cultura 
com una convergència d'clements divcr os, de l'estudi 
científic a l'acudit, del ll ibre al film ... ; la nostra volun
tat de fer no una revista bona en abstracte, sinó que 
ajudi a cons trui r i a reali tzar-se ara i aquí ... Però allar
garíem massa aquesta confessió. Diguem, per acabar, 
que l'equip de redacció reconeix les deficiències que s'a· 
maguen com un paràsit en les seves asp iracions més 
pures, que us demana la coHaboració de la vostra crítica 
s incera i que està ObCf L. sense cap IimiLaci6, als sugge· 
riments de tots. Tampoc no us cal esperar que us de· 
manem un article. perquè, de fet, tots en teniu, s i més 
no des d 'ara, un de demanat i l'esperem. 

623 



Una pràctica cristiana de la política 

El document dels bisbes francesos sobre cPolitica, 
Església i fe», emanat de l'Assemblea que han celebrat 
a Lourdes a finals del prop-passat mes d'octubre, és una 
altra mostra del que pot ser el magisteri episcopal en 
una època de pluralisme. Una primera mostra l'ha
via oferta a França, la Comissió episcopal pel món 
obrer el passat mes de maig, en el document que reco
llia les primeres conclusions del diàleg emprès pels 
pastor amb cristians que han optat pel socialisme. 

L'estat d'esperit que revelen aquests documents que
da molt allunyat de tot el que haurien pogut significar 
expressions com «poütica cristiana», «democràcia eris· 
tiana. i, no cal dir-ho, cestat catòlic». Són els cristians 
els qui tenen el poder de viure la seva praxi polltica 
a la llum de la [c, i no han de ser les institucions polí
tiques les que s'apropiïn el dret d 'etiquetar-se amb un 
títol sacralitzador, que legitimi i doni un suplement de 
consistència terrestre a reaBtats ben terrestres. Ha pas· 
sat l'hora de daurar la píndola del poder amb recur
sos religiosos i de fer la fe cristiana com a motiu de 
designació. l ha passat també l'hora de fer servir la 
fe com a vehicle de plans de poder que tenen el seu 
propi contingut i la seva pròpia definició a l marge de 
la fe. 

La fe i la política són dos camps ben diferenciats. 
Però els cristians i l'Església són ben bé d 'aquest món: 
no hi ha cap opció que sigui políticament neutra. Re
conèixer la pluralitat legítima de les opcions polítiques 
dels cristians, fugint de les inveterades confusions de 
l'aliança entre el Tron i l'Altar, i de les pretensions 
posteriors més o menys vergonyants de recuperar el 
pes de l'Església en la vida polJtica, no significa que 
l'existència cris tiana es puguj concebre com a indife
rent a tota mena de continguts ètics: com si, en nom 
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del pluralisme, tant se valgués ser explotador o explo
tat, opressor O bé oprimit, i com si, per tal de respectar 
el pluralisme dels seus membres, la comunitat cristia
na s'hagués d 'inhibir sistemàticament davant dels pro
blemes públics en els quals aquests membres es veuen 
implicats_ 

El plantejament dels bisbes francesos no pretén so
lucionar sobre el paper les tensions que són previsi
bles en una comunitat cristiana, unida per la fe, però 
dividida per la diversitat de les opcions temporals dels 
seus membres. Els bisbes francesos confien, en defini
tiva, que la comunitat cristiana, si és viva, serà el lloc 
on les opcions i les oposicions quedin relativitzades i 
obertes a ulteriors reconsideracions en virtut de les es
perances definitives, la pràctica del perdó mutu, la cor
recció fraterna, i altres elements típics de la vida cris
tiana. 

!il Is llostres subscriptors: 

. QUADERN S DE PASTORA L., tot e sperant re

trobar-vos l'any que ve, us desitja q ue tingu e u un bo n 

Nadal i un bon any nou. 
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tema 

L'abast i els límits de la psicologia 

de la religió 

Som conscients que no podem negligir les 
aportacions de les ci~ncies humanes a la pasto
ral. Vegeu, per tant, en aquest treball Ull preludi 
del que lraclarem pròximament, de manera àm
plia, en aquestes pàgines: les relacions entre la 
psicologia i la pastoral. 

La difusió creixent dels estudis realitzats en el camp de les cièn
cies an tropològiques i biològiques , de la sociologia i de la psicolo
gia , ha produït un impacte profu nd en el nostre món cultural i obli
ga l 'home d'avui a reexaminar d'una manera permanent la seva 
visió de la real itat. 

El fenomen religiós va interessar de bon començament els espe
cialistes d'aquestes ciències i en aquest sentit creiem que la reflexió 
teològica i pastora l que volen promoure aquests QUADERNS pot 
trobar en les apo rtacions de la psicologia re ligiosa la base d'una 
sana i fecunda confrontació. 
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La psicologia religiosa : ciè ncia positiva de la religió. 

Les ex periències, act ituds i express ions religioses són el camp 
d'investigació de la psicologia re ligiosa. E l psicòleg observa i ana
litza el fenomen religiós mitjança nt e ls mètodes propis de la ps i· 
cologia : anàlis is s is tematitzades de documents personals . qüestio
nari s i esca les d'actit ud , tests projectius, observacions sis temàti
ques de comportamen ts, interv iu s, esca les d'anàlisis semàntiques, 
i , fin s i tot , anà lis is aprofundides segons els mèt odes cl ínics. Com 
en Ics altres ciències, ,'elaborac ió i cI pe rfeccionamen t de les tècni
ques d'investigació han ob tingut una dife renciació m és afinada dels 
dife ren ts fac tors i registres que constitue ixen l'objecte científic de 
la ps icologia de la religió. Actua lment , podem dis tingir d'una ma· 
ne ra mo lt més clara que en a ltres èpoq ues , e ls vectors i dimensions 
de fenò mens com les op inions en matèria religiosa, les c reences, 
e ls judicis de va lor, Ics experiències i ac tituds, e ls comportaments 
i ritus . La reflexió psicològica pren doncs com objecte d'estudi el 
que constitueix en realitat e l contingu t propi de la re li gió. Però 
així com la religió parla de l'acció de Déu envers l'home, la cièn· 
cia pos itiva, pe r definici ó, no pot fe r a lt ra cosa que mi rar d'esbri· 
na r l'acció de l'home envers Déu. 

Partint d'aquestes premisses metodològiques cal subratllar cla· 
rament que e l psicòleg no pretén de cap manera fer obra de teòleg 
o filòsof. E l psicòleg observa, descri u, i analitza e l fenomen re li· 
giós, tot posant entre pa rèntesis l'exis tènc ia de Déu, objec te de 
t'experiència i de l'actitud religioses. Ca l reconèixer que aquesta 
actitud neutra l de la psicologia religiosa no sempre és fà c il d'obser
var en la pràctica. De vegades el psicòleg, constituint·se en j ut ge 
absolut, ha reduït la intenció re ligiosa a un (enomen purament 
humà. 

Aquesta m anera de procedir és típicament «psicologis ta»: con
s idera e l fet re ligiós com q uelcom que po t expli car-se exh aus tiva
ment amb les soles prem isses psicològiq ues. En lloc de fer-nos des· 
cobrir en l'ho me una dimen sió transnatural, el psicologisme en fa 
l'epifenomen de dinamismes pròpiament natura ls. La ciència de les 
coses de Déu és a leshores substituïda per una ciènc ia purament 
humana. 
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Estem doncs d'acord a denunciar l'error de l'actitud ps icolo
gista , però no deixa de sorprendre'ns el recel de certs teòlegs en
vers la intenció de la psicologia religiosa de fer-nos descobrir les 
particularitats pròpiament humanes de l'actitud religiosa. E l teòleg, 
basant-se en les formulacions pròpies de seu univers discursiu, in
terpreta sovint els punts de vista de la psicologia com atac o defen
sa de la religió, de la teologia, oblidant que les qüestions planteja
des en el marc de referència d 'una disciplina empírica no poden 
resoldre's partint dels principis d 'una disciplina no empírica. (El 
procediment invers, evidentment, tampoc no es pot admetre.) 

A començaments d 'aques ta centúria els primers psicòlegs de la 
re ligió. com W. James i E. Starbuck, intentaren en va d'arribar 
amb la sola ajuda de la psicologia a l nucli íntim i essencial de la 
rel igió. La qüestió de la naturalesa i del sen tit últim de la religió 
no és d'ordre psicològic sinó metafísic o teològic. Només la filo
sofia és cridada per vocació a pensar el ser transfenomenal i a des
velar-ne les estructures essencials i necessàries. En tant que cièn
cia positiva, repet im-ho, la psicologia es preocupa únicament dels 
purs fenòmens i, en el nostre cas, la r eligió tal com es manifes ta 
i s'estructura en l'home. 

Veritat o iHusió de l'actitud religiosa. 

Dir que la psicologia estudia els fenòmens DO implica que es 
I imiti a les aparences de la realitat. La psicologia pretén arribar 
a una comprensió del com portament humà i, en el nostre cas, 
religiós. 

Explorant sistemàticament els comportaments religiosos en llur 
context humà, e l psicòleg intenta manifestar-ne el contingut i el 
senti t. La psicologia té efectivament la possibi li tat d'examinar el 
sentit humà i la verita t relativa (no el sentit últim, ni la veri tat 
absolu ta) dels fets religiosos en relació amb els altres fenòmens 
humans. 

La psicologia. doncs, no es limita a un treball descriptiu o ana-
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lít ic dels fe ts religiosos, sinó que en dóna un judici de veritat. En 
l'esforç d'objectivació dc la reli giositat humana s'imposa inevi ta
blement la tasca de discernir l'act itud religiosa aparent i la religió 
humanament veritable. Des del punt de vista de la psicologia, la 
religió pot redui r-se de vegades a una pura iHusió, a un somni in
consistent (enca ra que en aques t cas caldrà pa rlar més aviat de 
pseudo-reli gió). L'estudi de les motivacions del comportament re
ligiós, tal com el realitza la psicologia re ligiosa, condueix per força 
a jutjar-ne la veri tat humana. Si preguntem el perquè d'un compor
tament ens plan tegem necessàriam en t el problema de la seva ve
ri tal. 

En la perspectiva psicològica, la religió deixa de ser un pur con
tacte amb l'Absolut. La psicologia ens (a descobri r l'home religiós 
en e l seu context natural, movent-se entre les coses i els homes. 
inquiet i an imat de tan ts desigs . La psicologia ens presenta la reli 
gió arrelada en Ja xarxa de re lacions am b e l medi natural i cultu
ral. Això no vol dir que la descoberta de les motivacions del com
portament re ligiós ens permeti necessà riament de bastir un siste
ma absolut d'explicació universal; nogensmenys, ens deixa entre
veure els fonamen ts humans de la religió i destriar-ne alguns tipus 
de veritats relatives. 

Psicologia i cristianisme. 

El psicòleg cristià, igual que qualsevol altre, considera el cris
tianisme com una forma determinada de fe religiosa. L'error que 
cal evitar és el de voler integrar qualsevol actitud religiosa en 
l'esquema general d'una religiosi ta t indiferenciada, ignorant els 
camins prop is i específics d'una de terminada creença. En e l cas, 
doncs, del cri stianisme el psicòleg ha de respectar l'originalita t 
de la relació viscuda pel creient. Ara bé, el sent it d 'una actitud 
depèn no solament de l 'afirmació d'unes realitats de fe, sinó també 
de les condicions subjectives individuals i socials d 'aquesta fe. Cal
drà doncs analitzar rigorosament el contigut real de les creences 
i veure a través de quins esquemes l'individu s'hi relaciona i quin 
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tipus de reaccions (lliurament, defensa, rebuig) provoca aquesta 
relació. 

Aquí hauríem de plantejar un problema que ha es tat de vega
des el camp de batalla entre sociòlegs i psicòlegs de la re ligió: 
l'individu és el reflex de la societat cultural o bé la societat expres
sa l'individu? La psicologia dinàmica ha superat aquesta antinò
mia, reconeixent en l'home el lloc d 'inte racció dels dos pol s. En 
aquest sentit són interessants Jes aportacions dels estudis de lin
güística que estableixen l'autonomia del llengua tge, univers s imbò
lic que no es deixa reduir ni a l'interioritat genètica ni a les regles 
socials; l'individu s'hi integra i s 'hi forma tot introduint-hi alhora 
un centre creador. Anàlogamen t es pot dir que la religió rea l s'ex
pressa en el teixi t de relacions existents entre l'individu religiós. 
la societat re ligiosa a la qual pertany i l'univers de creences i ritus 
als quals l'individu i la societat s'adhereixen. 

Un altre problema és el d'a lgunes escoles teològiques que refu
sen a la psicologia el dret d 'observació dels fenòmens cris tians, so
bre tot les que oposen radicalment cris tiani sme i religió. Aquest 
refús, el creiem injustificat per dues raons: primerament perquè, 
com ja hem dit, no volem reduir la totalita t de la vida religiosa 
a l'esfera de l'home natural tal com l'estudia la psicologia. l en 
segon lloc, perquè adop tem l'o pció teològica dels qui afirmen que 
e l sobrenatural cristià no implica l'abolició de la realitat religiosa 
en l'home, sinó que s'hi insereix, tot puriricant-Ia i perfeccionant-la. 

El Centre de Psicologia Religiosa de la Universitat de Lovaina, 

Com a complement pràct ic d'aquesta exposició sumària sobre 
l 'abast i cls límits de la psicologia religiosa voldríem donar a co
nèixer Ics activitats concretes del Centre de Psicologia Religiosa de 
Lovaina, que, de manera eficaç, participa des de fa bastants anys 
a l'esforç de recerca c ientífica en aques t camp relativament recent 
de la psicologia rel igiosa. 
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La Facultat de Psicologia i de Ciències de l'Educació disposa 
de diferents laboratoris i centres d'investigació que són l'exponent 
d'una forta activitat c ientífi ca i de l'especialització creixent de la 
mateixa ps icologia. Citem, per exemple, el Centre de psicologia expe
rimental i com parada, el de la psicologia diferencial i clínica, el 
de psicopatologia del nen, el laboratori de ps icofi siologia, el de pe
dagogia experimental, etc. 

L'origen de l'interès per la psicologia científica a la Universi tat 
de Lovaina remunta a final s del segle passat, quan Mons. Mercier 
organitzava el primer laboratori de psicologia ex perimental de Bèl
gica i confiava l 'ensenyament d'aques ta matèria al profesor Thiery. 
El 1923, el professor Micholle hi fund ava l'Escola de pedagogia 
i de psicologia aplicada a l'educació. Tres grans orientacions figu· 
raven en el programa de l'Escola: la ps icologia experimental , la 
psicologia pedagògica i la pedagogia científica. Amb el temps aques
ta escola es transformà en un institut universi tari de psicologia 
que des de l'any 1944 donava un ensenyament psicològic complet 
i assegurava la formació de psicòlegs professionals i inves tigadors. 
Fa dos anys, l'Insti tut obtingué de la Universitat l'esta tut de Facul
tal. La matrícula de l'any passat era d'uns 800 alumnes repartits 
en 5 cursos: dos de comuns i tres d'especialització. 

L'ensenyament dc la psicologia reli giosa a Lovaina data de l'any 
1957. Durant molts anys, la universitat protestant de Ginebra fou 
l'única en tot el món a posseir una càtedra de psicologia religiosa 
fin s qu e es van fundar el 1956 a Nimega (H. M. M. FOrlmant) i l'any 
següent a Lovaina (A. Vergote) les dues primeres càtedres de psi
cologia religiosa avalades per unive rsitats ca tòli ques. 

El professor A. Vergote, que posseeix excepciona lment la múlti · 
ple formació de teòleg, fi lòsof i psicoanalista, continua essent. en· 
cara avui, a Lovaina, l'animador del Centre de Psicologia religiosa 
que va né ixer com a projecció natural de l seu ensenyament obert 
i creador. Les activitats del Centre són múltiples j variades: psi· 
cologia de l'ateisme; imatge de Déu en relació a Ics imatges pa
rentals del nen, de l'adolescen t, de l'adult i de la religiosa; percep
c ió simbòlica de Ics mediacions religioses rituals i desenvolu pa· 
ment psicològic del nen i de l'adolescent; la magia; sacerdoci 
i vida re ligiosa; religió i moral; e l despert ar de l'interès re ligiós 
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de l'infant; la interferència del context cultural amb alguns signi
ficats fonamentals del llenguatge religiós; les experiències existen
cials (solitud, amor. mort, naturalesa) i la relació a Déu (conjunció 
i conflicte), etc. 

Ens és impossible dintre dels límits d'aquest article d 'exposar 
en detall l 'abast i contingut d'aquestes recerques, a les quals cal afe
gir la construcció i convalidació d'instruments apropiats a la in
vestigació, com per exemple una escala d'actitud religiosa i un test 
projectiu utilitzat en l'es tudi de la dimensió religiosa d'algunes si
tuacions existencials. El Centre disposa també d'un [itxer complet 
de les publicacions existents en els diversos camps de la psicologia 
religiosa. 

Aquestes simples referències necessitarien evidentment un co
mentari més ampli , però ens semblen en tot cas bastantment sugge
ridores del camp immens i prometedor que la psicologia religiosa 
ha obert aquests darrers anys a la investigació i a l'estudi. 
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testimoni 

Una conversa amb el pare 

Agustí A ltisent,. monjo de P ob/et 

Ben plantat al fons d'aquesta clotada verda 
que és la Conca de Barberà, el Monestir de Po
blet ltS dóna, lot jus t hi arribeu, una. sensació 
de força. Més que bonic, Poblet és gran, vigo
rós . La seva pedra, tenyida d'una gamma d'ocres, 
domina el contorn. No s'adossa enlloc, no apro
fita cap espai escadusser. Diríeu que és 011 ha 
volgut ésser i que neix d'ell el seu en torn. Pot
ser lli lla encara, e,t aquesta puixança, el deix 
d'algun vell dinWHiet d'llistòries ambígües de 
dominació ... Potser les finies de la seva façat1a 
allargassada, barreja de telllple i de cast ell, me
reixerien el retret d'algun esteticista. En tol cas, 
Poblet compta amb l'exorcisme de la seva reali-
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tat , de la seva eficàcia històrica, d e la seva gran
desa. I de la seva aC/ l/alifat religiosa . Perquè 
Poblet no és avu i un museu, sinó la llar, el de
serl i el taller de més de trenta monjos ... Si no 
és que considerem com l/na peça de museu el 
lnateix Illonaquisme 

Mireu, e l monaqui sme és una ins titució i, com tota institució 
només crea possibilitats. Pertany a ls individus d'aprofi tar-les ... Per
sona lment no crec en les in stitucions, com a decisives, sinó en les 
persones que les viuen . Les inst itucions inclouen sovint un con
tingut mediocre en la suma dels sells individus. El bo és rar. L'èxit 
és escàs sempre. Però també és veritat que el valor d'una ins titu
ció cal cercar-lo en els seus casos d'èxit , no pas en els casos en 
els quals, per mor de les persones que l'han viscuda, ha fracassat. 

All i cepal, vorejant la cinquantena, el pa re 
Agustí Allisent té una m irada que traeix molta 
m és decis ió i contundència que no mostren les 
seves paraules, sempre embridades pel joc dia
lèctic i, a vegades, per una punta d'escepticisme. 

I 011 rau, pare Agus/ í, l'èxit del /llOnjo? 

Em sem bla que e l camp de treball espiritual dels monjos és 
l'ànima pròpia. Això, avui , sona a individuali sme i és, per tant, cosa 
vitanda. Per això, alguns, ara posen l'accent del monaca t en altres 
bandes. Personalmen t, penso que ran marrada . Dic q ue e l camp de 
treball del monjo és l'ànima propia, no pas en el senti t que el mon
jo treba lli «per a la pròpia salvació. (cosa per la qua l no m 'esquin
çaria e l vestit, però q ue seria una postura de poca quali tat), sinó 
per a la pròpia perfecció, per a la pròpia santeda l. No pas a fi 
d'adquirir mèrits i virtuts per a ell , com un enriquiment personal. 
Quan dic santedat, vull dir anar ll iurant, dia rera dia, tot s els re
plecs del cor a Déu i rer que Ell sigui, efectivament, el meu amo. 
I això no perquè s igui precisament ci meu cor sinó perquè, consi
derant-lo com a part d'una terra que Déu ha de dominar, si jo l'hi 
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lliuro, li ll iu ro un trosset del món, ci trosse t que t inc més a mà, 
aquell que puc evangelit zar més fàci lment i que, tanmateix. costa 
més d'evangelitzar. 

Quall va entrar al M onestir, AguSlí Alrisen! 
tenia vi11l-i-set Gl1)'S i l1avhl acabat, a la seva ciu
tal de Barcelona, el peritatge merca ntil. Contra 
el que podria fer creure l'índole d'aques /s es /u
dis, era, ja aleshores, LlI1 gran leclor de lit era
Una. D'aquells temps, conserva un record espe
cial de Kafka. 

Si jo tracto de lluitar cada dia con l ra ci meu egoisme, de vèncer 
el meu orgull, d'accepta r Ics meves limitac ions, de portar CO I11 

una creu d'opro bi els meus pecats, crec que fa ig regnar Déu en 
un indret del món (que es dóna c i cas que és el meu cor ) i que, 
per tant, faig que el Regne avanci ni que sigui uns miHímetrcs. 
Aquesta fe ina de purificació personal, d'anà lisi serena però impla
cable d'un mateix, d'apertura a Déu d'aquell doble fons que man
tenim en e l nos tre cor perquè Ell no acabi mai d'entrar-hi , és, cm 
sembla, la tasca específica del monjo. Una opinió personal (i tra
dicional) que molts probablement cons ideraran desfasada. Jo crec, 
en canvi, que manté la seva vigència. Perquè si e ls monjos volem 
fer allò que és específic de l clericat secular o del laicat, ni aporta
rem al conj un t la nostra con tribució personal ni sen /irà de gran 
cosa una contr ibució que e ls altres, poden donar més bé que nos
ab-es. Com si un piani sta, per tal de fer-se més «humà», abandonés 
arpeigs i eSludis i es ll iu rés a altres tasques . Després no podria 
proporcionar-nos e l goig d'un conce rt, que només ell podia oferir
nos. Jo crec que, a l'Església, la mentalitat ha de ser comuna a to ts, 
però les activitats, no; aquestes, ca l mantenir-les diferenciades si 
volem el bé de l conjun t. Cadascú només po t tocar e l seu instru
ment. ingú no és, e ll sol, una orquestra. Ara, aLxò s í, cal que cada 
u sàpiga valorar la música dels altres i coordinar-s'hi. 

De «l'ànima pròpia » hem anat a parar, tanmateix, a una pers
pec/iva on hi són presen/s els allres ... 
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És que treballant per purificar l'ànima pròpia, per veure-hi clar, 
per no fer trampa, e l monjo pot anar elaborant, alhora, un elixir, 
com una essència molt sim ple i condensada que serà útil també 
als altres_ En aquest sentit , el mones tir pot esdevenir un laboratori 
on, amb l'a ire d'estar perdent el temps, amb l'a ire de dedicar-se 
a abstraccions inútils, hom produeixi un comprimit minúscul, ca
paç de transformar milions de litres d'aigua ... 

Es la vost ra versió de la paràbola del llevat. .. 

No exactament. Parlo de l'Evangeli en tant que aplicat a l'àni
ma, a ls homes, en a llò que tenen aques ts de més universal i de 
més comú. No és el mateix. L'Eva ngeli ha es tat confiat a l'Església 
i, de vegades, l'han anunciat també els monjos. És prou coneguda 
la tasca d 'evangelització d 'Eu ropa pels fills de sant Benet. Però 
jo parlo de l'elaboració d'unes essències que inclouen, alhora, Evan
geli i experiència humana. Penso una mica en Ull vers del Dant , 
aquell en el q ual posa en la intenció d 'Ulisses - un Ulisses que no 
sembla venir d'Homer sinó d'Estaci- que ell corre món per tal 
d'omplir-sc ( de virtut j de coneixement,.. 

Els ntoujos, però, a l'inrevés d'aquest Ulisses, us negueu, preci
sament, a córrer món. El vos tre isolament, no és un perill? 

Ben ce rt que ho és. Però, mireu: no hi ha vida sense perill , 
i cada vida té els seus perill s immanents. Nie tzsche deia que dir 
«viure perillosament és un pleonasme". El perill immanent de la 
vida monàstica és, enl re altres, el de l'estupiditzaci6 a causa de 
la manca de contactes excitants del pensament i, en conseqüència, 
modificadors de les ac tituds. Però, no ens enganyem. No ens en
ganyem avui, sobre tot , que a l'Església els clergues tenim tantes 
reaccions d'immaduresa respecte del món secular: immaduresa que 
ara es manifesta en l'embadaliment més indiscriminat pel laicat, 
i que abans s'expressava en el «mano i disposo» més absolut i el 
sentiment de superioritat més idiota . No ens enganyem, dic: a l 
«món . (vull dir, a Barcelona, a Cornellà, a Madrid, a Salou o a la 
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Costa Brava) ¡quanta de gent no viuen encallats, estupiditzats ! 
Perquè, no ho oblidem : l'isolament pot estupiditzar, però e l rebom· 
bori, el no parar mai, també. Avui que alguns s'adonen, per exem
ple, del fracàs de les grans aglomeracions urbanes, deshumanitzants, 
més aviat creuria que seria hora que, sense mit i[jcar-Ios , hom s'a
donés més de l que poden ser e ls mones tirs. Un amic m'ho va dir 
una vegada amb una frase, sens dubte exagerada, però gràfica: 
«Es tà bé que existiu e ls monjos perquè així com a París hi ha un 
metre per a comprovar la ll argada de to ts els metres del món, així, 
havent-hi monestirs, quan calgui , encara sabrem què és un home» . 
Repete ixo: no crec en e l valor general d'aques ta frase (com de 
cap); però em sembla evident que, si a l món, pels contac tes exci· 
tants i, per ]a ll ibertat, hom pot madurar, al mones tir hom està en 
unes condicions excepcional s per a fer-ho, gràcies a la possib ili tat 
(a vegades, és cert, desa profitada!) d'una vida serena, honrada amb 
un mateix i refl exiva. I això en el terreny moral , entenent e l mot 
en un sentit refinat. 

No us negueu, però, a un mínim d'intercan vis amb l'exterior. 

l és clar que no. Altrament, podríem esdeven ir Quixots o somia
truites, és a dir, boigs. «Los suer10s de la razón engendran 1110ns
Irllos», diu allò de Goya. l el monòleg és la demència. Us diré, 
per exemp le, que a mi persona lment, les sortides de l monestir 
que he de (er sov int , per raÓ de la meva fe in a, i els con tactes que 
això em proporciona, són un estimulant de primer ordre de la 
meva reflex ió. 

E l pare AlIise l1 t és direclor de la impremla 
del M01'lestir: una quadra espa iosa, dotada amb 
maquinària moderna, en la qual uns quants 
monjos imprimeixen des de targes de visita i re
cordatoris fin s a llib res amb iNus tracions. Hi 
Ireballel1 cada dia f einer, de les 9 a les 12,45 del 
matí, i des de les 3 a les 6 de la Iarda, lleval dels 
temps f or l s de l es colliles: al eshores, deixanl 
la pròpia especialital, Iols coHaborel1 en l es l as· 
ques del camp. 
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Concretamenl, ahir vespre vaig tornar a Poblel després d'una 
eslada de Ires dies a Barcelona, Allí, sense buscar-ho, vaig tenir 
converses amb gent de quinze anys, de vint, de quaranta i de seixan
ta. Doncs bé, d'algunes d'aques tes converses, sortides a ¡'atzar, me 

n'he portat al M onestir un tresor d'elements per a la meva reflexió. 
Coses interessantíssimes per elaborar i afinar, que m'ajudaran a mo
dificar alguns punts de viSia i a consolidar-ne d'altres. Un apro
fundiment, a l capdavall. Després hi ha la gent que, com ara vós, 
vénen al Monestir. Tots aquests contactes em forneixen elements. 
primera matèria per al treball de reflexió. 

Sortides esporàdiques, elenLel1l s p er a la vost ra re fl exió ... Bé, 

però, e H la marginació fonamental del monjo respecte de la vida 
col-lect iva, en la seva absència d e l'activitat hwnalla general, no hi 
veieu el sacrifici d'Ulla dimensió d e la persona, massa impo rtanl 
per a prescindir·ne? 

A mi em sembla que el sacrHici d'unes activitat s en favor d'unes 
altres és una lici general de l'activitat humana. Les qualitats viuen 
les unes a expenses de Ics altres, i s i bé és veritat que cal vetllar 
per mantenir una personalitat harmon iosa si hom no vol córrer el 
risc de converti r-se en quelcom de deshuman itzat i monstruós, a 
tota activitat especialitzada els homes n'hi sacrifiquen d'altres d'in
teressants i fins i tot importants. Quantes coses no sacrifica un es· 
portista per manteni r-se en (arma! Un pianista ha de dedicar llar
gues hores a l'csturu si vol arribar a tocar amb alguna qualitat; 
ha de sacrifica r moltes coses al seu art, ha de passar-se hores i ho
res cada dia fent avorridíssims arpeigs, i esca les sense cap atractiu 
estètic. Però només així aconsegueix «fer dits » i donar-nos una fi
níss ima versió, posem per cas, de Ja SOllatina de Ravel. Aques t 
home probablemenl 11 0 tindrà el temps de desenrotllar gaire els 
allres aspecles de la seva sensibili tat i de la seva cullura, però sa
crifican t-los a ¡'exercici del seu art indubtablement aporta quelcom 
al bé de la JlLunanitat que d'allra manera no aportaria. Viure és 
viure una determinada cosa, i viure una determinada cosa és deixar 
de viure'n una infinitat d'altres de poss ibles. Viure és triar, no hi 
ha remei, i triar és abandonar i renunciar. Crec, doncs, que l'únic 
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problema que hom pot plantejar no és s i és lícit o raonable de re
nunciar a Ics coses a les quals la vida monàstica imposa de renun
ciar, car la renúncia és una llei unive rsa l de tota activitat una mica 
destacada , sinó de si val la pena de renunciar al que renunciem els 
monjos per ta l cI 'exercir el que els monjos exercim o desenrotllem 
espccia lilzadament , professionalment. Si el que aconseguim es mc
reix la renúncia que fem. en una paraula. l a mi cm sembla que 
la respos ta està en els individus més que en les coHcct ivi tals . Si un 

monjo arriba a obtenir en un grau de certa qualitat altres valors 
que també són humans i que són cristians a la vegada, la seva 
renúncia valia la pena i no ha estat en menyspreu de cap valor 
humà ni cristià. 

Deixeu-me cOll1inHar, un mOll/ent encara, com a advocat del 
diable. Ahir, veient la vostra cOf1lWlital al cor, salmejant -l'espec
tacle era bell, val a dir·',o- jo "e."ava: i bé, és aquesta lloança 
repetida i -perd011eu- L111 poc convencional allò que Déu espe ra 
de nosaltres? No s'estimarà més de veure'ns funcionar amb auto
nomia, d 'acord amb les virtl/alitats que ens ha donat? 

La pregària dc lloança, com tota pregària, no la fem perquè Déu 
la vu lgui per a ell, o Ja necessit i. Els qu i la necessitem som nos
altres. Repetir unes pregàries modela el nostre esperit, el fixa en 
una determinada actitud o l'hi retorna si se n'ha allunyat. Quan jo 
frueixo clels béns cie la creació O del progrés, si després haig cI'anar 
a lloar Déu, això m 'ajucla a considerar els béns de què fru eixo 
com a vinguts d'ell i, tot i viure'ls amb l'autonomia que els és prò
pia i segons les seves pròpies lleis, a considerar-los depenents en 
darrer terme, i rebut s, de Déu. l això és un benifet , penso, perquè 
jo fóra com un home que rep diners del seu pare i no li resta agraït, 
o com el fill que ha rebut dels seus pares una sèrie de poss ibilitats 
cic formació i fruïció i se n'aprofita i, no obstant, oblida d'on li 
vénen. Crec que Déu no vol que siguem com ctfillets emmarats», 
però sí que visquem honradament, adultament, el nostre agraïment. 
La pregària de lloança m'hi ajuda. Però la lloança m'ajuda encara 
més en altres moment s: quan jo passo per les angoixes de la vida 
i de la condició humana, quan estic a punt de rebeHar-me contra 
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Déu pel misleri del mal i per l'estaI d 'inacabamenl i, diguem, d'in· 
civilització en què m'ha deixat la vida , en aquests moments, lloar 
Déu en l'Ofici diví em fa humiliar la meva raó i em fa reconèixer 
que lot el que passa és, malgrat que sembli negatiu, positiu i efi· 
cient. Lloar Déu aleshores s'assembla a l'acte de fe que va haver 
de fer la mare de Jesús quan, al peu de la creu, en el moment en 
què tot semblava que s'ensorrava, va haver de creure contra tota 
aparença, que el Regne avançava i l'obra de Déu s'acomplia. Que 
la pregària de lloança m'ajudi a fixar el meu esperit en aquesta 
actitud en moments de negror i quan estic temptat de rebeHar-me, 
em sembla un benifet, i un cas de la victòria de Ja fe sobre 
el «món». 

1 quina us sembla que pot ser l'aportació d'tm monestir a L'Es
glésia i al /IIón d'avui? 

La idea de monestir és una idea molt sàvia. Un lloc arrecerat , 
amb certs contactes però arrecerat, on uns homes poden madu
rar cristianament j humanament, si volen, i en la mesura que Déu 
els hagi donat de poder·ho fer , sempre serà útil a ls homes, meno 
tre hi hagi qui passi angoixes, qui perdi la pau, etc. Sempre serà 
beoèfi e un lloc 0 0 el laic o el sacerdot que viu al món puguin tro
bar unes hores de serenitat, pel marc ambiental, i sobretot rebre 
d'algun monjo el resultat dc ]a seva experiència humana i espiri
tuaL El monjo que té certa experiència no apresa en els llibres, 
pot comunica,·, als qui truquen a la porta del mones tir, quelcom 
de la seva serenitat espiritual i del seu discerniment i, amb això, 
pot posar al servei dels altres el resultat del que ha a nat elaborant, 
al llarg dels anys, en el laboratori que és el mones tir. Cal, però, 
que els monjos no visquem totalmenl al marge del con text humà. 
Que per lectures i per con tactes siguem estimulats en la nostra 
reflexió. Però no em semblaria beneficiós un vessament pastoral 
complet dels monjos de cara enfora, com no fos temporal i en 
casos aïllats . Crec que això ens faria perdre el nostre caràcter 
propi, sense agafar el que pertany al clergat secular i, per tant, 
restaríem i no addicionaríem quelcom al servei comú de l'Església. 
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Ara m'agradaria que em diguéss iu, pare Agus tí, com la veieu 
l'Església en aquest moment -110 ntassa tranquil-, des d'aquest 
lloc d'arrecerament i de maduració. 

Mireu, jo diria que l'Església és sempre un gran fe t contradic
tori. Una mena d'humus en el qual és possible que es produeixin 
algunes flors. Però les flors hi són rares. l és que l'èxit, en la vida, 
és escàs en tot s els ordres del cosmos ... 

Ens hem assegut ell un pedrís omb rívol del 
jardí monacal i la comparallça del tneu am.ic em 
porta a mirar maquinalment les flors, no gens 
escasses aquestes, que tenim a una passa. E.s un 
indret exquisit eH el qual la grandesa del Mo
nestir es torlla intimitat, per la limitació de ['es
pai i per l'agellçame1lt humà dels arbres, dels 
pelils parlerres, del brollador. El parc AguSlí 
enrODI/a seguit, gairebé de pressa, sovint amb un 
pUllt d'excitació. 

D'altra banda, jo crec que des que Jesucrist va dir: «Benaurats 
els pobres, benaurats els perseguits», va arraconar, definitivament , 
la qualitat esp iritual elevada a I:l. clandestinitat. Jo no crec que la 
santedat pugui ser mai un fet públic, oficial, estructura l. Vull dir 
que mai, com a organització - lot i que l'organ ització em sembla 
imprescindible-, l'Església no se rà santa. Els va lo rs esp irituals 
vindran sempre dels franc-tiradors, en el sen tit, per exemple, en 
què ho era un sant Francesc d'Assís. El geni no deriva mai de l'or
ganitzaci6, si bé, després, ad uswn Delphini, cal - i això també em 
sembla una ll ei de la limitació del cosmos- organitzar l'obra del 
geni, per ta l de fe r-la assequible a molts. Goethe deia aproximada
ment : De primer ve el geni, després e l professor. l sant Pau, pas
sat el temps e n què va escriure les seves grans epístoles creacio
nais -posem per cas l es cartes als Romans, a ls Gàla tes, les de la 
cap tivita t-, aleshores, cap al final de la seva vida, escriví les pas
tora ls, en l es quals parla de guardar el dipòs it rebut i de conservar 
la forma de les antigues paraules. 

D'un costat, podeu dir que l'Església no ha anat mai bé i que 
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no hi anirà mai. l això serà veritat. Però, de l'alt re costat, quin fe t 
més admirable és l' Església! Di gueu-me, per posar un exemple re
cent, quina institució del món modern ha donat l'exemple de l'Es
glésia, que s'ha revisat ella mate ixa públi cament , francament, en 
el Concili . l si bé les flors són rares, com he dit, cal j utj ar la terra 
per les fl o rs; cal jutjar Ics institucions, no pels seus fracassos, 
sinó pels seus casos d'èxit; i cal, doncs, jutjar l'Església, no per 
aq uells que la desacreditem sinó per aquell s que li han donat ci 
to més alt , per exemple, repeteixo, un sant Francesc. Perquè. al 
capdavall, quina és la finali tat de tota l'organització eclesiàstica? 
Quina , la fin alitat de la mateixa Església? Man tenir, portar, d iríem , 
a coll-i-be, a través dels segles, aquesta petita fó rmula : el «Crec en 
un Déu», Una fórmula, pen sem·hi, que costa molt de mantenir in
lac ta . Per això l'Església no estarà mai a l'altura de la seva missió, 
és per definició que no pot estar-hi. Cosa no gens estranya, ja que 
ha rebu t la més terrible de les missions: la d'anunciar i viure da
van t el món , a fi d'impregna r-lo d'ella , la Paraula que és per da
ffiW1t de lata cosa. L'Esglés ia , doncs, per la seva mateixa essència , 
mai no estarà a ¡'altura del seu missatge, aquell missatge que, tota 
humiliada, pels seus propis pecats , no pol pas deixar d'anunc iar ... 

Heu embastat una visió madura i s/lggeridora de l'Església de 
senzpre. Ara podríeu ce'lfrar la mirada en el seu moment actual. 

Veig en el moment actual de l'Església tot de possibilitats i tot 
de desviac ions. Comencem per aquestes darreres. L'Església, abans, 
havia mitifica t la dreta, des de dalt , des del mig i des de baix. 
I ara, em semb la, estem assistint a una desmit ifi cació no pas de 
l'autoritat de l'Església, sinó simplement, de la dreta. Vull dir que 
hi ha, s imultàniament, una mitificació de l'esquerra que fa fere
dat. Recordo una entrevis ta que «L'Express. va fer a Eugeni Iones
cu, no fa molts mesos . De ia e l dramaturg: «Ara podeu dir coses 
contra el Papa, contra el Crist. I podeu fer porqueries a les esglé
sies. Però ... proveu de dir res contra Marx! » Noi, clavat! Ell , és 
clar, no parlava de l'Església, sinó de tot el món occidental. Però les 
seves paraules escauen a l'Església, a una part de l'Església, que 
ni pintades . Abans, en tem ps del «piusdotzisme », no podíeu ni dir 
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que la música de l'hi mne pontifici no val res. Ara ja podeu critica r 
el Papa i to t el que l'envolta, però pobre de vós si poseu alguna 
reserva als darrers mots progressistoides. Sou desqualificat de se· 
guida. Rebeu els mateixos anatemes, des de baix, que abans rebíeu 
des de dalt. No hem avançat gens desmitifi cant la dreta, perquè 
hem mitificat l'esquerra. Es parla també, per exemple, contra el 
triomfalisme, però amb a ixò, no es vol comba tre ci fons de la qües· 
tió, el defecte esp iritual que el triomfalisme inclou, sinó només 
--oh meravella!- aq uell triomfalisme que ens ra quedar mala
ment: el dels ventalls papals cleopatrins i la cadira gestatòria. 
Però, en canvi, hi ha un triomfalisme d'esquerra que esparvera. 
r del dogmatisme d'alguns liberal s, què me'n dieu? l , de vegades, 
cal dir-ho, són els mateixos que, abans, eren més de «l'estampeta» 
els que s'han passat a l'altra banda. Com pot ser un senyal de 
progrés, això? Es més aviat un senyal d 'immaduresa. Sobrc això 
no es pOL ed ificar res de veritablement seriós. Quan sento, en se
gons quins llavis, les darreres paraules de moda de l'argot ecle
siàstic, em sonen igual que em sonaven abans els siHogismes o Ics 
cites de les encícliques. Quina monotonia! Quina manca de veri
table pensament, de discerniment! A més, són pronunciats amb la 
mateixa suriciència, esgrimits amb la mateixa intolerància , amb ci 
mateix gregarisme d'abans. Perquè tan l se val que hom sigui gre
gari de sant Tomàs com que ho s igui de Marx o de Hans Küng. 
Sempre és gregarisme. 

I és que no hi ha paraules, no hi ha actituds , no hi ha parlits, 
no hi ha Conci li ... que facin inteHigents els qui no ho són. Ortega 
deia: «El tonto es vilalicio» . :E.s cert. Els homes, diguem el que 
diguem, fe m el que fem, sempre hi posem el mateix: el nostre 
propi esperit. Es l'esperi t, doncs, el que cal modifica r. Cal modifi
car estru turcs, ben cert, però si només fè iem això, no hauríem 
modificat gairebé res. Les nos tres idees i paraules serien com 
aquelles que van merèixer la resposta fastiguejada de Hamlet, quan 
li preguntaven què llegia: . Paraules, paraules, paraules». Em vénen 
a la memòria, de vegades, els mots que Unamuno escrivia a Mara
gall: .Allora repiten - parla de la gent que l'envolta a la Univer
sitat- las últimas filosofías de moda en Europa, perD ... son los 
mismos.» 
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Goethe, sant Pau, l onescu, Marx, Ortega, Una· 
11lW10, Shakespeare ... La conversa d'aquest 
monjo -arrecerat, no pas, evidentment, desc0/1-
necta t- té, ent re els seus at raclus, aques t d'un 
espurneig continu de referèllcies amplíssimes, 
de cites i pet ites sínt es is madurades, elabora
des a poc li poc ... 

ParlàveL/, lambé, de Iol de possibililals 

Sí. Ara, després del desglaç de les estructures, en tenir les per
sones més poss ibilitats d 'expresar-se lliurement, les manifesta
cions d'i mmadw-esa que he apuntat són aparatoses . Però tot això 
passarà. Caminem a les palpentes, sense saber on anem, però pro
bablement som més conduïts per l'Esperit que quan, en temps del 
monoli tisme eclesiàstic, amb tots aplaud int darrera ci Papa, sabíem 
massa a D anàvem. Si és veritat que l'Esperit no se sap d'on ve i on 
va, potser ara som més conduïts per E ll , precisament perquè no 
sabem on anem. Això no vol dir que tota desorientació és fruit de 
l'Esperil. Ho és només l'abandó que un en pot treure, a l seu buf, 
que no sabem on ens porta. Quan m'ha vingut algun integrista a co
mw1icar-me les seves angoixes, jo li he d.it que l'església de Pius XII 
no era l' Esglés ia lou( caurI . Que Crist havia promès l'assistència 
a l'Església simplement, sense dir que l'Església tindria tal o tal 
altra norma sempre igual. I que -3 part que Jesús no garantí que 
l'Església gaudiria sempre d'una salut exccHent- ara teníem oca· 
s ió de fer que la nostra fe fos més fe. Ara que no tenim les segu
retats - humanes, no ens enganyem, i no sobrenaturals- que do
nava el monolitisme de l'Església dels papes anteriors a Joan XXIII . 
I el recordo que el nostre petit catecisme deia que les virtuts prò
pies del cristià són fe, esperança i caritat; i que aquestes tenen per 
objecte Déu mateix; i que ca l creure i esperar en Déu, no pròpia
ment en l'Església. Per això, penso que caminem cap a una fe que 
serà més fe, amb menys suports humans. Una fe més responsable, 
més allunyada de la parada militar d 'abans. E ls creients, potser 
ens trobarem que som menys que no ens pensàvem , però ens 
aguantarem en Déu i sobre els nostres propis peus; ajudats, sí, per 
la futura configuració que, d'una manera que ignorem, prendran 
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les coses - perquè una configuració o altra és indispensable- però 
no recolzats en les estructures, si nó en Déu i en Jesucri st. Crec que 
és això el que ara s'està fermentant - i perdoneu que cm posi mo
nyos de profeta. Però tota fermentació comporta una certa ebulli
ció. El vi no és bo mentre no ha passat la fermentació, però , tot 
i necessària, la fermentació és un momen t de traspàs. També penso 
que abans estàvem massa satisfet s de la nostra Església, ben orga
nitzada, perfecta. Que ens devia convenir aquesta fregada. aquesta 
humiliac ió que representa c i que molta gent vagi dient allò que he 
sentit atribuir a Josep Pla: «Abans, els capellans parlaven llatí i nin
gú no els entenia, però ells s'entenien. Ara, parlen cata là, tothom 
els entèn, però ells no s'entenen ». Ens devia convenir de passar 
una temporada ben humiliats. Això sí que és antitriomfalisme! Una 
Església que ens fes quedar bé, pot ser ens faria intractables. Ara, 
si sabem acceptar la humiliació que la situació comporta, estem 
més ben encaminats que quan el Vati cà semblava una òpera italia
na amb pinyols d'encícliques brillants. 

Fent tina mica de balanç del qtle acabeu de dir, em sembla que 
en la vostra valoració pesen més, força més, les possibilitats que les 
desviacions. 

Més que fer un balanç, deixeu·me apuntar una ac titud: per de· 
fectes que vegem en l'Església, en els nostres gennans ... com po
dríem jutjar-los' Com podríem jutjar l'Església? Quin dret hi tin
dríem mai ? En nom de què la jutjaríem? o la podem pas jutjar, 
com alguns pretenen, en nom de l'Evangeli. Primeramen t, perquè 
l'Evangeli és d'ell a mate ixa que l'hem après. I en segon lloc, per
què l'Evangeli ens demana que no judiquem ningú. Prou que ho 
sap, l'Església, que l'Evangeli la ju tja, la interroga, la corseca. Po
dem, és veritat, anuncia¡··li, insinuar una paraula evangèlica, fins 
i tot a aquells qui estan dalt de tol. Però no pas jutjar-los, no pas 
incriminar·los. E ls sants, em sembla que ho va dir el pare Miquel 
d'Esplugues, són aquell s qui han adreçat tota l'agressivitat que te
nien contra ells mateixos. Només hi ha una manera de fer bé a l'Es
glésia: ser sant. Naturalment, de sants no n'hi ha. Com, en certa 
manera, podem dir que no n'hi ha de cristians. ornés hi ha gent 
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que intenta ser cristiana, que intenta ser santa. O, si voleu, no hi 
ha sants d'una banda i pecadors de l'altra. Hi ha pecadors que sa· 
ben que ho són i pecadors que no s'ho saben . De la mateixa ma
nera que no hi ha inteHigents i nicis sinó nicis que saben que 
ho són i nicis que no s'ho sa ben . En això a l'Església li passa com 
a les persones. Una persona, fins i tot aquella que anomenem in
tel·ligen t. no ho és sempre d 'inl eHigenl. Té ll ampecs cJ'inteHigència, 
de tant en lanl. Després cau en la tenebra i es mou a les palpen· 
tes fins que, en un moment donat, la flama torna a aixecar·la. Pen· 
seu en els fracassos d'autors famosíssims per una sola reeixida. 
Penseu, per exemple, que Cervantes en va errar moltes, tot i que 
el Quixot és una gran obra en la qual trobem sempre coses noves. 
Però, tornem·hi: cal j utj ar els homes pels seus èxits . Cal jutja r 
Cervantes pel Quixot, no pel Pers iles. Ca l jutjar l'Església pels seus 
sants, pels seus doctors i, encara, per aquelles coses que han fet 
santament, inteHigentment; perquè ni els sants han fet totes les 
coses amb santedat, ni els doctors ho han fet tot amb inteHigèn· 
cia ... Però no hem d'irri tar-nos per les errades, per les equ~voca
cions, pels peca l S, perquè ni jo ni ningú no podem tirar la primera 
pedra ... Per això em sembla que l'Església hauria de parlar, so· 
bretot, de Jesucrist, en comptes de donar tantes i tantes voltes a 
les estructures i a les noves formes. Es parla poc de Jesucris t. 

Aquests mots em fan pensar en un moment de 
Ta vida monàstica que enl colpi particulannel1 t: 
el cant, acabades les vespres del dit/menge, de 
l' << Ave VertU1'l», davant l'Eucaristia. La fondària 
del temple, les notes gregorim.es -ja mig obli· 
dades- , les veus dels monjos -afinades, però 
no excessivament-, el text del poema - exqui
sit i sensual- ... aconseguien de crear una veri
table sensació de . prestncia •. 

Podríeu, doncs, parlar-ne una mica ... 

Jesucrist és el nostre germà gran. e s, podríem dir, el noi gran 
de la casa. Aquell del qual tots estem orgullosos, aquell que ha fet 
coses grans que ens entusiasmen. l que, sense anuHar la nostra per· 
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sonalitat , ens ra quedar, a tot s, bé. L'Església no ens farà quedar 
mai bé. Nosaltres mateixos no la farem quedar mai bé, no farem 
quedar mai bé Jesucrist. És Jesucrist qui ens fa quedar bé a tots. 
L'Encarnació i la Redempció sign ifiq uen, al meu entendre , que Déu, 
veient el món sumit en la mediocritat i en el pecat, va voler donar
li una qualitat rellevant. Va voler que del món , de la humanitat, 
de la família, de la nostra família, en sortís, tanmateix, una veu 
neta, una veu profunda, una veu autèntica. Per això va enviar Jesu
crist. Perquè des del món, des de la humanitat, a lgú, Algú en majús
cula -en aquest cas, un home-, parlés a Déu en nom del món, en 
nom de l 'univers que Déu havia ~omniat des de tota l 'eternitat. 
I la Redempció no significa altra cosa si nó que Déu ha decidit de 
jutjar la humanitat, de jutjar-nos, a nosaltres, no pas pels nos tres 
actes, no pas pels nos tres pecat s, no pas per les nostres virtuts, 
s inó per les virtuts de Jesucrist. Creure signi rica refiar-se que e l 
Pare ens jutjarà pel s mèrits de Crist i no per la nost ra manca de 
mèrits . Això, naturalment, no és dir que ens hem de posar a dormir 
O que ens podem deixar anar al peca t, però s ignifica que, després 
que hem vist que dormim i que pequem, podem tenir l'alegria de 
dir, tanmateix : Senyor, no ens ho tingueu en compte, tingueu en 
compte només els mèrits de Jesucrist. L'Encarnació vol dir que Déu 
s'ha posat de la nos tra banda en Jesucrist, i que ara ja no sorn 
nosa ltres els qui comptem, sinó Crist. 

Una cosa, pare Agustí, que em venia aquests dies al pensament 
era aquesta: als monjos, tan amatents a la reflexió bíblica cons
tant, detal/ada, ¿quin efecte els deu ter això que ara en diem, Ulta 

mica genèricament, la desmitologització de l'Evangeli? A vosaltres, 
que heu jugat tan fort contra el temps i a favor de l'escatologia, 
¿com us afecten tendències actuals com la de posar l'accent en la 
resurrecc ió i deixar una mica en la penombra la supervivência 
d'una ànima separada del cos; la revaloració del món temporal, 
del compromís, de la civilització .. . ? Hom té la impressió que 
aquests corrents us han d'impressionar més que als altres cris
tians. 

En primer lloc, cal dir que, com és natural, un monjo no té 
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resposta per a totes les preguntes ... Camma per la vida creient 
com pot, com els altres cristians. Quant a la desmitologització de 
l'Evangeli, personalment també he tingu t, a vegades, la temptació 
de pensar si certes coses no són més aviat metafòriques, o bé res· 
ponen a què sé jo quina fabulació. Ara bé, davant la positura des
mitologitzadora, jo tinc una objecció que em frena: que així que 
heu eliminat a lguna cosa - posem, per cas, la guarició dels endi
moni ats, aquells dimonis que són llençats damunt dels porcs i 
els porcs es tiren al mar ... - així que heu començat per un punt 
a fer neteja, no teniu res que us deturi. Finalment, us quedareu 
sense res. No hj ha cap raó, un cop s'ha començat, per aturar·se 
en un punt. Aquesta és una de les coses que més em convencen 
-en la mesura q uc això pot responc! re a una convicció i no a una 
fe- de la necessitat d'un magisteri a l'Església, d'algú que ada 
reixi en els moments i en els punts decisius. 

Pel que fa al tema de la resurrecció, potser podríem pensar en 
el va lor del que em deia un germà meu de comunitat: que no 
sabem s i, en el moment de la mort, sort im totalment del temps, 
de tal manera que tot queda bloqueja t i ens trobem, sobtadament, 
en el judici fina l i, per tant, en la resurrecció ... Fóra possible que, 
en no haver-hi temps, ens trobéssim amb això. ~s una via de so
lució. Però, molt de comptel Aquests concordismes, els considero 
sempre provisionals. Un altre dia pot venir un descobriment o un 
progrés inteHectual que ens tiri per terra la pretesa solució. Es 
tracta només d 'una hipòtesi. Però, prescindint de les hipòtesis, jo 
em situo, en això com en to t, en el terreny de la fe. Del més enllà 
no en coneixem res. Només sabem que Déu l'ha fet esplèndid, i 
que valdrà la pena haver cregut. 

l en tinc prou amb això. Recordo una anècdota que he sentit 
explicar de l'abat Escarré. Ja estava molt greu, gairebé a l'agonia . 
quan algú, al seu costat, potser amb un excés de zel, va dir-li : ja 
deu sentir ganes, pare, d 'arribar al cel... El gran abat, sense per
dre la seva pau de sempre, va respondre: mireu, ganes no; cu
riosi ta t, sí.. . 

• • • 
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Parla de l'abat Esca rré, e l pare Altisent, amb una veritable 
veneració. «En uns moments espiritualment difícils per a mi -em 
confia-, em va aj udar amb la seva manera de viure a l'Església, 
amb ll iberta t d 'esperit. Quan jo sentia -eren els temps de Pius 
XII- les canonades dels cànons disparades contra mi sense dis
cernimenl.. .» , Recorda dIeU, especialment, una visita a Poblet. «Jo 
h deia que, a Roma, tenien no sols e l dogma sinó la psicosi de 
la infaHibiliLat. ..• Aleshores, e l pare Escarré li explicà una en tre
vista que havia tingut amb Pius XII. - «AI qual, s'autocorregeix 
el pare A1tisent, cal jutjar tenint en comp te la seva formació, amb 
perspec tiva ...• - El Papa, recordant no sé quines velles normes, 
havia pregunta t a l'abat : . Com és que a Montserrat no doneu els 
exercicis de sant Ignasi? La pregunta tenia un cert to agresiu ... 
El pare Escarré, sense immutar-se, havia con testa t: «Nosaltres, a 
Montserrat, no prediquem els exercicis de sant Ignasi, sinó els 
que ja vam preclicar al mateix sant Ignasi quan va fer estada a 
Montserrat. .. » Pius XII va exclamar: «Lei e un turba!» I diu que 
el pare Escarré acabà l'anècdota dient: «L'autori tat no m 'ha fet 
mai por». E l pa re A1tisent veu en l'abat Escarré un exemple . d'o
bed.iència adulta, en temps no liberals • . «D'altra banda, con tinua, 
és una manera específica monàstica d'entendre ['obecliència. La 
Regla de sa nt Benet -segle VI- cliu que quan al súbclit li són 
imposades coses impossibles -llegiu iHògiques-, aquest ha de 
manifestar els seus motius de disconformitat a l'abat, i només si, 
un cop fet això, el superior es formalitza en el precepte, ha d'o
beir.» Sobre aques t tema de l'obediència, el pare A1tisent va pu· 
blicar, ja fa uns quants anys, un article al suplement de . La vie 
sprituelle ., que produí un cert enrenou .. . Però hem de cloure 
aquesta clivagació i reprendre el fil ... 

• • • 

Quant a la revaloració del món creat, del temps i de la civilit
zació, tingueu en compte que la traclició beneclictina no ha estat 
mai com la que es desprèn d'una determinada espiritualitat del 

649 



segle XVII -també, una míca, ja del XVI-, contrària, en certa ma
nera, a algunes inclinacions naturals_ 

Dins la tradició benedictina, sempre s'ha tendit, més avIat, 
a encarrilar les qualitats de la naturalesa dels individus i a fer
les útils a la comunitat. No és propi de la tradició benedictina, 
almenys la catalana, negar els valors de la naturalesa, de la cul
tura, de la civilització, sinó el contrari, viure'ls_ Amb mesura, és 
veritat, però viure'ls com a dons vinguts de Déu_ La negació dels 
valors de la tena, si calgués afiliar-la a alguna tradició espiritual 
determinada, l'atribuiríem, més aviat, a uns corrents nascuts, o 
molt accentuats, a Castella_ Recordeu que Sèneca era cordovès_ 
Ja comença, per tant, en temps de la dominació romana, l'estoïcis
me a la Peninsula_ Recordeu que són de Jorge Manrique aquelles 
cobles: . Los infantes de Aragón qué se hicieron ...•. Recordeu que 
per a Calderón la vida és un somni. Recordeu, finalment, que la 
mística de sant Joan de la Creu tendeix a una profunda negació 
de la criatura a favor, segons ell, del Creador. Personalment, pen
saria que aquesta acti tud pot donar un rendiment ascètic i místic 
molt notable, referint-nos a l'àmbit subjectiu. Però, teològicament 
parlant, és una positura desequilibrada_ I qui sap si una mística 
que recolzi en una teologia desequilibrada és una mística catò
lica. Vull dir, amb aixÒ, que no pot ser sensat valorar el Creador 
a base de desvalorar la criatura. Recordo aquella idea d'Unamuno: 
els místics cas tellans, a la gran planura de Castella, miraven al 
cel perquè no podien mirar enlloc més. També el Kempis forma 
part d 'aquesta tradició .. . Aquest insisteix en que els grans savis 
de l'antigor també són morts. I ve a dir que, doncs, no cal ser 
savi. Això és ridícul. Sigui la vida curta o llarga, més val ser savi 
que no ser-ho. El Kempis representa una actitud de contraposició 
entre aquest món i l'altre que és, precisament, allò que cal no fer. 

La conversa -les converses- amb el pare Agustí Altisent no 
acaben fàcilment. Els temes s'hi encavalquen. Cada resposta des
perta noves qüestions. Després de transcriure aquestes pàgines 
-ja una mica massa llargues- m'adono que em resta una cinta 
magl1etofònica per buidar ... Conté opinions sobre els aspectes 
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socials i, en part, polítics, del món actual, en relaci6 amb la fe: 
el país, la lluita de classes, el marxisme, l'Església i el poder ... I 
moltes coses més. Potser ca/drà reprendre la conversa un altre 
dia. Potser seria bo de tenir-ne de semblants amb altres persones, 
contra la incomunicació ... De moment, m'aturo aquí. Això ha estat, 
simplement, Ull assaig de canalitzaci6 d'un fOl1s riquíssim d'expe
ri~ncia espiritU111 i humana, tal vegada poc aprofitada comunitària
ntent. 

Joan Carrera (Barcelona) 

Poblet, agost de 1972 
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l'espectador 

Llegim, sovint, a la premsa que 
tenim fàcilment a l'abast , vull dir 
la nostra premsa quotidiana i set
manal i no pas, per exemple , «Le 
Mnnde (hebclomadai,-e)>> , que el 
feix d'espectacles de la nostra la
titud és ben migrat. Aquesta afir
mació és certa i només cal fer 
una escapada més enll à de La Jon
quera per a verificar-la. Però les 
conseqüències. diguem-ne morals, 
d'aquesta afirmació poden const i
tuir actituds diverses i, encara, 
contràries: des de quedar-se a ca
sa a pesar figues fins a desvetllar-
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se i sortir ben sovint al carrer. 
Jo, gairebé no cal dir-ho, tiro a 

esforçar-me pel desvetllament. AI 
capdavall, aquí d'espectacles no 
en tenim cI'altres. l convé sospe
sar, assumir i no negar. Salvador 
Espriu, amb la seva ne ta i dina
mitzadora lucidesa ho ha escrit 
definitivament, amb validesa per 
a tnt el conjunt del nostre país: 
«Car sóc també molt covard i sal
vatge I i estimo a més amb un I 
desesperat dolor I aquesta meva 
pobra, I bruta, trista, dissortada 
pàtria». 



Així, doncs, mentre espe rem, cn
tre all res coses , l'aparició anual 
d e l Grup d'Estudi s Teatrals 
d'Horta, que per ara , i és tri st, no 
dóna senya ls de vida, mentre es
perem Els Joglars, gràcies a l'ex
traordinària penyora que ens van 
deixar, ja fa mesos, amb Cn<el 
Ubr¡s, portadors de l nou especta
cle anomenat Mary d'Ous, men tre 
esperem una pròxima temporada 
de «castell s» am b els ressuscitats 
i capacitats Nens del Vendrell i, 
finalment, mentre no esperem gai
re, i tan de bo que ens eq uivo
quem, cie l'etapa que inicia e l Tea
tre Nacional de Barcelona, és 
ad ient de comentar alguns espec
tacles d'interès que creixen, mo
ren o neixen a l'actual tardor. 

Un espectacle artístíc: 
(( Cabaretn 

La pel-Iícu la Cabaret , rea litzada 
per Bob Fosse a partir d'un au
tèntic espectacle de cabaret, és 
protagonüzada per Liza Minnelli , 
Joel Grey, Michael York i Helmut 
Criem i es projecta al cinema Flo
rida. 

Es tracta d'una pelHcula sàvia
ment vertebrada. L'esquelet intern 
és cons tituït, precisament, per 
una colla de números de cabaret, 
diversíssims . El director, Bob 
Fosse, a partir dc l'exceBent ma
terial -lletra i música- dc l'es
pectacle de cabaret del qua l ar
renca per fer la pe Hícula i amb 
la coHaboració d'uns actors molt 
expressius -notables mims, can-

tan ts i ballarins, to t alhora-. con
vCrLeix e l menys tingut gènere en 
un món on allò que és tronat i 
prostituït esdevé dramàtic o cò
mic, i a ll ò que és fútil esdevé àgil 
i a llò que és bana l esdevé bell, 
vàlid per s i mateix. 

Sostinguda per aquesta trama , 
Cabaret enfila una visió del Ber
lín i, per tant , de l'Alemanya, del 
1931, on es congria el nazisme . 
Aques ta visió ens la dóna Bob 
Fosse per una dob le línea: per 
una banda, directamen t, encara 
que més com iHustració que no 
pas com document, en la presèn· 
cia d'unes actuacions vio lents j 

d'una jovent ut agressiva que re
veien tola una filosa ria política ; 
per l'a lt ra, indirectamen t, en l'en
tre llaçament d'unes històries amo
roses que pateixen per causa d 'a
quella situació o que , una mica a 
distà nc ia, l'observen. 

Malgrat que a la peHícula pot 
fer-sc- li e l re tre t d'una cxcess iva 
anècdota amo rosa en funció d'una 
pretesa comercialització del fi lm 
a la recerca dels gra ns públics, no 
per això la crí tica de l'esmentada 
s ituació política deixa de ser molt 
dura. Basti , només, adonar-se que 
els únics homcs certament viri ls 
que Cabaret presenta no són, pre
cisament, personatges alemanys. 

Un espectacle eficaç: 
((Misericòrdia)) 

AI Teatre Nacional de Ba rcelo
na, amb seu al Moratín, s'ha pre
sentat Ja companyia del tamiJé 
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nacional María Guerrera, de Ma
drid. Es representa l'escenificació, 
deguda a Alfredo Mañas, de la no
veHa Misericordia de Beni to Pé
rez Galdós. Dirigeix la representa
ció de l'obra José Luis Alonso. 

Malgrat que tot l'espectacle no 
té invenció artística - l'obra tea
tral, o sia Pérez Galdós a través 
de Mañas, s'i.nsereix en la tradi
ció de la narrativa «picaresca,. 
castellana amb uns tocs modes tos 
d'expressió èpica i, per altra ban
da, el muntatge teatral s'insereix 
en l'habitual ambientació de co
lors terrosos i fonnes miserabilis
tes reiteradament utilitzada pels 
directors madrilenys a partir de 
llur manera, tan discutible, d'en
tendre el teatre de Val1e-Inclan, 
alegrada, això sí, aquesta ambien
tació, en el cas present, amb uns 
encertats tocs més o menys Sur
realis tes-, és un espectacle hàbil 
i interessant. 

L'espectacle Misericordia com
bat el fals honor, entès com nega
ció emfàtica de la realitat que 
porta, indefectiblement, a la cruel
tat. l això és certament bo. 

Una inteHigent escenografia de 
Manuel Mampasso posa les bases 
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per al treball del nombrós grup 
d'actors. Sobresurten, en la línea, 
però, del convencionalisme natu
ralista que impera en els grans 
actors teatrals madrilenys, José 
Bódalo i, exceHentment , María 
Fernanda D'Qcón. 

Un espectacle polítiC: 
.La Polizia ringrazia. 

Ja a les acaballes de la seva pro
jecció en cinema d'estrena, La po
licia dóna l es gràcies, fi lm italià 
dirigit per Stefano Vanzina, me
reix, almenys, un breu comentari . 
Perquè, possiblement per una pro
paganda mal orientada, és un film 
que ha estat tractat pel públic 
com un més del gènere de lladres 
i serenos. 

l és molt més que a ixò. E.s una 
subtil justificació de la policia, 
feta per un règim democràtic oc
cidental europeu. La poUcia, ens 
diu la peHícula, malgrat tots els 
seus defectes preserva l'existència 
de l'Estat de Dret de la violència 
dels grups de l'extrema dreta. 

Joall Argwlé 

(Badalona) 



Notes breus 

I. Joan E. JAROUE, La fe de 
l'home d'avui? La resposta de 
TeiIlzard de C¡urrdill, Laia, Barce
lona, 1972. as la tesi doctoral d 'a
quest conegut sacerdot barceloní, 
que ara ocupa llocs de responsa
bilitat en organismes internacio
nals. L'estudi de mossèn Jarque 
-escrit primer en francès i tra· 
duït ara al català- se centra en 
un aspecte de l'obra del pare Teil
hard que actualment pot IeIIIblu 
impopular: la seva dimensió apo
logètica. Demostra com és de cen
tral la preocupació apologètica 

lectura 

-en el sentit més clàssic de la 
paraula- en l'obra teilhardiana; 
quins són els seus destinataris, 
tant a l'exterior com a l'interior 
de l'Església; quins els seus temes 
preferits -el món , l'evolució, l'ho
me, l'acció, el cristianisme i l'o
mega-, i quin el seu mètode . 
L'autor mostra un coneixement 
exhaustiu dels escrits del pare 
Tei\hard i una habilitat extraordi
nària a trobar les grans línies del 
seu pensament, però potser li 
manca agudesa critica per a fer 
una valoració objectiva de l'apa-
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logètica del pare Teilhard amb 
vista als problemes que la cièn
cia planteja avu i a la fe . 

2. La fe en revisió, Publica
cions de l'Abadia, Montserrat, 
1972. En aquest nou volum de la 
coHccció «Saurí», un grup de mon~ 
jos de Montserrat ens presenten 
un recull d'uns fulls publicats , diu
lTI.cnge rera diumenge, durant 
l'any litúrgic 1969-70. Es una con
tinuació, doncs, del volum titulat 
Repensem la nostra fe, que fou 
com el primer esbós del que ha
via de ser la coHecci6 «Saurí», Els 
fulls tracten diversos temes refe
rents a la vida cristiana, sugge
rits per les lectures bíbliques do
minicals. Naturalment, hi ha mol
ta varietat de temes --el pecat ori
gi nal, Crist signe de contradicció, 
la feblesa, la penitència, la rcsur
recció, la pregària, el compromís 
temporal, la creació .. . -, però el 
conjunt té unitat pel fet de presen
tar aspectes importants i actuals 
de la vida cristiana, exposats, en 
general, cn un llenguatge viu i in
teHigible. 

3. Eucaristia i comprom ís, 
"Qüestions de vida cristiana., 
núm. 63 (1972). es un número mo
nogràfic dedicat a un problema 
que cada cop es viu amb més agu
desa entre els cristians més aler
tats: quina relació hi ha entre la 
celebració de ¡'eucaristia i el com· 
promís temporal dels creients. Els 
articles presen tats no pretenen 
pas de cobrir tota la gamma de te· 
mes susci tats per la qüestió, sinó 
únicament d'oferir alguns punts 
de vista útils. Així, J. Gamis par· 
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la de «La missa, festa i lluita.; P. 
Garriga, de «L'eucaristia, un gest 
profètic»; S. Galilea, de . L'euca
risti a com a protesta»; J. Llopis i 
E. Vilanova ens ofereixen dues 
perspectives complementàries so
bre el fenomen de les misses do
mèstiques, i, finalment, J. Camps 
presenta un reportatge viu i inten· 
ciona t sobre la cèlebre missa de 
Cuernavaca. Relacionat amb el te
ma cen tra l del número, però des 
d'una perspectiva excl usivament 
teològica, C. Pifarré escriu un ex
tens article sobre «Aspectes de la 
recent teologia de l'acció euca· 
rística»; elaborat a partir d'una 
anàl isi deta ll ada de la nombrosa 
bibliografia actual entorn de l'eu
caristia -si bé, pel caràcter no 
tècnic dc la revista, només són ci
tades les obres més representati
ves-, l'es tudi del pare Pifarré ofe
reix una panoràmica gairebé ex· 
haustiva del pensament actual so
bre l'eucari stia, que resulta d'e
norme interès tant per al teòleg 
com per al pastor. 

4. Misa i cie la cOllltmidad, Ma
rova-Paulinas-P P C-Regina - Verbo 
Divino, Madrid-Barcelona-Es tella, 
1972. Preparat pels liturgistes 
Burgaleta, Florista n, Maldonado i 
Pardo, i pels exegetes Gonzàlez 
Núñez i Gonzalcz Ruiz, aquest nou 
missal per als fidels representa un 
esforç per lligar la celebració li
túrgica amb les preocupacions de 
l'home d'avui. Alguns l'han titllat 
d'horitzontalista, però no passa de 
ser una calúmnia. 

5. Misai del VaticQ//O Il. Tomo 
I . Misal del dOlllil1go, Desclée de 



Brouwer-Mensajero, Bilbao, 1972. 
IÒs la traducció cas tellana del mis
sa l per al poble preparat per P. 
Jounel i editat per Desc1ée & Cie 
a París l'any 197 1. Els textos li
túrgics són els oficia ls d'Espanya. 
Més ben prese ntat i més «ortodox» 
que l'anterior, pot ser molt útil 
per a una visió «objectiva» de la 
litúrgia, si bé li manca una mica 
de vivesa. 

6. La Biblia del dom ingo, Her
der, Barcelona, 1972 . Una altra tra
ducció d'una obra francesa, desti
nada a facilitar la comprensió dels 
textos bíblics de les misses domi
nicals. Els textos bíblics són pre
senta ts d'acord amb l'ordre de 
les Sagrades Escriptures, i cada 
perícopa és ambientada per un 
petit comentari, en què de vega· 
des la part més suggeren t és e l 
tftol. L'obra és fruit d'un treball 
en eq uip, forma t per Aub ry, Gue
rin , Negroni, Maertens i Refoulé. 
J:.s una llàstima que encara no ha-

gi sortit cap llib re en català amb 
carac terístiques semblants als tres 
que acabem de presentar. 

7. Robert COFI'Y-Roger VARRO, 
Eglise, signe de salut au mi1ieu 
des 170mes, Centurion, París, 1972. 
L'Assemblea plenà ria de l'Epi sco
pat francès va dedicar la reunió ce
lebrada a Lourdes l'any 1971 a l 
tema de l'Església-Sagrament, COm 
a conseqüència dels problemes 
susci tats per l'Assemblea de l'any 
1969, centrada sobre la qüestió de 
l'evangelització i e ls sagraments. 
El llibre que presentem ofereix ci 
«rapport » elaborat per monsenyor 
Coffy, una exposició del pare Var
ro sobre «Vida apostòlica i lIen
gU31ge cu ltual», i una guia de lec
tura amb bibliografia preparada 
pel pare Gy. Recomanem la lectura 
atenta d'aquestes pàgines, en 
aquests moments en què entre 
nosalt res es plantegen també les 
qüestions tractades pels bisbes 
francesos. 

Joan Llapis ( B arce/O/la) 
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Pera l/ na literatura catequètica autòctona 

Mossèn Josep Rovira Tenu, l 'antic 
rector de Sont Vlcenq de Clltellet, que 
.. tualment ta de """"lIà Kollldor .1 
Ca .. 1 de 88l1esguard acaba de publl .. r 
Panorama de l'Església. Una catequesi 
per a adults. Editorial Nova Terr. l'I n
cloï., • començaments d 'octubre. en 
la levI col.l.cel6 . L 'home nou_, de la 
qual constitueix el volum 38. El llibre 
consta de 226 pAgines, v. prKedlt d'un 
pròleg del seu homònim molsèn Jo.ep 
Mart. Rovira 88110$0 I seguit d'un Vo
.. bul. rl teològic. El cos de l'obr. es 
distribueix en dues parts - L'Esglé
sia dels tamps apostòlic .. I .L'Esgl6· 
lla de tota els temps_ cada una de 
I .. qUil, consta de tre • • llIçons-, que 
van seguides del que l 'autor anomena 
_documentsa. Tot plegat, .t. ll içons, un 
epíleg I onze documentI . 

El llibre de mossèn Rovira Te
nas és enlenedor. L'aulor - i prou 
que ho sabíem- maneja la plo
ma aJnb traça, coneix la l1engua 
que ut ilitü'1 i sap dir coses abst ru· 
ses en llenguatge acolorit. 

La publicació del seu llibre res
pon al que hauria de ser normal: 
que la predicació i la ca tequesi 
que anem fent en les nostres co
munitats de manera oral o amb 
l'ajut d'esquemes multicop ia ts, 
salti també a la llet ra impresa i es 
converteixi en literatura catequè
tica. ¿No és vergonyós que en 
aquest nivell bàsic hàgim de viu
re de t raduccions, sovint ben me
diocres i d'obres q ue no s'ho va
len, i que, al contrari, tants es
forços meritoris no es posin. en 
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circulació escrita , a l'abast del s 
cristians que Hegcixcn? 

El dia que això s'esdevingui 
amb normalilat, l'Església del 
país sc'n trobarà enriquida i serà 
possible de crear una certa t ra· 
dici6 autòctona i alhora d 'exercir 
un disce rniment c rític en bé de 
LOl>: autors i poble. Mentrestant 
no acabem de saber mai els uns 
el que fan els altres -i tan pocs 
que som, ben mirat! 

Mossèn Josep Maria Rovira Be-
1I0so apunta discretament unes 
Iloles critiques al 11ibre de mos
sèn Rovira Tenas, que prologa. 
Ell , teòleg, desitja _que la teolo
gia subjacent, que LOta catequè
tica traspua, hagués estat més 
clara» en uns quants punts, que 
enumera. Deixeu-me cobrir amb 
la seva au toritat i encomanar-me 
3 Ja bcncvolcnça de l'amic Rovira 
Tcnas per a abundar en aquesta 
mateixa direcció. 

Gosaria dir, doncs, que !"esforç 
de presentació i de llenguatge 
-que he valorat- ha es ta t fet 
damunt cos doctrinal no suficient 
ment renovat; Ja lectura del lli· 
bre m'ha produït, a estoncs, una 
rara sensac ió difícil de descriure: 
llenguatge viu , imatgeria parlant , 
exemples casolans, aHusions ben 
modernes, terminologia i concep
tes bíblics construïen damunt fo
naments teològics que hauria cai
gut revisar 

Gosar ia afegir, també, que 
aquest ret cohibeix l'autor: li lIe-



va espontaneïtat per n moure's 
lliuremen t, de manera que el pen
sament comani l'expressió. El lec
tor sc n'adona: a l ll a rg de la lec
tura experimenta. de vegades, una 
pesantor que no sabria explica.r-se 
i que deu raure aquí: en l'esforç 
que l'autor es creu obligat a fer 
per a presen tar gairebé de carre
ra - l'un darrera l'altre- una pi
la de nocions i de concep tes abs
tractes i discutibles i, d'altra 
banda, no prou nuclea rs. 

Dc bon grat gosaríem, doncs, 
suggerir a l'autor que, en una se
gona edició, mirés d'afinar -d'a
cord amb la teologia del NOLI Tes
tament llegida desde la perspec
tiva actual- conceptes com els 
d 'i nspiració, dipòsit de la fe i aca
bament de la revelació, els àngels, 
Déu, la Trinitat, cos i ànima, el 

• 

cos glorificat de Crist, la trans
substanciació, el món ... No pas 
per a afeixugar la seva exposició, 
si nó , al contrari , per a a ll eugerir
Ia , descarregant-la d'unes explica
cions a les quals no s'ha de sen
tir forçosament Ili gal. 

En resum: ens trobem davant 
d'un esforç ben meritori i reeixit 
d'expos ició i traducció, cridat a 
fer un bon servei a un públic de 
formació tradiciona 1 - i no ens 
enganyem: aq uest és, majoritària
ment, e l nostre poble cr istià-, 
però que represen ta un resultat 
intermig i que demana, doncs, un 
pas més : un pas que l'autor sem
bla ben capaç i ben dotat per a 
donar. l, per damunt dc tot, 
aquest llibre és un arbre plantat 
en aques t camp tan erm de la li
te ra tura catequètica aut òctona. 

Josep M. T% saus 

(Barcelona) 
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contes i paràboles 

D e les vertaderes memòries del Quimo vell 

Em val fer houor a la vost ra bona voluntat, 
Ventureta, i a vós, Mingo, fer-vos avinenla la 
meva reconeixença per l'emoció i la tendresa 
que traspuava la vostra conversa d'alli, a l'eu
tom del vell del Quimo. Perquè és el cas que 
aquell minyó de la Vinya era jo, i el Quimo ... 
era el meu avi. 

La fai xa li penjava ... Sou ben bé vós mateix, Quima vell! La seva 
faixa, descolorida pels anys, no pas tant com la gorra, era prou 
llarga per a donar-li dos o tres tombs als lloms -escardalenc, alt 
i sec-, j per l'altre extrem podia serpejar per tota l'era, recolli.nt, 
confoses amb el serrell desordenat, totes les palles i branques 
d'herba que podia traginar. Peu descalç, al temps de la batuda, 
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pantalons de vellut, bossuts i de creixença. Camisa blava, blau pa
gès, sense el replec del coll, i el botó, mai cordat, deixava emergir 
una pitrera d'ossos semiesquelè tics i la nou punxeguda. gorja 
amunt i gorja avall. Sempre així. Vet aquí un coll probablement 
mai domat a l'afalac de la corbata. 

Una cara solcada d'arrugues, ell moreno, i al llavi inferior sem: 
pre penjant una punta de cigar a mig cremar, impregnada de suc 
nicotínic. Als seus ulls, petits i esquinçats, una decidida expressió 
de voluntat i la llum mai apagada d 'un idea li sme més aviat ascètic, 
contrastava tot amb aquell taran nà ex terior d 'home mal girbat, 
descuidat en el seu abillament. 

El Quimo vell semblava un Quixot, en la figura, i en e! geni. 
ho era. 

Espero que no me'n fareu retret, Mingo, ni vós, Ventura, si dic 
la veritat de les coses. Ha passat m olt de temps i, a les nos tres 
edats, què voleu fer sinó perdonar? 

Vós renegàveu, Ventura. Renegàveu com un condemnat. Aquell 
dia llauràveu al Seix i, quan estàvem a punt d'enfilar el pujador 
que dóna cap a ço nostre, en vau despenjar un parell d'allò més 
recargolats. 

- Aixís mengessis.. - i la xurriaca va espelegar a les anques 
de la bès tia. 

El brot massa tendre d'un cep, o potser a lgun tardaner carrapó 
de raïm l'havia temptada, la bestiola. 

-Oi que la tindràs grassa la mula, si vols que mengi les betes 
dels calçotets dc ... -varen ser les bones tardes de! Quimo. 

De rcires i penjaments no en valgueu més. El vostre llenguatge, 
per uns moments, Ventura, fou com un llampec calcinador. Res no 
va ser prou per a barrar la riuada d'imprecacions escop ides del 
forn encès del vostre saber teològic, anatòmic i què sé jo. 

Jo hi era i callava . Vós, Mingo, també, a l'extrem de la vostra 
planta: 

-És el costum, Quima. No us hi poseu fort - vàreu intervenir. 
l jo vaig pensar que teníeu raó. 
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-Si d'oracions no me'n va ensenyar ningú ... -fou l'esbós de 
retirada del Ventura-o Què hi voleu fer? 

- Tenir més farta la mula - us féu de resposta el meu avi. 
Fou un acudit, diguem-ne teològic, que, del punt de vista de la 

bèstia, tampoc no estava malament. La vostra mula , la veritat , la 
teníeu seca i nafrada. 

Temps a venir he anat pensant en la vostra imatge de Déu: un 
Déu que menja i beu, un Déu que té necessitat de quixots, i en 
troba. 

Era el Déu de la vostra, i de la meva, primera comunió. El Déu 
que besàvem cada diumenge en la penombra del cancell de l'es
glés ia en sortir de missa. 

No hi fa res que fos un Déu massa ben pastat. Ho era a la 
vostra mesura. 

Era el Déu de la vostra alforja de figues, de la vostra cistella de 
raLms cada any a la vella Tuietes que vivia sola. 

I per al Quimo, ah! Era el Déu dels improperis de Setmana San
ta i de la desfi lada dels armats. Era el Déu de la processó de Cor
pus, amb olor de cera i encens. El Déu de les poesies de mossèn 
Cinto, el Déu de les corals de mossèn Monsó, que cada diumenge 
arrencava a l'orgue devessalls d'harmonies. I el Déu de les belle
ses del camp, que el tenien mig grillat, que el feien parlar sol, el 
Quimo. E l Déu, en fi, del fons dels ulls d 'aqueU minyó reconcen
trat, que era jo. 

D'aquella topada, Ventura, quelcom us va ferir, puix que me'n 
parlàveu commòs. 

I a ell, no sabeu pas com li va arribar al fons de l'à nima. Li tre
molava el paper jaralllago que duia penjat al llavi, i li tremolaven 
els dits, cargolant la picadura. L'havia fet caure malalt la seva ma
teixa vehemència. 

- Deixa'm anar a es tirar els ossos ... -va dir aquell vespre tot 
just acabat el rosari. 
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La Quima encara no havia arribat de les cabres Llavors les tan
cava a l'arrabal. No el vaig deixar sol fin s que va arribar la padrina . 

Tots tres ja sou morts. I a Anglaterra també diuen que s'ha 
mort Déu. 

Tot i que em fa caviHa r molt tot això, sempre penso que és 
aquella figura de Déu la que ja no hi és. El Déu inabastable per 
als vostres renecs, Ventureta , i també inabastable per a les defi
nicions neotomistes del vostre temps, quan apreníeu «la doctrina», 
sota la canya del capellà. 

- I mira que n 'és de bonic, un cop acabat -diu en Lluís , bo 
baixant de coHocar la darrera llosa de l'absi. 

Tots dos amb la Clara, aquest mat í i fa quatre diumenges , han 
pujat a Galliner. La petita esglesiola ja té cara i ull s. D'allí estant, 
diríeu que la Conca de Tremp jau somniosa als vostres peus: con· 
reus i reboll s, aigua i kilowats, blat, raïms, ametllers i oliveres, 
i, bellugant-s'h i, l'home. 

Sota un cel pur i finíssim , allà lluny, la cinta blavosa del Mon t
sec, queixalat per les dues ogueres, fent bressol a mil cultures 
que vénen, passen i se'n van. 

I , al costat d 'uns homes secs, de pell bruna, colrada pel sol, 
hi ha els homes en blau del taller. Els homes en vellut, de la vinya 
i del sembrat Els homes i dones del treball de cultura i pensament. 

Quan els tres estudiants baixen pels viaranys del bosc, vaig 
caviHanl, vaig caviHant. 

- Qui sap què pensen de Déu, i què pensa Déu d'ells. 
Uns universitaris que reconstrueixen les runes del romàn ic, que 

estimen la xicota i la lJengua materna, i que a Barcelona, oi i aquí, 
lluiten per la llibertat ... 

Antoni Forlurzy 

(Castellciutat, La Seu d 'Urgell) 

663 



quatre vents 

Girona: El problema episcopal 

. Vlda catòlica», mensual que edita la 
Junta diocesana d'Acció catòlics, publi. 
cava en el número da setembre un dos
aler amb aquest titol : .8 meses sln 
obispo; ¿por qué? 

Un requadre cns explica «com 
es fa n, avui, els bisbes » reproduint 
textualment la legislació concor
dada entre la Santa Seu i el Go
vern de l'Estat espanyol: llista 
nunci-govern, terna papal, presen
tació del cap de l'Estat, nomena. 
ment. Davant per davant un a ltre 
requadre -«com s'haurien de 
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fer?_ transcriu un text del Con
cili Vaticà II : es tracta d'un «dret 
propi, peculiar i, de per si, ex
clusiu de l'autoritat ec1esiàstica 
competent»; també unes ratlles 
de les darreres normes vaticanes 
(abri l del 1972). 

Una fotografia -amb el seu 
peu- crida fortament l'atenció. 
Hi apareix el doctor Estela, rector 
del Semi nari durant tants anys, 
imposan t les mans a uns sacerdots 
joves el dia de la seva ordenació. 
El text diu: «El doctor Esteh;: 



tothom deia que e ra episcopable. 
A Roma o a Madrid no ho enten
gueren pas així. Llàstima! ». 

Finalment dues columnes: 
«Com s 'han fet els bisbes a tra
vés de la història» j «com s'han 
fet al nostre bisbal>. A la primera, 
una sèrie de textos, que comença 
per l'elecció dels apòstols per part 
de Jesús, es clou amb aquesta 
conclusió: «¡Que siguin ben aviat 
un fet el retorn a l'Evangeli i a la 
llibertat dels p rimers temps!». La 
«Hi stòria breu de l'elecció de bis
bes a Girona» va signada per mos
sèn Josep Maria Marquès. Val la 
pena de reprodui r el seu article 
pràcticament en la seva integri
ta l. 

Poques esperances 

«La situació de seu vacant a 
la nostra diòcesi -<:omença- dó
na actualitat a l tema de la desig
nació de bisbes. La gent senzilla 
es pregunta co m és que costi tant 
de fer-"e un. E ls fidels mentalit
zats en la línia del Concili ens de
manen com, després que se'ls ha 
inculcat la corresponsabi litat en 
els afers eclesiàstics, aquest as
sumpte encara s'escapa de les 
mans de la comunitat més directa
men t interessada, la diòcesi, i és 
resolt per instàncies tan llunyanes 
com la Santa Seu i l'Estat. 

Les esperances que la forma de 
designació canviï són mínimes. 
Per part de l'Estat, ja fa set anys 
que va rebre e l prec de la més 

alta autoritat eclesiàs tica, el Con
cili, que ( ... ) soHicitava de les au
toritats civils la renúncia als seus 
privilegis en aquesta matèria ... 

L'església, per la seva part , ha 
publicat (a pocs mesos un docu
ment ( ... ) ple de cau teles. 

Tot fa esperar, doncs, que enca
ra el successor del bisbe Narcís 
sortirà de converses entre la San
ta Seu i e l Govern espanyol. E.s la
mentabl e. Sense recórrer a altres 
fonts històriques que les que e l 
nostre bisbat ens ofereix, podem 
mostrar dos fets importants: que 
l'elecció del bisbe dintre la prò
pia diòcesi és molt més tradicio
nal ( i la tradició té un valor teo
lògic) que el seu nomenament des 
de Roma; i que les intervencions 
del poder polftic han tingut mòbils 
polítics, sense cap relació amb la 
pastoral.» 

Mossèn Marquès ressegueix la 
història: 

Als inicis, l'Església local 

«Al principi del cristianisme l'e
lecció del bisbe fou un afer propi 
de dos protagonistes: el clergat i 
el poble, d'una banda, i els bisbes 
de la província eclesiàstica, d'a!
tra ( ... ) A les primeres intromis
sions del poder civil, respongue
ren els papes subratllant els drets 
del poble en la designació. Orien
tacions com la de sant Lleó (440-
461) .Convé que el que ha de pre
sidir a tots sigui e legit per tots>, 
són plenes de sentit comú. Ja el 
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seu predecessor, Innocenc i l. es
crivia als bisbes reunits a Toledo: 
. Cal que escolteu les queixes dels 
bisbes de la Tarraconense, que 
acusen Minci d'haver ordenat 
un bisbe a Girona d'amagat i con
tra la voluntat del poble» ( ... ) Des 
de la conversió de Recared al ca
tolicisme, determinada per raons 
po lítiques, e ls reis començaren a 
interferir els nomenaments de bis
bes a casa nostra ... 

Els carolingis inten taren, per 
to ts els mitjans possibles, que els 
bisbes, als quals confiaven poders 
civils i que enriquien fent-los feu
dataris seus, e ls fossin fide ls. Ens 
consta que e l 843 el fill de Carle
many, Lluís el piadós, investí Viu
mar com a bisbe de Girona. Això, 
però, no significava que el princ i
pi d'elecció hagués caducat ( ... ) 
També Guifred el pi lós estava inte
ressat en l'afer: intentava consti
tuir una jerarquia indígena al cos
tat del govem independent que 
anava estructurant ( ... ) De fet a 
Guifred li va tocar de rendir-se i 
d'ajomar els seus desitjos d'au to
nomia. l al poble li va quedar e l 
paper d'aplaudir. 

El Capítol i les interferències 

La reforma de Gregori VII 
(1073-1085) independitzà l'Església 
de la intromissió de la noblesa. 
Des de llavors els bisbes de la nos
tra diòcesi foren elegits pel capí
tol de la Catedral ( ... ) es pot afir
mar que tots e ls nos tres bisbes 
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dels segles XlI i XIII foren elegi ts 
per capítol... 

La primera intervenció papal es 
registra sota Nicolau IV, 1292, que 
va nomenar Bernat de VilamarÍ. 
El Papa va pretextar el perill que 
a lgú comprés l'elecció. AI contra
ri, sembla que eren les necessitats 
monetàries del Papa que l'induïen 
al nomenament: així podia cobrar 
les butll es, que comportaven un 
donatiu no pas petit. 

A la mort de Pere de Rocabertí 
(1 324 ), el capítol va e legir Gilabert 
cie Cruïlles, però el Papa va nome
nar un foras ter, Pedro de Urrea. 
Tres anys després aquest abando
naua Girona per tornar a Osca, on 
tenia la família: es va canviar de 
bisbat amb Gastó de Montca
da ( ... ) 

Sembla qu e les eleccions conti
nuaren ( ... ) Però també continua
ren les interferències: el Papa Llu
na, havent estat deposa t, necessi
tava bisbes partidaris i ens nome
nà Fra ncesc de Blanes (1408), el 
qual traslladava l'any següent a 
Barcelona . Llavors ens donà el 
que havia consagrat per bisbe 
d'Elna, Ramon Descatllar. 

Al segle xv s'alternaren elec
cions fetes pel capítol ( ... ) i nome
naments de Roma, més o menys 
i nfluïts pels reis d'Aragó. 

El 5 de desembre de 1506 el ca
pítol de la Catedral de Girona es 
reunia per a elegir o demanar bis
be. Optà per això clarrer. l li fou 
concedit un valencià, Guillem Boil. 
A la mort de Boil el capítol tomà 
a demanar , donant però e l nom 
desitjat : Joan de Margarit. Carles 
V li concedí, el 1534. 



La «situació concordatòria" 

Sota Felip 11 començà la sèrie 
de bisbes castellans per a «unifi
car» e l país, sense cap intervenció 
capi tular. Les soHicituds dels reis 
espanyols eren millor o pitjor ac
ceptades per Roma, però normal
ment eren acceptades. Havia co
mença t la que podem anomenar 
«situació concordatària._ Després 
de la guerra dels Segadors es com
prengué que els bisbes catalans se
rien més ben acceptats: llavors 
se'ns enviaren Cardones, Pijoans, 
Fagedes, etc. Els Barbons comen-

çaren seguint aquesta tònica, pe
rÒ des de mitjans segle XVI JT tor
naren a designar bisbes cas te· 
lJ ans» . 

l mossèn Marquès acaba : . La 
h istòria del nostre bisbat indica 
que ci principi d 'electivitat dels 
bisbes és un [et de tradició ben 
extensa. Conservada fins a un 
temps relat ivament recent (segle 
xv), els motius pel s quals es va 
perdre no són ni dogmàtics ni 
pastorals. ¿ Ho són les raons per 
Ics quals con tinua la que hem ano
menat «situació concordatària»? 
Nosaltres cre iem que no, però ac
cep tem amb gus t la discussió. 

Des de la Ton-e de M erola, telegràficament 

Stop. Proveïts de «motu proprio», els 
Vicaris episcopals no paren de recór
rer el bisbat talment el vent: avui són 
.qui, demà allà. 

Van fent petites VIsites pasto
rals a parròquies, a reunions de 
capellans, a grups d'apostolat, es
tablint contacte amb la realitat 
diocesana. Els quatre nomena
ments que han hagut de resoldre 
els han fet sortir de polleguera_ 
Compleixen, pel que d'ell s depèn, 
el programa que s 'havien propo
sat. Cal donar-los un marge de 
confiança. Hi ha, encara, qui tit· 

T 

lla d 'inútil i fins de perjudicial 
la seva designació; sense ells , 
diuen, es posarien més en evidèn· 
cia els mals greus del bisbat. Déu 
meu, quina poca fe! 

No ens hauríem imaginat mai que el .. 
solsoslns haguéssim de merèixer l'a· 
tenció del cèlebre periodista madrileny 
Emillo Romero. 

Doncs sí, ha parlat de nosaltres, 
s'ha referit concretament al nos
tre bisbe. Però, vegeu com. En la 
presentació que ha escrit d'una 
obra teatra l traduïda per ell del 
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francès i escenificada fa poc a 
Barcelona, La prisionière, d'E
douard Bordet, es pregunta, fent 
una «pirueta» dialèctica de Ics se
ves: «¿ De qué lado escara el obis
po de Solsona denlro de la COllfe
rencia Episcopal?» Ves , quines 
preguntes de fer, també, aquest 
ximple. i més en una obra de te
ma lesb ià! Deu aHudi r segurament 
al color solsoní que oferei x en 
aquests moment s l'Església Espa
nyola, almenys en dues de les seus 
més importants i decisives com 
són la de Madrid i Tarragona. Se
nyor Ramera, senyor Ramera ... 

El doctor Bascuñana va efectuar el dia 
27 d'octubre proppassat, la primera VI· 
sita ad limina de la seva vida, la pri. 
mera almenys com a bisbe de Sol· 
sona. 

Seria interessant de conèixer la 
relació que va presentar sobre Ja 
diòcesi i que ci Papa va dir, sc
gons «L'Osservatore Romana», 
que llegiria amb «viva atenció»; 
el que el Papa li va dir, no sols a 
ell sinó també als altres cinc pre
lat s espanyo ls els qual s va rebre 
conj un tament, ja ho sabem a tra
vés del mateix periòdic va ticà: «Us 
ho diem joiosos i esperançats al
hora: tenim posada la nostra con
fiança en l'Església d 'Espanya, en 
vosaltres e ls pastors i en els sa
cerdots i els fidels .• Aquestes pa
rau les, després de Ics trifulgues 
de l'assemblea conjunta i de l'a
fer de Saragossa per un can tó i 
de la posició presa oficialment per 
l'episcopat per un altre, deuen vo
ler dir alguna cosa. l com que 
nosaltres, l'Església de Solsona, 
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també devem formar part de l' Es
glésia d 'Espanya ... 

De cara a la renovació del Consell del 
presbi teri , impulsada per la Vicaria de 
Pastoral, n'ha estat elaborat un nou re
glament. 

En Iinies generals és força 
semblant a l'anterior; se'n dife
rencia pel q uc fa a la represen ta
tivitat dels membres electius. Ah , 
fille ts! Quin cavall de batalla el 
de la representativitat! Com acon
seguir-la? Tants caps, tants bar
re ts. Pcr càrrecs? No, cal superar 
els càrrecs en la nova pastoral de 
conjunt; era abans que e ls vi ca
ris , e ls rectors, els arxiprestos, els 
independen ts i els canonges hi 
eren representats com a tals, ara 
no. Per tendències? Tot bitxo vi
vent es tindria per progressista. 
Per edals? El s ve ll s guanyarien. 
Per cursos? És molt elàstic. En
mig del batibull de suggerències 
algú va propugnar la solució defi
nitiva: Que sigui per nassos. l es 
va imposar el següent criteri : dos 
preveres per zona (són tres) ele
gits indi scriminadament per cada 
zona, i quatre d'elegits també in
di scriminadamen t per tot el bis
bat. S'ha estudiat la man era d'a
breujar i simplicar al màxim el 
procés electoral, que era el fan
tasma temut pels defensors de la 
segona propos ta. El nou regla
ment tindrà una vigènc ia de qua
tre anys. 

Enguany tenim sis alumnes fent el 
curs bàsic. al Centre d'Estudis Pasto
rals. 

Segons sembla, som, relativa-



ment, el bisbat català que més 
s'i nteressa pel Centre. Deuen ser 
ja més de vint-i-cinc els solsonins 
que han passat per les seves aules. 
Ara, que això es noti en la renova
c ió de la diòcesi, ja són figues 
d'un a ltre paner. Tanmateix bé 
s'h i haurà de nota r a la ll arga. El 
sabe r no ocupa lloc, a l dir dels 
avis. 

la Comissió d'economia ha dictat 
unes noves normes per atendre, en tot 
el que sigui possible, les despeses es
pecials. tendint a la justa igualtat re
munerativa entre els preveres. 

El mín im vital actua l és : 6.000 
pessetes per als qui no tenen pis 
parat; 6.500 s i tenen pi s parat ; 
7.000 pis parat i lloguer; 7.500 pis 
parat i serventa o [amiliar; 8.000 
p is, serventa o fam ilia r i lloguer. 
No compten els estipend is de les 
misses; tampoc Ics despeses que 
no sobrepassen Ics 300 ptes. En 
paguen, també, e ls ~erveis a sego
na o tercera parròquia a raó de 
ducs o tres pesse tes ci q uilòme
tre segons l 'estat dc la carretera. 
La subvenció per cada concepte 
no podrà ser su perior a 500. Tot 
p legat, misèria . Pcrò Déu n'hi do
ret! 

Dimecres, 8 d'octubre. a la Facultat 
de Teologia de Barcelona, secció de 
Sant Pacià, mossèn Josep Perarnau Es
pelt va defensar la seva tesi doctoral 
sobre el tema: te La formació de .Gau
dium et spes» - La lluita entorn de la 
pastoralitab. 

La primera tes i que es presenta 
a d ita Facultat i la primera que, 

de temps immemoria l, es presen
ta en català. Tot plegat, res : unes 
s is-cen tes planes entre e ls dos vo
lums. Po tser s igui «cha uvini sme» 
enorgullir-se'n, però què caram! 
Mossèn Pcrarnau és una glòria de 
la nost ra Església i ningú no ens 
la pot d iscutir. Està vist que a l'a
gre solsoní hi ha a lguna cosa més 
que relles i carros i terrossos. I 
que no som pagesos per bé que 
en fem la cara. O s í qu.e en som, 
i amb tota l'honra. En horabona 
a l nos tre namant doctor! 

Mossèn Rafe l Rovira Camps, ex-rec
to r de Berga, ha publ icat un opuscle so
bre la seva germana Maria. morta el 
juny del 1969, mestressa de majordo
nes, aquesta espècie paraeclesiàstica a 
punt d'extingir·se. objecte de tanta pi 
caresca com digna d'admiració i agraï
ment . 

En el cas de ]a Maria Rovira, 
exemplar a tot ser-ho, votat a la 
santedat. L'opuscle en qüest ió 
conté un esbós biogràfic de la di
fu n ta, apunts del seu d iari íntim 
i fragment s epis tol a rs de mossèn 
R icard Pen ina, el seu direc tor es
piritual. Un llibre que haurien de 
llegi r totes les majordones o co
operadores sacerdotals , que avui 
en diuen. l lots e ls Me lquiscdecs 
que supor ten de mala gana la creu 
del cel ¡ba t. 

Ja hi tornem a ser! El número 396 del 
ButlleU, corresponent als mesos se
tembre-octubre d'enguany. publica l'ex
tensa conferència de monsenyor Mar
celo Gonzalez Martín llegida en la clau
sura de la V Setmana Teològica de To
ledo. 
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La gent comenta: No hi ha res 
a dir sempre i quan el buJlc tÍ no 
es limités a publicar només se· 
gons quins textos, sinó també en 
pu bliqués d 'altres. Per exemple, 
alguns de l'arq uebi sbe de Tarrago
na. Resta, però, el problema de 
fons : de què serveix una publica· 
ci6 tan oficial com poc pastoral? 

De la nostra assemblea celebrada a 
primers d'abril d'enguany, ningú no en 
parla; dorm en la pau dels Justos. 

Això que les conclusions, segons 
fama, van quedar molt ben impre
ses, tipogràficament impecables 
tot i essent a ciclosti l. En més d'al
gun arxiu , però, les rates h an co
mençat ja a fer-hi niu . I no hi ha 
rati cida que hi valgui. Stop. 

Climen t Fome, (Navàs - Solsona) 

XX Convenció baptista espanyola a Alcoi 

La Unió EVlngèlica Baptista Espanyo
la (U.E.B.E.l ha •• tat r.unlda a la ciu· 
tat valenciana d'Alcoi durant els dies 
S, 6 I 7 de setembre passat, per cele
brar la seva Convenció anyal. Aquest 
aplec es va celebrant periòdicament des 
de l'any 1928, en què es constituí; últl· 
mament es reuneix tots los Inysi l'lny 
passat també tingué lloc en terres v. 
lenclanes: a la ciutat de Dénia. 

Amb el lema: «Iglesias [uertes 
= Uni6n fuerte» foren convocals 
i reunits tots els pastors i dele
gats, representants de les esglé
sies baptistes d'Espanya. També 
hi assistiren com a convidats, al· 
guns representants estrangers. Un 
total de dos-cents. 
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La sessió d'obertura fou presi
dida per l'alcalde d 'Alcoi , el qual 
pronuncià el missatge de benvin
guda. 

Les conferències apun ta.ren una 
gran inquietud per remoure i ade
quar les bases de la col'laboració 
d'esglésies baptistes sobre el fo
nament de la fraternitat cristiana 
lliure i espontània . Es reafermà, 
una vegada més el gran principi 
protestant que l'autonomia i vida 
de les esglésies particulars estan 
per sobre tota institució. Principi 
que no es cansen de proclamar i 
afermar, tal vegada, per por que 
la institució (U. E. B.E.) constitw
da un elia per la necessitat d'unir
se i resoldre problemes comuns i 



superar millor les CriSIS actuals, 
arribe a imposa r-se sobre les es
glés ies loca ls, absorbint la seua 
autonomia. Volen evitar al màxim 
e l ri sc d'institucionalitzar-se com 
l'Església Catò lica. Com molt bé 
apunta e l lema, la unió forta no 
naix pas de l'afermament de l gran 
muntatge, s inó de l'afermamen t 
espiritual i material de les comu
nitats locals. 

També es féu una crida insis
tent a renunciar a formar part de 
s ituacions privilegiades, per arri
bar a ser tots plegats solidaris en 
el sofriment dins e l significa t del 
sacerdoci universal dels creients. 

Finalment, s 'informà del trebaH 
que s'efectua per portar a terme 
la . Croada Mundial de Reconci
liació . proposada a Tò kio per l'A
liança Baptista Mundial. 

Una de les intervencions més 
dignes de menció fou e l sermó 
inaugural a càrrec del pastor de 
l'esglés ia bapti sta de València, 
Joan Torras, cèlebre pels seus 
con tactes ecumèn ics amb l' Esglé
sia Catòlica valenciana. Encara 
recordem - amb nostà lgia- les 
seues intervencions en les setma
nes ecumèniques celebrades a Va
lència ja fa uns quants anys. Avui 

aquests contactes ha n decaigut 
bastant, pel que respecta a la part 
ca tòlica. 

Centrant la idea del lema, i,¡di
cà que es fa necessari una estra
tègia per a construir be n [ermes 
les esglésies locals; per la qual 
cosa distingí dos camps: l'ord re 
in tern i l'ordre ex tern. Quant al 
primer, advocava per una conver
s ió autènti ca a nivell personal, 
min isterial i d'organització. Quant 
a l'ordre ex tern, rebutjava el pro
selitisme i a canvi proposava un 
vertader testimoniatge missioner, 
imi tant l'exemple de Jesucrist. 
D'aquesta manera convidava a re
conèixer i acceptar la miss ió ecu
mènica de les altres esglésies, 
compart int amb eHes la fe i l'e
vangelització. Finalment, parJà 
també de la projecció social de 
l'Evangeli . 

Segons el testimoni d'eHs , és la 
primera vegada que les esglésies 
baptistes espanyoles celebren la 
Convenció en un cen tre no reli
giós : concretament a l'Hotel Re
conqui sta d 'Alcoi (l 'ho te l més im
portant de la ciutat ). I per prime
ra vegada, també, han estat tan 
ben rebuts i considerats per les 
autoritats civils. 

Antoni Signes 
(Xàtiva) 
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Fem-Jto tot en cantat 

Ca rta als saludots de l'arquebisbe de Tarragona 
MUS escric en aquests primers dies 

de setembre, quan toquem ja amb la 
mà la represa normal d'activitats lI, co
mença la lletra que el senyor Arque
bisbe va adreçar als sacerdots i de la 
qual va donar noticia la premsa. Anava 
datada el cc 8 de setembre, solemnitat 
de la Nativitat de la Mare de Déu del 
1972». Val la pena de transcriure'" al· 
guns paràgrafs. 

E l curs passat arrencava «amb 
la promu Igació del nou Ordena
ment. Anar-lo aplicant, potser 
lentament, però fermament i pro
gressiva, n'ha estat la tasca prin
cipal. Aixi s'encelava una expe
r iència, que no podem pas dir 
completa, d'uns òrgans de treball 
coNegia I que intenten fer efect iva 
la corresponsabilita t del nostre 
servei m inisterial a la diòcesi. 
Malgrat les lim itacions de temps 
i de persones, us puc clir que la 
dedicació dels Vicaris episcopals 
em resul ta, a mi, un ilju t preciós 
i immediat , de l qual ara, potser, 
no sabria prescindi r. Així mate ix, 
la participació prou ampla que 
molts de vosaltres teniu ja en les 
diferents Delegacions diocesanes, 
que una rera l'altra es van creant, 
fan que us aneu sentint tots més 
solidaris amb mi en la direcció i 
la gestió de l'obra pas toral cliocc
sana _ S'han estructurat també les 
zones pas torals . . . J:. s encara poc 
i imperfecte_ Per això, d'acord 
amb el nou Ordenament, tot s es
tarem a l 'aguai t dels defectes que 
vagin aparebc:ent , per tal d'anar·los 
corregint». 
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L'Arquebisbe obre el seu cor: 
«L'esperit se'm torba i ga irebé no 
sé com escriure-ho. Però em dec 
a vosaltres en la sinceritat. Així, 
doncs, en la sinceritat d'amic, us 
dic, con fian t que vosa ltres sereu 
prou benèvols per a perdona r-me 
e l to : Pateixo de debò en veure 
que d'am ics, no en sou ben bé 
tots ( ... ) l cal no oblidar que esti
mar-nos, malgrat tot, és precep te 
del Senyor ( ___ ) A tots voldria de-
manar l'esforç que calgui per ta l 
d'omplir abismes i refer la verita· 
ble caritat, la que sem pre vol bé 
i mai no vol mal. .. 

»Jo uS diria, de primer, que 
d'ara endavan t no us deixéssiu im
press ionar massa, ni massa de 
pressa, per Ics suposades causes 
de les nostres divisions . En el pes 
i en la pressa com mol tes vega
des són pre entades, s'hi amaguen 
molt sov int interessos d'altra me
na, no pas eclesials, ni sempre 
massa lloables ( ... ) Sospeseu el 
que pugui haver-hi de veri tat, sen
se refiar·vos per igua l dc totcs Ics 
fo nts d' informació, per més que 
sigu in públ iques _ Sobre tot no us 
(cu servidors d'aquell es, s iguin de l 
color qu s iguin, que, amb llen
guatge feridor i colpint directa
ment les persones, serveixin sis
temàticament la desuni ó_ 

»Avu i, sens dubte, són ocasió 
de desuni ó les suposades diferèn
cies doctrinals. Dc sempre en el s i 
de l'Església han exis tit diversi
tats doctrina ls legítimes ( ... )_ o 
aneu de pressa a excomunkar-vos 



mútuament per aquest motiu . Us 
demanaria encara que tots féssiu 
un esforç per posar-vos doct rinal
ment a l clla ( .. . ). Això per un cap. 
Per un altre, el procés de secula
rització i l'afany de posar-se a l dia 
tempta molts de convertir en se
cula r i mundà l'estil de la vida 
cr is liana, la qual !:.empre s'haurà 
de regir per les benaurances, su
posarà sempre un esforç i serà 
sempre una milícia : un estar en el 
mó n i no ésser cle l mó n (Jo 17, 
14- 16). 

»També va re~ultant conflictiu 
e l deure que l'Església té de fer-se 
present en el món secular. « Ella .. 
com un sent inella ... al qual arri
ben els clams dels oprimits. ha 
d'exercir en el món «e l seu ofici 
profè tic», que no és solament «el 
d'anunciar la veri tat i la justícia, 
sinó el de denunciar , de condem
nar les culpes i c1s dc li ctes acom
plerts contra la justícia i contra 
la verita t . (AHocució de Pau VI) 
( ... ) D'aq uí l'acusació iHògica, pe
rò freqüent, contra l'Esglés ia, que 
fa política, precisament perquè no 
afavoreix una determinada políti
ca . D'ací també que, to t enfron
tant-se contra els altres, sembrin 
la desconfiança envers l'Església 
el s acusadors de torn ... 

. Les causes de les nostres dis
sensions són moltes i complexes 
( ... ) No volia fer més que sensibi
litzar-vos davant un mal dolorós, 
que cal extirpar <- __ ) Les meves 
paraules, i més si el mal és vell , 
volen ésser només de càlida exhor
tació .• 

Davant els canvis en ¡'Església, 
ens adverteix: «No cerqueu el re
mei i el consol replegant-vos so-

brc vosaltres mateixos, enyoradis
sos d 'un edifici eclesial organ it
zat, coherent i estab le fins a cert 
punt, que ens havia pogut semblar 
definiti u. L'Església, moguda inte
riorment per l'Esperit , restant 
sempre la mateixa, està sempre 
en ma rxa ( ... ) o feu repudi de 
l'Església prc-conciliar, in tentant 
de «re-inventar-ne» una de «no
\'a », dcs de dintre. En comunió 
pacient i amorosa, ocupeu el lloc 
que ten iu en aquesta Església d'a
vu i, tal com és avui, pensant que 
la d 'avui, com la d'ahir, és «sem
pre reformanda »". 

»El nostre ofici i deure de pas
tors i dc cans I ruc tors ens ha de 
portar , sobretot ara, en època de 
lran~ició i de renovació profun
da, a ce rcar per a l~s nostres ove
lles, entre tots , l'herbatge més 
adient que ens !:. igui possible. Ens 
h i podem trobar, i seguramen t 
més d'una vegada ens hi troba
rem, que haurem de cercar i ac
ceptar COITI a normes pastorals, 
en punts no precisa ts encara, en 
la prcdicació, en la catequesi, en 
l'administració de sagraments, en 
la presència en el món, etc., aque
lles que a to ts, i en últim terme 
a mi, ens hauran scmblat les més 
oportunes o potser Ics úniques 
possibles, en aquell moment de
terminat, per a un treball eficient 
i comunitari de pasturatge .. 

• Tot ajxò he volgut dir-vos-ho 
abans de començar el nou curs 
<- _o ) Com a feina immedia ta (._.) 
hem de desvetllar en els nostres 
laics el sent it de pertinença a l'Es
glésia 10ca l. .. Comp¡"cneu que aLxò 
és irreal itzable si nosa ltres, pas
tors, no sabem , primer de tot, pre-
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sen tar-nos com a servidors d'ells 
i de l'Evangeli , i no pas com a 
fautors i membres de les nostres 
faccions i partidismes ... Espontà
niament em torna a venir el pao
rós pensament de la gravetat de 
pecat que suposaria no superar 
coratjosament aquestes misera-

Sobre el pLuralisme 

. EI pluralisme en la comunió eclesial. 
es titula la Carta personal dels bisbes 
de la Província eclesiàstica tarraco
nense, datada el 4 d'octubre I difosa 8 

final del mateix mes. 
ts el primer document col.lectiu que 

prové dels nostres bisbes i ha estat, 
també, distribuït col.lectivament: . Ho
ja diocesana» de Barcelona s'ha encar
regat de la seva edició bilingüe, en una 
separata que va ser inclosa a les dis
tintes . hojasll de tots els bisbats. 

No es tractava d'una carta pas
toral llargament esperada: no se 
sabia que els nostres bisbes pre
paressin un document d'aquesta 
mena. I tanmateix, hem sabut ara, 
hi treballaven de feia temps i ha
via tingut, en diverses etapes, re· 
daccions distintes, fins a assolir 
la definitiva. Tampoc no sabem 
quins .experts» els hi han ajudat; 
sembla, però, que a darrera hora, 
abans de difondre 'l, el text va ser 

674 

bles positures. Culpables to ts, es
terilitzaríem, d 'una banda, els es
forços de renovació d'estructures 
i d'acció .. . i, d'una a lt ra - i això 
és meu greu- fórem reus del de
licte de fal sos i ineficaços cons
tructors del Regne davan t de Déu, 
davant dels nostres laics i de tot 
el cos de l'Església ...• 

presentat a la Congregació roma
na per a la doctrina de la fe. 

La carta parteix de la constata
ció de la pluralitat, invita a reco
nèixer·la i a entendre-la i precisa 
que està sotmesa a uns certs lí
mits. Les aplicacions del pluralis
me són fetes en tres camps : les 
expressions de la fe (s ímbols, dog
mes, teologia, catequesi, mitjans 
de comunicació social); la vida 
del creient (vida espiritual i pre
sència en el món ); la vida de la 
comunitat ( l'aparició dels petits 
grups). 

Els bisbes insisteixen en el seu 
paper fonamental: . Tant en el 
discerniment de les formes legíti
mes de pluralitat corn en encami
nar·les prudencialment, els pas
tors de l'Església hi tenen - per 
voler del Senyor- un paper prin
cipal ( ... ) Volem actuar amb res
pecte per a tots i apreciant el bé 



que ofereix cada express ió de fe, 
sigui en la doctrina , sigui en la vi· 
da, in s truint sobre la tota li tat del 
pla de Déu i completant i fins i 
lOt corregint les expressions de fi· 
cients de la fe crist iana, a fi que 
cap veritat ni cap exigència de l'E· 
vangeli no quedi preterida . enfos
quida o negada en la doctrina i 
en la vida dels fidel s, de vegades 
enlluernats per la seva lliure op
ció dins la comunitat. També ens 
pertoca de discerni r sobre el va
lor pastoral concret de cada ex
pressió de la fe, per ta l d'assumir 
i potenciar les que selveixin els 
plans pastorals que hem de for· 
mular ... » 

E l document , però, no es mou 
d'aquests termes ni passa a ope
rar cap discerniment dintre el plu
ralisme rea l de les nostres comu
nitats. 

Plantejament abstracte 

Ha estat precisament aquest 
llenguatge que ha fet objecte d 'al· 
gun comentari escadusser a la 
premsa , poc habituats que encara 
estem a analitzar els documents 
epi scopals. 

Així, mossèn Bigordà (<<E l Cor
reo ca talan », 7.xI.72) titulava un 
art icle El pluralismo eclesial en 
lérminos abst raclos, del qual ex
traiem algunes frases: 

«Hom es perca ta que un llen
guatge exessivament abstracte re
sulta limitat i ambigu. Per exem
ple: alguns gru ps, originàriament 
partidaris del p luralisme, poden 

• 

arirmar, ara, que la defensa del 
plura lisme és una coartada per a 
escapolir-se del compromfs de 
pronunciar-se i actu ar davant 
unes s ituacions q ue ho ran ines· 
camotejab le; a lt res grups, parti
daris acèrrims de la uniformitat 
- millor dit, de la seva uniformi
tat- poden emparar-se en les 
raons abstractes d'una plura litat 
per a combatre, aix í, qualsevol 
plura litat diferent dc la seva; al
guns teò legs i cateq ui s tes poden 
tenir la sensació que se'ls acon
~c lla de menysten ir la recerca crí
tic3 i cientírica per a utilitzar no
més remeis d'estar per casa.» 

Més encara, aquest llenguatge 
abstracte comporta la «incohe
rència ( ... ) de no sotmetrc a revi
sió l'estructu ra genera l de l'Esglé
sia que, des del punt de vista ins
titucional, no ha modifica t subs
tancialment les bascs fonamen
tals d'una Església uniforme». 

J acabava formulant el desig 
que «després de la publi cació d'a
questes premisses ( ... ) seria neces
sari modificar el llenguatge i uti
li tzar-nc un d'inductiu: això per
mctria de conèixer la pròpia expe
riènc ia de p lurali tat ( ... ) i aplicar 
el discerniment no amb relació a 
expressions abstractes, sinó a ex
periències viscudes de la fe ». 

Un bisbe confusionari 

En una línia semblan t, mossèn 
Casimir M artí escrivia un all re co
mentari El pluralismo y la cate
quesis de monseñor Guerra Carn-
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pos (.EI Correo catalan., ll.XI. 
72 ). 

Amb la seva perspicàcia hab¡' 
tual , mossèn Martí comenta: . Les 
intervencions setmanals de mon
senyor Guerra Campos ( ... ) posen 
de manifest la limitació de l'en
focament amb què ( ... ) els bisbes 
de la província ecJesiàstica tarra
conense reivindicaven en excl usi
va l'orientació i la direcció catc
quètica am b l'intent d'evitar que 
«tota l'Església es convertís en 
canlp d'experimentació o en caixa 
de ressonància d'a lguns teòlegs. 
i que aquests suplantessi n la je
rarquia en aquestes funcions d'o
rientació i direcció. Les emissions 
televisives de monsenyor Guerra 
Campos ( ... ) introdueixen en el 
camp de la ca tequesi una perlol-· 
bació que té en tot el poble de Déu 
un ressò molt més gran que el 
que pugui obtenir qualsevol dels 
teòlegs que els nostres bisbes al
ludeixen genèricament. Per si [os 
poc, monsenyor Guerra pertany 
al cos episcopal, amb la qual cosa 
els problemes de la desorientació 
del poble de Déu queden trasll a
dats al nivell d'aquella instància 
que ens és presentada com a 
orientadora i directora de la ca
tequesi. La qual cosa és greu .• 

I mossèn Martí conclou: «Penso 
que és un vici profundament arre
lat en l'esperit clerica l invocar 
precipitadament els princip is per 
donar resposta a uns problemes 
que no han estat, abans, deli mi
tats amb precisió ( ... ) En aquest 
cas, la delimitació abstracta del 
problema ha deixat fora de la qua
drícula de les definicions una cau
sa molt profunda i eficaç de per-

676 

torbació en el terreny de la cate
quesi al nostre país i ha esquivat 
la radicalitat del problema que 
planteja el ret que la confus ió en 
el camp de la catequesi la intro
dueixi un que té missió d'orientar 
i dirigir.» 

En altres paraules, un pensaria 
que la confus ió tant la poden sem· 
brar teòlegs i catequistes com 
bisbes. r, en aquest cas, Ja cosa 
és mol t pitjor i l'aclariment es fa 
mol t més necessari. 

Les petites comunitats 

Per la seva banda, mossèn Joa
quim Gamis ( << Missa dominical», 
V,23, tramesa corresponent al 26 
de novembre), després de lloar 
que e ls nostres bisbes tinguin el 
coratge de parla r públicament de 
les petites comunitats , com d'un 
fet positiu no s'està de formular 
una remarca que se situa en la 
mateixa línia de Ics anteriorment 
apuntades: la invocació d'un prin
cipi - les petites comunitats no 
s'han de separar de la gran co
munitat- pot esquivar la situa
ció real: la gran comunitat no 
acull les petites. 

Els bisbes catalans parlen de 
la necessitat d'apertura d'aques
tes comunitats. Cal saber donar 
i saber rebre. Però jo diria que 
-moll sovi.nt- el problema no 
està només en les petites comuni
tats sinó també - i potser més
en les més grans, en Ics organ itza
cions eclesiàstiques. I en e ls que 
en som responsables. Vull dir que 



manca disponibi li ta t per a l'aco
ll iment. Ens esperem bo i as
seguts que vingu in . Quan no s' im
posen, a més, unes condicions ar
bitrà ries de coHaboració. 

Si realment cre iem que les pe
li tes comunitats són un [et impor
tant en el present i en e l fu tur de 
l'Esglés ia, caldria dedicar-hi més 
atenció ( ... ) resoldre aquests dos 
problemes: el del més obert aco
lliment per les comu nitats més 
àmp lies (o per les ins titucions) i el 
de trobar com reali tzar un inter
canvi d'experiències, de reflexió, 
entre Ics diverses comunitats. i 
per a resoldre e l primer n'hi ha 
prou amb les paraules de la pas
to ra l dels bisbes ca ta lans, ni per 
al segon s'ha demcst ra t fins ara 
e ficaç e l Servei de comu ni tats. 

La unitat de la sardana 

Finalmen t, en aquest breu rc
cull , no vull de ixar-me es tar de 
transcriure unes paraules de l COf

responsal de «Vida Nuev3» a Bar
celona, Pere DarneII : «Els laics 
- ho vciem diàriament- ja estan 
cansats de les tensio ns. tS clar 
que molts les provoquen amb la 
seva mateixa conducta. Però nin
gú no els havia d it abans de ma
nera tan diàfana que, mentre que-

d i sa lvada la unita t de la fe , te
nen dret a pensar com més els 
agrad i en tot l'opinable i en la ma
nera de viure la re ligió ... 

»Al la ic li ha agracia t de llegir 
que ningú no té dret a reivi ndi
car amb exclusiva, per a les seves 
opinions, l'auto rita t de l'Església. 
ES lava tip, de vegades , de sentir 
mo lts que parlaven com s i pos
seïss in, e l do de la in[aHibili ta t.. . 

»També li agrada a l laic cie sa
ber que són vàlides les "comuni
ta ts de basell o "pet ites comuni
tats", però inserides en altres co
m unitats més àmplies per ta l de 
ser-hi "ferment d'esperit missio
ne r",. 

»Als la ics ens ha agrada t la car
ta. Als la ics catalans, especial
ment, ens ha agradat la seva fo r
ma d'express ió, el seu seny, la sc
va clareda t, la seva senzi llesa. Pe
rò sobreto t ens ha agrada t que es 
publiqués un document que ve a 
ser com un alto el {Llego. Tots els 
homes g..:rmans, en el plural ¡sme, 
però en la un ita t cie la [e, en la 
fide litat a la fe ca tòlica. 

»Aquest documen t és com la 
sardana, una crida a donar-nos 
tots les mans, sense diferències 
socials, polít iques o econòmi
ques." (n. 856, 11.XI.72 .) 

Un hom esta ria tempta t de 
creure que ens trobem davant un 
bon exemple de genera lització 
de llenguatge abst rac te. 

Josep M . Totosaus (Bar celol1a) 
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El Seminari de València a debat 

El Seminari metropolità de València 
viu. des de fa alguns anys, una pronun
ciada crisi vocacional. A banda les 
causes generals, comunes a una majo
ria de centres de formació religiosa, 
aquesta crisi ha estat promoguda per 
uns esdeveniments concrets, que trac
taré d'assenyalar. Potser algú em cen
sure aquest article de parcial i negatiu. 
Ja al principi adverteixo que no tracte 
de fer una anàlisi exhaustiva. Més bé 
he buscat en la seva història no llunya· 
na aquells esdeveniments que. al meu 
parer. han Influït més per arribar a la 
crítica situació en què avui ens tro
bem. 

El cu rs ha començat amb una 
mica de tensió per l'aparició d'un 
full anòn im que, amb el títol: Al· 
gUI111S cOl1lradicciones del S emina
rio, fa una crít iCc'1 d'a lguns mem
bres de ]a direcció un xic despia
dada i insolen t, però, no per a ixò, 
gosaríem a dir que fa lse t ja la rea
li tat. 

Comença lamentant-sc que un 
dels professors de teologia -ben 
jove, per cert-, hagués tingut una 
intervenció prou destacada a l'As
semblea contestatària de Saragos· 
sa, i que e l seminari, que altres ve
gades ha estat capaç d'expulsar i 
marginar professors i superiors 
tacats de progressisme, tot i en
frontant-se amb el parer dels 
alumnes, en aquesta ocasió ha 
es tat molt respectuós amb aquest 
professor que, dit siga de pas, re
petides vegades els alumnes han 
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demanat la seua destitució, a ca u
sa del seu integrisme. 

També posen de manifes t ci di
rigisme d 'una parella de profes
sors que, des de fa a lguns anys 
manegen com si foren marionetes 
e l personal directiu del seminari. 

Acaben ]a seua protes ta asse
nyalant que la fidelitat i obedièn
cia (tan proclamades) a la jerar
quia eclesiàs tica és molt fàcil de 
complir quan la jera rquia respa t
lla Ics nostres opin ions , però quan 
passa e l de Saragossa, aleshores 
la fide litat s'esvaeix. 

Ens ha estranyat un poc veure 
aq uest full da tat a l seminari, com 
si fossen seminaristes e ls qui 
l'han redac tat. Hi ha qui pensa 
que no: així els superiors del Se
minari major. I:.s una opinió prou 
estesa entre el clergat jove de la 
diòcesi, que e ls pocs a lumnes que 
van res tan t estan com «vacunats» 
contra e ls embats del progressis
me. 

Actualment, el seminari viu un 
canvi o reacció contra les idees 
i experiències renovadores d'a
ques ts anys : e ls aires han cal mat 
bastant amb la sortida d'aquells 
(alumnes, professors i superiors ) 
que més lluitaven per trobar nous 
camins en la formaci ó sacerdotal. 

Ens trobem amb un seminari 
sense aHicient per a la joventut 
d'avui ; cada any són menys els qui 
ingressen i els qui s'ho deixen ca
da any, augmenten. 



Els anys cinquanta 

Al s anys c inq uanta, e l semi nari 
met ropolità de Va lè ncia era con
sidera t com un dels més avançats 
pe l que respecta a l nive ll intcl
lectua l. Quasi tol s els professors 
venien graduats per Ics Univcrsi· 
lats es tran geres. Aleshores apare
gué la p s icosi inteHectualista; en 
cada curs es destacava un grup 
minoritari, fomentat pels profes
sors i superiors. amb un complex 
de su perioritat per Ics seves apti
tuds « intcHcC lUals» (eren e l s 
grups anomenat s pe r la lletra ini
cials . e ls de la i . ). Com a reacció 
van sortir uns a ltres grups amb 
l'objectiu de ressaltar l'espiritua
litat com a valor més important 
de la vocac ió sacerdota l (eren «els 
de la e»). Aquesta reacció sortia 
no pas tant dels es tam ents supe
riors. com del sentir de la base i 
d'algun pare espiritual - l'espiri
tualitat de què es tractava era la 
del temps, és clar, bastant a lienant 
i poc compromesa-o En a lgun 
cu rs hi t ingueren les seves ten
sions i tot. 

Aquell «capillisme» va durar 
pocs anys i molt aviat es conver· 
tí en motiu de no poques ironies 
i xanxes entre e ls seminaris tes. 
Però el que sí durà fou la in
fluència del class isme inte ¡'¡ectual 
que havia anat c reant e n no pocs 
seminari stes un complex dc supe· 
rioritat que els fe ia estar de «tor
nes» en totes les qüestions que 
preocupaven la gent. Aquests se
minaris tes anaven formant, ja des 
dels a nys de f ilosofia, e ls petits 
grups, desclassats de la resta dels 

companys i nodrits per la cura 
de ls su periors, que en acabar hau
rie n d'anar a l'estranger a ampliar 
estudi s i graduar-se per poder fer
se cà rrec, en toma r, de les càte
dres de l seminari o de qualsevol 
cen t re de formació . 

Aquesta política interna conti
nuà fin s a l present , fomentant en 
la gent un sentiment de vanaglò
ria i autosuficiència, s i , per les se
ves facultats in teHectua ls , era ele
gi t, i de fru s tració, si no tenia més 
remei que acontentar-se de restar 
a l pilot. 

D'altra banda, la influència es
piritual rebuda els anys cinquan
ta rOll molt alienant i e ncaminada 
a la selecció i a la superac ió indi
vidua l per a eixir de la «tropa» i 
aspirar a l'«élite». Des del rector 
a ls pa rcs esp irituals sense oblida r 
e ls supe riors, tothom havia troba t 
en Call1ino el substitut del KelYl
pis. Tothom meditava amb fruïc ió 
les màximes de mossèn Escrivà 
de Balaguer, tot i desconeixent 
l'organització «Opus Dei ». 

E n aq uesta època també es dei
xà sentir la influència dels Cur
sets de Cristianitat , i fins i to t 
s 'organitzaren torns d'Adoració 
Nocturna . 

Contactes amb l 'exterior 

Una a1tra cosa d.ign a d'analitzar 
és la relació que el semina ri man
tenia amb l'exterio r, amb la gent 
del carrer. Els contactes amb es
tudiants fo ren molt reduïts, intel
lectua ls i amb grups ben seleccio-
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nats. Quant als contactes amb els 
moviments de caràcter social, so
lament foren amb els apostòlics i 
ben vigi la ts; així i tot hi hagueren 
no poques reprimendes per part 
de la superioritat. 

Durant molts anys el seminari 
mantingué en vigor la norma de 
prohibir les experiències laborals 
dels seminaristes en temps de va
cances. La raó sempre era la ma
teixa: el perill de con taminació. 
Precisament per això s'organitza
ren cursets de vint dies al semi
nari que partien Ics vacances per 
la meitat. Se solia, naturalment, 
perdre el temps, però almenys te
nien la seguretat de mantenir-los 
incontaminats. Quan es reduí la 
duració de les vacances d'estiu, 
desaparegueren els cursets. 

Després de molt de pregar, al
guns seminaristes aconsegu iren 
anar a lgun estiu als camps de tre
ball del SEU (mines, fàbriques, 
pesca). Al principi aquesta expe
riència fou con iderada positiva 
pcls superiors. Però, passats al
guns anys, la permissió fou reti
rada . Imaginem que seria perquè 
alguns vingueren un xic contami
nats, sobretot els qui tornaven de 
les mines del nord . 

AI cap d'algun temps de no per
missió vingueren les sortides fu r
tives a l'estranger, on els sem ina
ristes anaven a treballar i a co
nèixer altra gent, altres costums, 
al tres maneres de pensar" ". Quan 
aquests viatges estivals foren co
neguts pels superiors, primer e ls 
prohibiren formalment, en parti
cular pels qui anaven a treballar, 
la qual cosa no trobà pas ressò en 
la gent; i aquesta seguia organit-
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zant viatges furti vament, sobretot 
els qui tenien com a objectiu, tre
ballar. En veure que aquesta ex
periència «internacional» no es de
turava es buscà de reglamentar-la, 
donant permís als qui ho demana
ren personalment al rector, sem
pre i quan s'hi anara per ampliar 
estudis o aprendre una llengua. El 
rector havia establert el següent 
sil"logisme, ignorant conscient
ment e l vertader mot iu dels viat
ges: L'únic motiu và lid per a sor
tir a l'estranger és ampliar es tu
dis o practicar una llengua foras
tera - la qual cosa és digna de 
lloança-o Ara bé, el qui estudia 
una llengua moderna vol dir que 
sap correctament les llengües clàs
siques: llatí i grec. l la conclusió 
era la següent: .. . tOL aquell qui 
vulga sortir a l'estranger haunl 
de demostrar amb un examen de 
llatí i grec -directament amb el 
rector- que està preparat per a 
aprendre llengües modernes. 

AI principi no hi hagué més re
mei que passar aquest e,xamen per 
a aconseguir el permís del rector, 
necessari per a treure e l passa· 
port. A poc a poc, e ls seminaris
tes anaven «fumant-sc» l'examen 
amb mil tre tes diferents, i la con
taminació a l'estranger es féu la 
co a més natural i corrent quan 
arribava l'estiu. 

El seminari de València no sols 
ll uità per defensar-se de la conta
minació dels aires d'enllà dels Pi
rineus, s inó també dels qui ven ien 
d'ací d'allà, sobretot d'alguns cen
tres religiosos; aquest és el cas 
del monestir de Montserrat , que, 
per uns quants anys, estigué pro
hibi t de visitar. La raó estava en 



el fel que e ls seminaris tes torna· 
ven «polititzats» (potser altres ha· 
gueren dit millor «despolititzats»). 
Aquesta prohibició afectà particu
larment els gregorianistes que ha· 
gueren d'anar a fer el s cursets 
d'estiu a Salamanca o altres llocs 
menys contaminadors de política. 

Però, com que la contaminació 
també es presentava venint de ben 
prop amb les sortides del s semi
naristes a la capi tal (el seminari 
està a 8 km de València) es pren
gueren mesures de restricció i vi· 
gilància, fins i tot tirant mà d'ar
tefac tes tècnics, com era la mà· 
quina de fitxar que s'utilitzava a 
les so rtides i a les entrades. En 
una ocas ió es tancà la porta a uns 
estudiants que desitjaven mante· 
nir contacte amb seminaristes teÒo
legs. lÒS molt significatiu que per 
aquest temps es construí un mur 
roelejant tot ci semi nari. 

La lle ngua 

També el qui subscriu aquest 
article fou laca t de contaminador, 
essent sem inarista extern (col·le· 
gial de l Major de Sl. Tomàs) : fou 
denunciat i c ridat pel rec lor que, 
de bones a primeres, e l comminà 
a fer·lo renunciar de «sembrar 
zi tzània al seminari amb les idees 
valencianistes i catalanistes». 

El seminari de València ha estat 
un dels centres de form ació que 
més ha lluitat perquè el valencià 
desaparegués de Ics converses fins 
i tot part ¡culars dels seminaristes. 
Per aconseguir-ho s'arribà, fins i 

tot, a l joc de la moneda, que pas
sava d'unes mans a d'altres si 
sc'l s escapava, en un descuit, algu· 
na paraula en valencià; e l qui a l 
capdavall del dia es quedava amb 
la moneda rebia un eàs tig del su
pe rior. 

El Concili i el postconcili : la crisi 

El Concili Vaticà II fou la gran 
campanada que cridà a una reno
vació bastant radical, trastocant 
tot lo muntatge estructural del se
minari, posant en dubtes els prin· 
cipis de formació que fins alesho
res eren immutables. El Concili 
ens parlava d'una espiritualitat no 
pas tan individualista; més comu· 
nilària i solidà ria; i també d'un 
saber teòric més proj ectat al com
promís de vida . 

E l Conci li no fou molt ben re
but, a lmenys per la primera auto
ritat del seminari, que pública· 
ment arribà a dir que li semblava 
fruit d 'una decisió precipitada i 
no pas massa pensada dcl Papa 
Joan. Aquesta opinió no impedí 
pas aJs seminaristes de seguir 
amb molt bona gana els esdcveni~ 
ments conci li ars. Els anys dc con· 
cili foren prenyats d'una viva preo 
ocupació que es reflectia en les 
acalorades disputes entre els se· 
minaris tes i també amb els pro· 
fessors . 

El postconcili fou per als semi
naristes, com era d'esperar, temps 
d'assimilació del canvi eclesial i 
de revisió, tant interna i personal 
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com exte rna i estructural, de la 
vida del seminari. 

Des de l'any 65 al 70 van no
tan t-se les conseqüències del can
vi en no pocs sem inaris tes que 
manifesten la seva inquietud i de
sassossec. En aquests anys es pro
dueixen les primeres ten sions se
rioses que tenen com a conseqüèn
cia la sortida d'alguns estudiants 
i la marginació d'a lguns profes
sors i superiors. 

L'any 69 s'arribà al c1imax de la 
cris i amb una parada acadèmica 
sonada a la facultat de teologia. 
Aquell percanç s'aprofità per a 
proclamar la necessitat de parar 
Ja vida del seminari i revisar-la a 
fons, per portar ja a la pràctica 
les degudes renovacions. 

Aquest momen t fou decisi u, de 
molta tensió, ja que costà la di
missió del rec tor don Antonio Ro
dilla, el qual havia regit el sem i
nari des dels anys de la postguer
ra. Passats els primeres dies de 
nerviosisme, els superiors accep
taren les propostes dels alu mnes 
que, formant tots una pinya , es 
mantenien ferms en la decisió de 
qüestionar Ics estructures de l se
minari. 

Els seminaristes de teo logia 
confeccionaren un informe crític 
de set pàgines sobre la formació 
sacerdotal al seminari, tal com ells 
la veien, advertint que no es trac
tava d'una crítica destructiva. 
L'informe analitza pri merament 
tot lo sem inari definint-lo com 
una societat bàsicament mass ifi
cada, quant als es tudis; espiritua
li tat, convivència comunitària, 
etc.; una societat artificial, deslli
gada de la realitat de la gent, aïlla-

682 

da dels prob lemes del món d'avui ; 
una societat classista, clerical, pri
vilegiada, etc., etc ... r a la vista 
d 'aq uesta si tuació proposen les se
ves aspiracions de pa rti cipar més 
de prop dels problemes socials 
de ,'home d'avui, vivint i treba
llant amb la gent; per a la qual 
cosa demanen unes reformes radi
cals de les estructures del semina
ri per arribar a un «modus vi ven
di » di ferent de l'actual. 

Quant a l'ensenyança de la teo
logia posen en entredit ci seu leo
rieisme i la manca de projecció a 
la vida; i també Ja manca d'au
tèntics conductes de co Haboració 
i diàleg amb el s professors, que 
normalment es limit en a la lliçó 
magistral. 

Aleshores, es formaren unes co
missions mixtes (alumnes, profes
sor i superiors) per realitzar 
aquesta tasca de revi sió i renova
ció de la vida del seminari en 
tots els aspectes. No sabem si les 
veus dels alumnes constaren molt 
o poc en les concl usions fina ls. El 
que s í sabem és que les principals 
propostes que, en un principi for
mularen e ls semjnaristes, foren 
retortes, com per exemple : la de 
formar petites comunitats vivint 
dins València; s'acceptà de for
mar petites comlmitats però din
tre de ls pavellons del seminari. 
r així, quas i tot. Aques ts esdeve
nimen ts costaren algunes baixes. 
Era un temps de crivell , obligat o 
vol untari. 

Més tard es va permetre l'expe
ri ènc ia d'a lgu_na peti ta comunitat 
en la casa parroquial d'un barri 
de la ciutat. Després d'un any el 
resultat ha estat, que ningú no ha 



tornat al seminari; tots han cau
sat baixa de seminaristes. Els su
periors han considerat negatiu el 
resu ltat i han fet marxa enrera . 

La situació actual 

El canvi de r ec tor reportà natu
ralm ent alguns canvis en el perso
nal i en la manera d'enfocar els 
problemes; no pas massa canvis, 
perquè, des d'un principi es con
siderà més prudent no precipitar
se, donant temps al temps . Al cap 
de tres llargs anys el seminari 
continua governat amb la mateixa 
prudència d 'evitar la precipitació. 
Així s'han fet retocs superficials, 
que no fan pas allra cosa que 
mantindre vigents els problemes 
que cada vegada van augnlcntant 
les proporcions. 

Com que hi ha seminaristes que 
amb ci temps van sen tint-sc més 
confusos i insegurs, es fa bastant 
freqüent la sorlida per alguns 
anys , mentre ho pensen millor, es
tudiant ulla altra carrera. 

Però, polser el problema més 
greu siga que jun tament amb el 
minvament de sem inaristes s'es
vaeix l'ànsia de renovació i d'«a
giornamcnt» de les estructures 
d'aquest seminari tan tancat en 

, 

l'empeny de restar a Iota cosIa 
amb aquel la minoria se lecta, espi
ritualment alienada i desencarna
da de la societat actual , però que 
dóna proves clares d 'aspirar al 
sacerdoci com a única meta, com 
al «súmmum desideràtum » de to
ta la seva vida. 

Lo que és ben cert és que el se
minari que fa tan sols deu anys 
albergava un lOla I de 800 semina
ri stes, ara resta mig buit; i com 
que els tres pavellons són exces
si us per a allotjar els dos-cents o 
tres-cents alumnes, s'està pensan t 
llogar un pavelló per a a lt res cen
tres d'ensenyança o altres que
fers estranvs a un sem inari. 

E l semina ri sembla un afer sen
se eixida, no sols perquè té difícil 
solució, sinó més avia t perquè els 
responsables no acaben de veure 
la necessitat de qüestionar-se real
men t les estructures actuals, co
mençant per la seva ubicació i aca
bant per les reglamentacions. A 
més, l'economia porta ja molts 
anys de defici tària en un grapat 
de m i I ions de pessetes. Fi ns al 
present és per a l'única cosa que 
ci seminari informa els capellans 
i els demana ajuda i so lidaritat. 
Aquí sí que el problema del sem i
nari és problema de tota la diòce
si, perquè els a ltres semblen per
tànyer a la so la incumbència dels 
superior ... 

Antoni Sigues 
(Xàtiva) 
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D, , 
aCI d'allà 

Barcelona 

En data del 16 d'octubre, l'arquebisbe 
enviava una carta a tots els capellans 
explicant-los què en pensava del Consell 
presbiteral : . Cal que el bisbi cerqui el 
coneixement objectiu dels problemes 
pastorals de la diòcesi per mitjans di
ferents I en estaments diversos. in
cloent-hi els laics (. . . ) el Consell pres
biteral és un d'aquells mitjans .• 

Com constituir-lo? Després de 
consullar e ls membres de "antic, 
sem bla que no és aconsellab le la 
constitució d'un Consell definitiu: 
• l'ambient actual del bisbat no és 
favorable, ara com ara, a unes 
eleccions generals entre el cleri
cat» . També els arxiprestos i els 
mem bres del Consell episcopal 
veuen les coses d'aquesta manera. 

El bisbe troba encertat aquest 
, uggeriment per a la formació del 
Consell provisional: a pa rLi r dels 
arxiprestos (cà rrecs d'elecció) per 
aconseguir un primer nucli , que 
podrà ser comple ta t, de seguida, 
en dià leg amb els membres del 
Consell episcopa l. 

La carta anava acompanyada 
del corresponent decret ( repro
duït després per la premsa): que
da cons tituït e l Consell presbite
ral fins a l 30 de se tembre de 1973; 
per començar, els arxiprestos 
n'escolliran inicialment vuit d'en
tre ell s; els que resul tin elegits 
triaran quatre capellans més, d'a
cord amb el Consell episcopal. E l 
bisbe es reserva el dret de nomc-
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nar-ne, enca ra , tres més si ho creu 
conven ient. 

Els diaris ens assaben taven , a 
començament de novembre, del 
resultat de les eleccions entre e ls 
arxiprestos: Mossèn Josep Maria 
Vidal Aunó , Josep Breu, Mateu 
Terrats i P. Jaume Bayó; Mossens 
Joan Baguer, Josep Cardús, Felip 
Casañas i Joan Fus té. 

Aquests vuit van reunir-se amb 
l'equip de govern e l dijous dia 23 
de novembre per tal de completar 
aq uest Consell provi s io nal. 

Tal com ha notificat la premsa. el 
Tribunal d'Ordre Públic de Madrid h • 
dictat acte de processament dels mem· 
bres de la Comissió permanent del s. 
cretariat diocesà de aJustícla i Pau». 

In tegren el Secretaria t cinc 
membres i el Consil iari, cà rrec, 
aques t darrer, que es lava vacant 
en el moment de produir-sc e ls 
fets que donen lloc als tràmits ac
tuals. 

El mes de juny, el Secretariat 
djocesà de «Justícia i Pau» va en
viar als bisbes ca talans, als diaris 
i agències de premsa i a algunes 
revistes un document sobre al
guns s ignes de terminats de violèn
cia en la vida social del pais, do
cument que no va arribar a l'opi
nió pública, perquè no en va do
nar notícia cap diari ni revista. 
Unes setmanes després, cr idats a 
declarar davant el Jutjat, e ls cinc 
memb res de la Comissió perma
ncnt assumiren la responsabil itat 
del text. 



El tex t en qüestió va ser redac
tat per la Comissió per encàrrec 
de l'Assemblea de «Justícia i Pau » 
de Barcelona, la qual e l va ap ro
var i va prendre "acord d'enviar
lo als bisbes i als òrgans d'infor
mació. Amb ocasió de l'acte de 
processament, l'Assemblea ha tor
nat a solidaritzar-se amb la Comis
s ió permanent i amb e l contingu t 
del texl. 

Hom r ecordarà, segurament, 
que amb ocasió de Cap d'any, ci 
«Sccretariado nacional» de «Justí
cia i Pau», amb seu a Mad r id , ha
via publ icat un document -«Si 
vol s la pau, treballa per la j us tl
cia»-- que tampoc no havia arri
bat a l'opinió pública per cap d ia
ri ni revista (vegeu QUADERNS, 
16, p. 123 ). En continuïtat amb 
aquest document, se situava l'a
cord de l'Assemblea barcelonina, 
pres ja a mitjan febrer. 

S'es pera q ue l'a rquebisbe de 
Barcelona, en contacte estret amb 
e ls membres de «J us tícia i pau », 
faci a lguna dec laració sobre 
aquests fet s. 

El mes d'octubre va ser e nviat el full 
informatitu núme ro 4 del SemInari a 
. tots els preveres de l'arxidiòcesi , amb 
el desig que la nostra comunicació pu.
gui també arribar a les persones , grups 
o comunitats interessades per la marxa 
del Seminari de Barcelona •. 

Així ens assabentem que 16 jo
ves s'han incorporat aques t any 
al Seminari major (l'any passat fo
ren 12); que e l nombre to ta l d'a
lumnes és de 102 (com l'any pas
sat, exactamen t), 58 de ls qua ls fan 
estud is de teologia i 36 estan en 

etapa de serve i diaconal, acaba ts 
els estud i ; que 7 joves provinents 
del món obrer comencen e l pri
mer curs d 'un pla d 'adaptació dels 
estudis teològics, que es compagi
na amb la seva jornada laboral; 
que a la res idència del Conv ictori 
de les Corts s 'organitzen quinze
nalment diverses trobades obertes 
a joves que ja s 'enca m inen vers el 
sacerdoci o s'hi inte ressen serio
sament i que comença a posar-se 
en marxa un servei de documenta
ció i informació vocacional. 

Els qui es tiguin inte ressats a re
bre aquesta info rmació trimestra l 
poden adreçar-se a: Full informa
tiu de l Semina ri de Barcelona: 
c . Remei 20-22; Barcelona 14. 
Te l. 239 3520. 

':s sabut que el Montepio del Clero 
de Barcelona porta a terme una sèrie 
de gestions per a federar-se amb els 
altres organismes semblants dels bis
bats catalans. Una vegada aconseguit, 
es tractaria d'adherir-se a la federació 
de mutualitats catalanes I sol.licitar l'in
grés a l'As segurança Social de l'Estat. 

o: ReswTexit», revista men sual 
de la Mutual del Clero, de Madrid, 
publicava en el seu número de l 
30 de se tembre un a rti cle s ignat 
per V. M. G.: El Monl epío del Cle
ro de Barcelona. Su proyecto de 
transformación visto por la Mu
/ual del Clero, el qual ha esta t en
via t en forma de separata a tots 
e ls capell ans barcelonins pe l dele
gat diocesà d'aquesta Mutual a 
Barcelona, mossèn Ped ro Muiioz 
I ranzu. 

Aquest article és un atac desca
rat i p le d'inexactitu ds i d'erro rs 
contra els projectes del Montepio 
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barceloní i dc les altres entitats 
germanes dels bisbat s ca talans. 

J a al començamen t assenyala 
«como dato muy significativo» 
que la circular del Montepio sigui 
escrita en ca talà: «No creemos 
que el clero de Barcelorw descQ
P'lOzca el castellano, sería hacerles 
poca honor». 

I abans de posar plint i fina l, 
després d'haver desenrotllat la 
seva dialèctica, l'articulista ad
dueix el següent argument d'auto
ritat: «Coil'lcidiendo con esle mis
ma telna, Wt sacerdote catalan, y 
desde la l'rapia BareelOlta, publieó 
en la revisla «¿Qué pasa? del día 
26 de agosto, unos comen/arios 
que de toda eorazón agradeeemos, 
por lo laudatorios que son para 
IlUes/ra Mutual del Clero Es
pallol ». 
• Ens pensàvem que aquest estil 

ja portava molts anys liquidat ... ! 

El dia de Tots Sants, organitzada per 
la . Comlssió de serveis de les comu
nitats de base de Barcelona. , va tenIr 
lloc una convivència que va aplegar més 
de dues-centes persones, al Casal de 
Parets. 

((Informe sobre les comunitats 
europees» anunciava el programa. 
De fet E. Boada, en la seva inter
venció, va acaparar l'atenció i el 
temps, amb la qual cosa el pro
grama va veure's alterat. Na tural
ment, no tots els assistents van es
tar d'acord amb el to i els concep
tes exposats. 

Havent dinat, i després de la in
tervenció de L. Pastor, cantant 
madrileny, la comunitat C. E. L. 
(Comunitat d'expressió litúrgica), 
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en la qua l parLi cipa mossèn Joa
quim Gamis, i de la qual ha sor
tit el fulletó «Comunitats cristia
nes >, multicopiat pel Centre de 
pas torallit ll rgica de Barcelona, va 
parlar de la vida sacramental en 
les comunitat s de base. També es 
va partic ipar als assistents e ls 
equi ps que constitueixen la Comis
sió de serveis, convenientment re
novada. 

El diumenge, 22 d'octubre va tenir 
lloc la Jornada anyal del _Grup cristIà 
de defensa I promoció dels drets hu
mana • . 

El tema general de la trobada 
era «La noslra contribució a l'a
ll iberament de l'home d'avui ». 
Van assistir-hi unes cent cinquan
ta persones. 

Mossèn Josep Maria Rovira va 
exposar el tema doctrinal: «La 
rea lització del missatge evangèlic 
tendeix a l'alliberament integral 
de l 'home. i Anton Cañellas va ex
posar el «Context real i objectius 
concrets del nostre compromís» . 
Havent dinat els assistents van 
treballar per grups sobre «Quina 
resposta hi donem el grup dels 
drets humans». 

Aquest grup va néixer [a poc 
més de dos anys. La seva finali
tat no és la formació cristiana dels 
seus membres, sinó la necessitat 
de prendre consciència i d'actuar 
davant totes les tasques que fan 
referència als drets humans. 

Diverses fotografies han anat aparel· 
xent, com de costum, ala diaris, amb 
motIu de la benedicció I Inauguració 
d'establiments de diversa mena. 



Aq uesta «propaga nda » pública 
-perquè de pub licita t pagada es 
trac ta moltes vegades , i no de sim
p le informació periodfstica o grà
fica- xoca en uns moments en 
què una comissió nomenada pel 
senyor Arqueb isbe ha presenta t 
unes propostes que sembla que 
s'aniran traduint en e ls correspo
nents decrets i orientacions sobre 
tots aquests actes de s igni fi ca t, a l
menys, tan ambigu. 

Doncs bé, és bo saber, per 
exemple, que darrerament tres es
tabliments bancaris interessats en 
la benedicció d 'una nova sucursa l 
van trobar-se amb la negativa del 
capellà de la zona, la qual cosa va 
donar lloc, en a lgun cas, a diver
ses entrev is tes pintoresques, i 
que, en un altre cas, e l director 
de la ins titució va resar un pare
nos tre «perquè, avui, ja no es fa 
a ixò de fer venir un capellà a be
nein~. 

Però potser la notícia més inte
ressant sigui la que es desprèn dc 
la nota que insere ix c I Fu ll de la 
parròquia dels Àngels, de Barcelo
na. 1::S el cas, en efecte, que e ls 
diaris loca ls van publicar informa
c ió fotogràfi ca sobre la benedicció 
i inauguració d'una sucursal ban
cària instaHada a la part alta de 
la Rambla de Catal unya. Doncs 
bé, el sacerdot que hi sortia, [a 
avinent a ls seus feligresos que ha
via quedat ben d'acord amb els 
directors de la sucursal que la 
benedicció tindria caràcter privat 
i simplement re li giós i que no es 
realitzaria junt amb l'acte de la 
inauguració. Malgrat això, en un 
momen t donat es va obrir una 

porta i cI sacerdot es va trobar 
implica t en un acte que no era e l 
que havien quedat. La informació 
grà fi ca de la premsa acabava de 
donar una visió més sofi s ticada, 
en coHocar, una a l cos tat de l'a l
tra , fotografies que no havien es
tat preses a l mate ix mo ment ni a 
la mateixa sala. 

l un darrer punt, també prou 
interessant. Els diaris no van pu
bli car la «Carta al d irector » en la 
q ua l ci sace rdot feia Ics correspo
nents puntualitzacions, se mpre 
respect uoses; algun d'e ll s fins i 
tot va contes tar que l'acla riment 
no correspo nia a l diari , «perq uè 
es tractava d 'una pàg ina publici
tària", .. . 

Coses de la noslra calòlica so
c ie ta t de consum ... 

Lleida 

Una comunicació del senyor Bisbe 
anuncia la reestructuració d'arxiprestats 
i creació de zones pastorals del Bisbat. 

Comença per donar gràcies a 
tots e ls qui han contribuït a fer
ho realitat amb l'estudi i les es
menes presentades, i es congratu
la que alguns sacerdots hagin con
sultat els seglars. 

Descriu la missió de l'arxiprest 
segons e l Motu Prop io «Ecclesiae 
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Sanctae» i els cànons 445-450 del 
Dre t Canònic; però remarca so
bretot l'accent pastoral amb què 
defineix el Conci li la figura de l'ar
xiprest. Parla també de la missió 
del delegat de zona, figura pràcti
camen t nova, com a responsable 
de la planificació de la pastoral 
general del bisbat . al qlledar in
tegrada en el eqllipo de la Vicaria 
de Pas /oral, a' domle debe Ileva r 
las rea/idades de StlS arcipres taz
gos». «5u l'niS;Órl és co¡'1cideul e en 
1nuchos pwl/os con la del arci
preste, pero rea}izada a nivel su
perior.» «La m;sma experiencia 
ini indiclmdo las especiales facIlI
tades que d eben o/Drgarsetes. » 

Diu que, segons l'acord pres en 
el Consell de Presbiteri, la desig
nació d 'arxiprestos i delega ts de 
zona l'ha de rer el senyor Bisbe 
entre tres noms que hauran votat 
els sacerdots de cada arxiprestat 
i zona. El nomenament és per a 
tres anys. 

En un decret de reestructuració pas
toral geogràfica diocesana, fet deflnl· 
tivament després d'una consulta a to
ta la clerecia, es designen els arx.ipre.· 
tats I Ics zones pastorals. 

15 Arxiprestats: 4 a Lleida: ciu
tat i rodalies; 4 a la provínc ia d'Os
ca; 5 a la província de Lleida; 2 
a la part de muntanya, a cavaU 
d 'Aragó i Catalunya. 

5 Zones de Pastoral : Lleida : ciu
tat i rodalies; Baix Cinca, Baix Se
gre i Garrigues; Lli tera Alta i Mig 
Cinca; Segrià, La Serdera i Baix 
Urgell; Muntanya i Ribagorça. 
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I en una carta del 13 de juny Invi· 
ta el senyor Bisbe tots els sacerdots a 
una reunl6-recés que es farà a tot el 
Bisbat. Cada zona té lloc 1 dia assig
nats. 

Remarca la importància d'a
questa reunió en l'àmbit diocesà 
per la principa l finalitat que es 
proposa: Vo tació i presentació de 
ternes per a nomenar els delegats 
de zona i els arx.iprestos, a més 
del va lor que té sempre una troba
da de germanor, d'oració i d'cstu
di pastoral de cara al nou curs. 

Les reunions previstes es van fer 
efectivament a tot el bilbat entre ell 
dies 19 I 23 de juny amb una ••• istèn
cia molt nombrosa; es pot dir que hi 
foren presents del 80 al 90 % de sacer· 
dots dedicats a la pastoral. I • totel le. 
trobades hi assistiren el senyor Bisbe 
I el Vicari de Pastoral , els quals l 'aco
miadaren sempre abans de procedir a 
la votació de les ternel. 

El resultat de les votacions va 
ser molt curiós : No va sortir cap 
dels delega ts nomenats an terior
ment, i provi sionalment, pel se
nyor Bisbe (prèvia consulta al 
Consell Presbiteral), i gairebé cap 
dels arxiprestos del trienni prece
dent. 

Aquest resultat fa pensar: ¿Es 
com una protesta pels nomena
ments fets des de dalt sense con
sultar IO ta la base? O respon més 
aviat al zel de buscar gent nova 
que s'incorporin lllés activament i 
responsa ble a la tasca pastoral? 
Cosa aquesta que sempre va bé 
quan hi ha veritable interès i ga
nes de treballar. 



Tarragona 

Un gest i una iniciativa lloables. 

El ges t senzill i bonic, l'hem 
vist en el canonge doctor Vicenç 
NolIa, que, en una carta, datada 
l' I de setembre de 1972, i adreçada 
a tot el clergat tarragoní, deia que, 
ben joiós, deixava el càrrec d'Ha
bilitat per dedicar-se al nou càr
rec de «Delegat Diocesà de la Doc
trina de la Fe». 

La iniciativa que arrenca d'a
quest gest és que, ara, l'Habilita
ció quedarà en mans de la Comis
sió Diocesana d'Economia, i no
més, per raons tècniques, figurarà 
com a Hab ili tat , de cara enfora, 
el secretari de l'esmentada Comis
sió. 

Reunió del Consell Presbiteral. 

Els dies 26 i 27 de setembre s'ha 
celebrat a la Selva del Camp el 
Consell del Presbiteri. S'hi ha par
lat de ]a creació de dues noves Par
ròquies a la ciutat de Ta rragona: 
la de Sant Fructuós i la de Sant 
Pere i Sant Pau_ Sacelades. S'hi 
han deba tut també els temes so
bre e ls criteri s i procediment a sc
guir en el nomenamenL del perso
nal eclesiàst ic i sobre la formació 
permanent del clergat. S'ha nome
nat una comissió d'estudi de ca
ra a la reforma del reglamen t del 
Consell del Presbiteri ... 

Hi ha hagut a lgunes absències 
de consell ers, ja que, simultània
ment se celebrava el Congrés Sa-

cerdotal Inte rnacional de Sara
gossa. 

La mania dels anònims. 

Només perquè en quedi constàn
c ia , hem de dir que el clergat , co
munitats religioses i les «forces 
vives», han rebut, en forma d'a
nònim, unes fotocòpies de «Què 
passa?», atacant durament el sc
nyor Arquebisbe i les seves homi
lies. 

Jornada sacerdotal diocesana. 

E l 12 d'octubre de 1972 s'han 
reunit al Seminari uns 140 sacer
dots de tot el bisbat, entorn del 
senyor arquebisbe doctor Pon t i 
Gol, per p regar junts, per refle
xionar sobre la campanya de fo
mentar el sentit de pertinença a 
l'Església local. També ha servit 
per a homenatjar els sacerdots 
que enguany han fet les noces d'or 
i e ls qui les havien fetes en anys 
anteriors. En total eren 21. Una 
nota s impàtica va ser el poema 
que va dedicar mossèn Ramon 
Muntanyo la a aquests venerables 
preveres. El senyor arquebisbe va 
aprofitar-ho per a donar-nos una 
interessant infomlaci6 de prime
ra mà referent a la Conferència 
Episcopal Catalana i a la d 'Espa
nya. 

III Curset d'iniciació 8 la Catequesi 

A Reus s 'ha celebrat el III Cur
set d'iniciació a la Catequesi, del 
17 al 27 d'octubre de 1972. S'hi han 
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donat 5 temes: . La missió del ca
tequista-, «Condicions d'una Ca
teques i autèntica», «El nucli cen
tra l del missatge cristià. , . Com 
es fa una sessió de Catequesi», 
«L'infant que rep la nostra Cate
quesi». H i han intervingut, el pare 
Segura (Barcelona), Josep Bofa
ru1J (Reus), Antoni Bru (Arbeca), 
Maria Balce1Js d 'Estivill (Reus), 
Josep Pasqual (Va1Js), An toni Pa
rera (Ba rcelona). L'últim dia, el 
27, celebració de la Paraula i pla
nificació del cu rs. 

Urgell 

A la matinada del 9 de setembre, un 
incendi fulgurant cremà el santuari de 
Meritxell. Tot just extingit en la soli· 
tud nocturnal de la muntanya andorrana 
el ressò darrer del clamor festiu, les 
flames esfereïdores i Indomables anor· 
reaven en cosa d'instants una ri· 
quesa artística venerable. llegat de la 
fe de segles llunyans. Ja no en resta 
altra cosa que un munt de carbons. ru
nes i pedres calcinades. 

La consternació ha planat fei
xuga, com un ma1J de plom , sobre 
els cors dels fid els andorrans, i 
àdhuc aquell qu i no creu, en 
aquests moments, se sent com· 
mós. 

De fa uns quants anys, de la fes
ta del 8 de setembre i del santua-

690 

ri de la Verge se n 'havia re t . fes
ta j santuari nacionals ». 

Ací rau la dificultat d 'aquests 
moments: la reconstrucció. L'An· 
dorra d'avui , la d'aq uest moment 
hi s tòric concret, ha de recons truir 
el seu san tuari. Com ? 

A tall de cronista privat, i des 
de l'angle pas toral, com ací ens es
cau, gosaríem suggerir ... 

Cal -<alia des del primer ins· 
tant- que la ini ciat iva primordial 
en el planteig del problema i en la 
reconstrucció de l'ermita l'hagués 
empresa la parròquia --CaniUo-, 
o les parròquies de les Vall s. En
tenem parròquia, òbviament, en el 
sentit canònic. Era el camí únic 
apte per a ca nalitzar l'afany i l'a· 
portació del poble c reient, que és 
a l capdavall el qui té la paraula en 
aquest afe r. 

Tota activitat de par t del Consell 
de les Valls hauria de reduïr-se, 
creiem, a una aportació, la que s i· 
gui , honorífica i s imbòlica, aquest 
afer essen t específi cament reli· 
giós. 

Que el santua ri seria reconstruit 
menys esplendorosament?.. No 
deixaria dc se r sa i just que la fà
brica del temple respongués a la 
mesura de la [e del pob le cre ient 
i res més. l que les pedres del 
temple fossin la concreció dels 
donatius del poble de Déu, si vo
leu, des del prohom més encimbe
llat fins a la velleta més humil. 

A Balaguer tingué lloc, la darrera set· 
mana de setembre, una convivència de 
5 sacerdots, els de les promocions mós 
joves del bisbat. 

Fou un grup de generacions que 



s'aplegaren en unes jornades d'es
tudi , reflexió i o ració, pres idi ts pel 
bisbe Joan i dirigits per Mn . Fermi 
Casal. 

Passat el temps d'estiu, e l Consell 
Presbiteral es reun ia de nou a la Casa 
Diocesana de Balaguer. Presidia el se
nyor Bisbe i hi participaven tots els 
seus membres. Era el dia 29-30 de se
tembre, la cinquena reunió del C. P. 

El tema principa l d'estudi ver
sava sobre «l'arxiprest i el dele
gat de zona». Els ponents desta
caren la nova figura de l'arxiprest 
postconciliar: - més que per a 
portar e l control i vigilància de les 
diferents parròquies, l'arxiprest 
ha d 'ésser un animador de la pas
toral comarcal. 

Assenyalaren els camins que 
menen a aq uesta nova figura: ma
jor consciència de pastoral comu
nitària d ins del cler icat, reunions 
arxiprestals, coHaboracions inter
parroquial s, agermanament de 
pa rròqui es, e tc. Les zones pas to
rals i els seus delega ts foren trac
tats més breument , i encara insis
tin t que, de moment , cal ia poten
ciar e ls arx iprestats, i després, 
com a conseqüència , sorgirien les 
zones. 

Modestament creiem que e l tre
ball de reflexi ó i assimilació de 
la doc trina concilia r en aquest as
pecte particular, l'han realitzat a 
fons e ls redacto rs de la ponència, 
i que aquesta podria ésser útil per 
a tots aquell s qui, arreu del país, 
estigu in interessats a desenvolu
par-la. «E ls arxiprestats i la figu ra 
de l'arxipres t ». Ponents: Antoni 

I. 

Saboya , Joan Mas i Dídac Martín . 
C. P. 29-IX-72. 

Com e ra de preveure. en aquest se
tembre que s'escola. ja han tingut lloc 
els manaments i ajustament de per
sonal. 

Afecten nombrosos cle rgues i 
comunitats, i també les Delega
cions nomenades van configurant 
e l que han de ser a la curta e ls 
òrgans de treball que un bi sba t 
necessita. 

Són remarcables unes «refl e· 
xions sobre els nomenaments» que 
ha publicat e l Vi cari de Pastoral 
al B. O. i a «Església d'Urgell •. 

Recollim les e ngrunes. 

Una consulta a cle rgues , religio
sos i la ics està en curs men tre es
crivim . Amplament es defineix i 
es dibuixa la figura de l'arxiprest 
postconciliar. Es demana la sug
gerència ind ica tiva, a cada arxi
prestat , de dos noms que puguin 
donar a l Bisbe unes pis tes cn vis
ta a l nomenament. 

Sense canviar de nom , però sí 
de contingut i de criteri s de selec
dó, sempre però concebut com 
un serve i a l'E sglésia, ha obert les 
portes e l seminari menor e l pas
sat 12 de setembre. La matrícula 
suma en tota l 127 a lumnes. 

Hom comprèn que el moment 
his tòric de l'ensenyament a E s
panya i l'aplicació de la nova llei 
ha de reporta r especials conse
qüències en la nostra diòcesi. Po
ca densitat d'habitants, moltes es-
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coles petites que han desaparegut 
I més de quatre col'legis, particu
lars i sobretot religiosos, tindran 
especials dificultats. Hom podr~ , 
a Tremp o a la Pobla, manteni r un 
B.U.P.? i a la Vall d'Aran? 

El Mi nistre d' Informació i Tu
risme visita la Seu -rep el Bis
be- i extraoficialment Andorra . 
Molts pagesos, arreu del bisbat, 
posen la seva signatura en una co
municació a les Germandats de 
Llau radors i Ramaders, amb refe
rència a la Segu retat Social Agrà
ria. Su rt un número especial de l 
B_ O. del B. dedicat al Bisble Iglé
sias . És un notable recull docu
men tal. Un altre remarcable re
culi, a cura de Mn. Jaume Armen
gol i Armengol, rector de Viella, 
es titula -Amas líric de'ra Val 
d'Aran •. Comp rèn poesies i cants 
populars i és un bon servei al dia
lecte gascó dels aranesos_ El Cin
quan tenari de la Coronació de la 
Mare de Déu de Valldeflors ha 
c~lm inat amb una gran peregrina
CIÓ dels trempolins a Montserrat 
coHocant una bella majòlica al ca~ 
m í dels Degotall s. 

A. F. 

Vic 

Sota el títol - Alguns criteris pasto
ral. per a una renovació I millorament 
de lel estructures de la diòcesi . ha 
sortit publicat al nostre bisbat un' do-
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cument presentat pel bisbe Ramon. In· 
tenta donar unes bases elementals i 
mfnimes que s'han de tenir en compte 
a l 'hora de procedir a una renovació es· 
tructural . 

És bo de conè ixer la història 
d'aques t document. Història que 
es recorda en la seva mateixa pre
sentació. 

(c A principis del curs passat, 
amb l'inten t de poder estructurar 
la pastoral sobre una base comu
na que garantís i fes més eficient 
la nostra tasca, el Consell del 
Presbiteri confià a un equ ip de 
sacerdots, versats en l'apostolat 
parroquial i de Moviments, la re
dacció d'unes pautes que pogues
sin servir de canemàs a l'acció 
pastoral. Un cop enllestit, el tre
ball fou tramès a tots els sacer
dots del bisbat, amb la recomana
ció que tinguessin la bondat «d'es
tudiar-lo individualment i col-lecti
vament i, on sigui poss ible -s'a
fegia- , amb cls Consells pasto
rals per tal dc fer-hi les esmenes 
que liS sem blin oportunes». 

Els sugge riments foren recollits 
per l'esment at Consell el qual en
carregà a Llna comissió que rec
laborés el document tenin t en 
compte e l material rebut. 
. Per últim, com que a aquest 
Ideari se li volia donar una enver
gadu ra diocesana, el Bisbe ha vol
gut fer-se'l seu i, per això, és na
tural que hi hagi alegit les seves 
aportacions i precisat algu ns call
ceptes . 

Malgrat la seva senzi llesa, l'hem 
de prendre com un fruit de casa 
nostra, que ha madu rat gràcies a 
la reflexió de moltes persones in
teressades perquè el fe t Jesucrist 



Salvador es manifesti d'acord amb 
la tradició de l' Església i per uns 
camins eficients. 

Us el presentem i esperem que 
l'acoll ireu com un document nor
matiu per a la pastoral diocesana, 
com és també el "Memoràndum" 
que fa dos anys per aquest ma teix 
temps vàrem publicar .• 

El document té aquestes parts : 
I. Algun s trets essencials (partint 
dels fe ts dels Apòstols): Acció de 
l'Esperit; Anunci de Jesucrist; In
te rrogants (el signe és interpretat 
ambiguament ); Crida a la conver
sió; Comunitat de creients; Plura
lisme i comunió ... 2. On som i 
amb quin ritme hem d'avançar : 
En quin contex t hem de reali tzar 
aques ta mi ssió; Pre-evangelitza
ció; Evange lització ; Cateq uesi; Sa
graments; Pregària . 3. Allò que 
hauria de tenir en compte una pla
nificació pastoral: F lexibi lita t 
oportuna; Clima de consc iència de 
pròpia fe; Distingir e ls nivells di-

versos dc la gent; Noves estructu
res pas torals; Va loració de les ce
lebracions generals; i unes consi
deracions final s sobre els Preve
res, la planificació conjunta i or
ga ni smes de re fl ex ió i d iàleg. 

Parlar de les reunions del dilluns en
tre els capellans de Manresa I comar
ca és parlar de quelcom molt concret 
I conegut. Tenen uns quants anys d'e· 
xistència. han sofert els seus alts I 
baixos. però s'ha mantingut un nucli 
addicte. 

Duranl el mes de novembre s'ha 
tractat e l tema del jovent davant 
la fe. Han es lat cridades persones 
q ue treballen d irectament amb jo
ven tut de diferents tipus i nivells: 
Genis Samper, Josep Sementé, Da
niel Codina, Cebrià Pifarré. Les 
sessions tenen dues hores de du
rada (de 4 a 6 de la ta rda) entre 
ponència i col·loqu i. 
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