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Benvolguts subscriptors: 

Amb aquest número 22 comença la nova subscripció. Us pre

guem, doncs. que mireu d'enviar-nos-en l'import per gir postal, 

taló bancari o directament a Rivadeneira 6, 4.''', els dies labora

bles de 9 a 2 I de 4 a 7. Així ens facilitareu en gran manera el 

treball I ens reduireu les despeses d'administració. 

Agraïts de la vostra comprensió us saludem ben cordialment, 
• 

Ouaderns de Pastoral 



(V - 1973 . 22) 

primera plana 

Un pas que en d emana di altres 

Fa poc més d 'un any, en comentar , entre op timistes 
recelosos, l'Assemblea conjunta dels bisbes i dels sa

ce rdots d 'Espanya, ens demanàvem: . Serà frustrada 
aques ta esperança? Pels passadissos de l'Assemblea 
vam sentir dir: aquesta és l'última carta que juga la 
nostra Església ... » . (Q_ de Po, núm_ 14-15). 

Avui, la declaració coHectiva «L'Església i la Comuni
tat política . ens advera que aquella cana no ha estat 
perduda, si bé l'envit és cada cop més arriscat_ Vencent 
oposicions i maniobres, l'esperit de l'Assemblea s'ha 
mantingut viu i traspua clarament en l'actual declara
ció_ Per això voldríem que el color dominant d'aquest 
comentari fos el de la congratulació i l'esperança_ 1 
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que l'escalf del nostre reconeixement arribés al nucli de 
bisbes més engatjats en la !inia conciliar, els quals han 
fet possible, des de dins i amb dolor, aquesta nova fron
tera. No són eUs els culpables del temps perdut abans 
d'ara. r, tanmateix, la seva sensibilitat els fa, moltes 
vegades, els destinataris efectius d 'unes critiques que 
només eUs atenen. No podem deixar-los sols, ha dit 
amb justícia l'Aba t de Montserrat . Els conec i sé com 
es prenen seriosament això de l'Evangeli .. , ha test imo
niat el canonge Gonzftlez Ruiz. 

Subratllarem, sobretot, allò de la Declaració coHec
tiva que significa voluntat d 'independència de l'Esglé
sia respecte a l'Estat, i vindicació d'un ordenament po
líric més obert per a to ts els ciutadans. Així, quant a l 
primer punt, cal esmentar la irreductibilitat de l'Es
glésia a un model determinat de societat civil; el seu 
compromís en la defensa de la justícia, a nivell eclesial 
bàsic, inconfusible amb el ventall de les opcions polí
tiq ues de cadascú; el seu dret a la denúncia profètica; 
ci refús dels privilegis i de l'exercici per eclesiàstics de 
cà rrecs polítics de designació governamental. .. Pel que 
fa al segon punt, destaquem la defensa d'un espai per a 
la pluralitat d'opcions politiques, excloent, però els to
talitarismes, l'explo tació de l'home per l'home, i l'opo
sició a l'igualtat; i tot un cl ima de llibertat i de defen
sa dels drets humans que, per desgràcia, donen al docu
ment com un toc d'irrealisme ... 

També volem aHudir, naturalment, a alguns aspectes 
negatius, a parer nostre, de la Declaració. H i ha un salt 
importanl en tre declaracions coHectivcs de l'episcopa t 
d'Espanya fetes en anys anteriors i la d 'ara, Pensem 
especialment, en la de la guerra civil, no seguida de 
cap document de reconciliació, Aquest salt no és fàcil
ment assimilable pel poble cristià. Fa quatre dies, per 
posar un exemple menor, encara es presentava l'apor
tació econòmica de l 'Estat a l'Església com una resti
tució. ¿No calia haver fet un pont, senzill i practicable, 
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entre l'ahir i l'avui? Ara bé, és possible aquest pont si , 
en lloc d'un cert reconcLxement de culpes, tal és pre 
sentat com un canvi dels signes dels temps? D'aquesta 
manera, és difícil que els sectors de mentalita t oposada 
a la de la Declaració actual es sentin interpeHats a 
fons ... Podríem parlar, encara, d'una manca de vigor 
i valentia, d'una certa desconnexió del ritme del CDS 

eclesial. .. Tot plegat potser s'explica per l'atenció que 
reclamen de ¡'Episcopat les seves tensions internes i 
que comporta el risc dc l'ambigüitat i l'isolament. 

Resumint, un gran pas de la nos tra Jerarquia, que en 
demana molts altres. 

A Vic, a. Reus a. etesifon 

A Vic, a Reus i a Cles ifon, que és com dir una mica 
a tot alTeu, es van fen l passos, més llargs o més curt s , 
però es va caminant. Ai.xí, a Vic - per encapça.lar com 
e l vers csprivià-, han estrenat un 1l0U document epis
copal: «Algu ns criteri s pas torals per a una renovació 
i mill orament de les es tructures de la d iòcesi » (But lle
tí Oficial, octubre-novembre 1972), 

El text ha tingut una elaboració àmplia. El Consell 
del Presbiteri encarregà a un equip de sacerdots versats 
en parròquies i moviments, ]a redacció d'unes pautes 
que perme tess in d'estructurar la pas toral sobre una base 
comuna . El tex.t fou retransmès a to ls e ls preveres de 
)a diòces i perquè, indjviduaIJne nt i e n grups i, explíc it a· 
ment , amb e ls Consells Pastoral s, present ess in esme-
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nes i suggeriments. Recollit i reelaborat tot aquest ma
terial, el Bisbe se'l feia seu, bi afegia les seves aporta
cions i en precisava alguns conceptes . Ja és, doncs, un 
pas bonic el de la manera de treballar diocesanament 
i que el Bisbe hi tingui l'última parau la. 

També és confortant la immediata referència al Nou 
Tes tament per extreure'n els trets essencials de com fer 
que «el fet Jesucrist-Salvador s igu i manifestat d'acord 
amb la tradició de l'E sglésia i per uns camins eficients •. 
Des d'aquesta Tradició, és fàcil desfer-se de la pelita 
tradició. En efecte, ja no es tem en situació de crislian· 
dat. Cal saber descobrir Ics repugnàncies de l'home d'a
vui i alli berar la pastoral de coses accidentals que s'opo
sen a la sensibilitat actual. Cal purifi car l'Església d'an
t isignes. Cal l'esforç d'un llenguatge adequat i esforçar
sc a plantejar els problemes humans amb prou profun
ditat, alhora que amb un to lleialment popular, per a p0-

der-los connectar amb la visió evangèlica i aportar al món 
d'avui la visió global de l'home i de la humanitat que 
dóna la Revelació. Cal estar oberts als signes dels temps 
i a tot el que l'home d 'ara té de bo i de just per a des
cobrir-hi camins d 'evangelització. Sobretot, l'aspecte 
predominant de la pastoral d 'avui ha d'ésser l'Evange
li tzació que atengui diferenciadamcnt e ls nivells diver
sos de la gent; a aquesta seguirà la catequesi a tots ni
vells, que culminarà en una comunitat de fe capaç d'ac
ceplar lliurement i fonda ment els sagraments i la pre
gària i que, sola l'acció de l 'Esperit, es transformarà i 
serà portada a manifestar-sc al poble mitj antçant signes 
que pugu in ésser interpretats per la gent com acompli
ment del temps messiànic . 

A partir d 'ací, s 'obre llum verda als semàfors dioce
sans per a una pastoral diferenciada: pelites comuni
tats i grans parròquies. moviments i institucions, comu
nitats de fe i contactes amb no-creients. Tot això com
portarà un perill de disgregació, però que no caldrà evi
tar amb un altre uniformisme, s inó amb una planifi-
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cació de conjunt en què cada element ocupi el seu lloc 
que permeti una visió global, i en la qual l'acceptació 
d 'unes línies b àsiques amb esperit de servei i de doci
lita t, aj udi a la urutat. 

Per dur a terme l'aventura joiosa, seran valorats i 
impul sats els organismes de reflexió i de dià leg institu
cionalitzat com el Consell Presbiteral i els Consells Pas
torals o al t.res possibles encara, on es vagi obtenint l'a· 
justament al pensament de l'Església i a les necessita ts 
del poble_ 

Al número de desembre del Butlle tí Oficia l del Bis
bat, mossèn Modes t Reixach aporta unes «Observacions 
prèvies a una reestructuració del bi sbat» on analitza 
acuradament aspectes territorials, aspectes ambientals 
i inst itucional s, funcionals i orgànics i econòmics , que 
permeten conclusions realistes i viables molt irn_meclia· 
tament. Cal gosar esperar que els organismes endeguin 
tanta esperança. I que això vagi passant a Vic, a Reus 
i a Ctes ifon . 
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qüestions 

Aportacions de la psicoLogia 

a la pastoral 

Ell dedicar LIII número de QUADERNS al tema de la Psicologia 
aplicada a l'experiència relig iosa, ho fem ben convençuts de trac
tar un l ema de fruc tuosa actualitat, cosa que ens permet obtenir 
precisions serioses en relació a la fe. 

L'estudi psicològic del tet religi6s, ens pot ajudar de manera 
notable en llna de les tasques constants que ens exigeix el treball 
pastoral: la purificaci6 de la fe en Jesucrist. L'anàlisi dels meca· 
n.ismes més o ntenys conscients que poden provocar «sorolls pa
ràs its» en la translnissi6, l'acceptació o la vivència de la Paraula de 
Déu, és avui ja una exigència, encara que en altres temps lwgués 
pogut ser únicament uria raresa, un risc o simplement lm luxe. Con

templar el fet religi6s des de la Psicologia no és un atreviment: és 
un acte de necessària serietat. 1!s precisament en nom d'aquesta 
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mateixa serietat que pensem que el fet de procupar-nos per aques
tes qüestions ens ajudarà a evitar fer de la psicologÜl una petita 
religió de substitució. 

El to de la n'Ostra publicació no demana, malgrat tot, tractar 
tècnicameflt el tema, sinó més aviat, assenyalar unes perspectives 
que des de pressupostos seriosos, ob rin camí en els camps fron
terers de la ciència psicològica i el tet religiós. Portats per aquesta 
intenció, presentem els articles que segueixen enfocallt alguns te
més d'ordre relativament pràclic en qüestions de pastoral: rela
cions psicologia - re ligió, experiència religiosa en els adolescents, 
fIIlàlisi de motivacions, vivència de la pregària 

Afegim, COllI és costum, algunes referènc ies a realitzacions con
cretes en aquest camp d'interès: el centre mèdico-psicològic de 
Barcelona i unes notes a la pas/oral dels malalts mentals. 

Tant de bo la /'Iostra preocupació pastoral quedi envigorida per 
l'austera i necessà ria reflexió que ens va oferint, en tants camps, 
la fecunda comparació de la Revelació amb les ciències de l'home. 

La psicologia, corrosIU o ferment 

de la religió 

La millor actitud del psicòleg en la seva tas
ca d'observació és sens dubte la que Max Sche
ller anomena endopatia, i que pot definir-se com 
la simpatia afectiva de l'observador neutral que 
participa interiorment del fenomen que un altre 
explicita. En l'exercici cientific de la seva prl>
{essió, el fet personal de creure o no creure és 
una qüestió secundària pel psicòleg. El que im
porta és saber observar rigirosament i amb 
comprensió tant el teisme com l'ateisme, tot 
reconeixent l'especificit2t del fenomen religiós. 
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Les motivacions del comportament religiós 

Però la Psicologia no en té prou d'observar les manifestacions 
aparents d'un comportament, sinó que es proposa de penetrar-lo 
interiorment per treure'n la seva significació profunda. 

Un exemple ens pot ajudar a comprendre aquesta perspectiva 
psicològica. Algunes sectes dels Estats Units, com ara la dels Pen
tecostistes, apareixen al primer cop d 'ull com comunitats religio
ses extraordinàriament actives, plenes de vida. Els fidels partici
pen amb entusiasme i espontaneïtat en les funcions del culte. Llur 
cohesió és molt notable, de manera que hom gosaria presentar 
aquest tipus de comunita t com un model exemplar. 

Un examen sociològic dels seus membres ens fa descobrir, pe
rò, que es tracta de gent immigrada, sense arrels, que ha sofert 
tota mena de tras torns socials i econòmics. D'altra banda, el con
tingut dels temes religiosos que inspiren les pregàries i la predi
cació d'aquesta comunitat, manifesta clarament una actitud reli
giosa feta d 'una profunda oposició a la societat de la qual se sen
ten marginats i a les esglésies que acusen de connivència amb el 
món. 

La correlació entre Ics característiques sociològiques del grup 
i el contingut dels temes religiosos ens permet elaborar una teo
ria psicològica explicativa que dóna el veri table sentit al seu com
por tament rel igiós. La religió sectària és motivada per les frustra
cions socials que provoq uen una resposta substitu tiva j, per tant, 
mancada d'autenticitat. En aquest cas, l'objecte intencional de la 
fe és en reali ta t e l subst itu t d'uncs aspiracions que han fracassat 
completament. Aquest tipus de comportament religiós s'ha de qua
lificar de funcional. La fe escatològica de la secta no té sentit en 
si ma te ixa sinó com a reacció contra un món al mateix temps des it
ja t i inaccessible, i, per tant, fon t de frustració. 

Amb aquest exem ple hem intentat simplement rer veure que a 
parti r d'una anàlisi psicològica del senti t d'uns determinats fe ts llU' 
mans és possible formular un judici de veritat. l fixem-nos que 
no es trac ta únicament del sentit conscient. El comportament hu· 
mà és motivat ben sovint pe l sentit pre·conscient o inconscient que 
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s 'escapa a l mateix indivi du , Dc fe t, els membres de la secta que 
hem ci tat abans ignoren e l ve ritable sen tit de ll ur comportament 
re ligiós, Es tud iar la inte nc ionalitat d'un s compo rt a ments detcrmi· 

nats vol dir, dOlles, buscar i posar e n relleu les mot ivacions no per· 
ceb udes pel mat e ix individu , 

En el món d'avui , la fllll ció crit ica de la Ps icologia sobre la re· 
ligió pot cOlls iderar·sc com ulla empresa de secularitzac ió, e n qua nt 
reve la Ics ambigü itat::, dds comportamen ts re ligiosos i en a lgun s 
casos desm itifi ca les iHusions religioses.' 

l 'actitud reductora. Excursió històrica 

Cal adme tre que l'actitud secularitzant, francam ent reduccionis· 
ta, ha tcmptat més d'una vegada els psicòlegs de la re ligió. La his tò
ria de l'ateisme con temporan i comporta ben sovint la crítica ps i· 
cològica dc la rcligió. L'atc ismc dc Feuc rbach , que pot considc· 
rar·sc u n precurso r (1804. 1872), és de tipus ps icològic, ja que es 
fona me nta essenc ialment e n un est udi de ls sent iments i explica la 
religió per la sola afectivitat. 

Reduir la re ligió a la subj ectivitat afect iva va ser jus ta me nt la 
p roblemà tica dels primers ps icòlegs de la religió, F . Schle ierma· 
c her , W. l ames, K . Girgensohn, etc., i s'anà aprofundjnt a través 
de la ps icoanà lis i del des ig, e n Freud , i de la Psicologia ana lítica de 
Jung. 

Altres ps icòlcgs com Stan ley Ha li , E. D. Starbuck i James H. 
Leuba inten ten troba r l'expl icació psicològica de l fenom en re li· 
g iós en factors bi ològics i fis io lògics. Aquesta tendència és enca ra 
més red uc to ra . 

Una espec ia l a te nc ió mereLxe ria la crí tica de la religió que Freud 

l. No cal perdre de vi sta que la Psicologia només és radicalment 
secula l"il zant quan pretén reduir els comportaments religiosos als fac· 
tors ps icològics interns de l'i ndi vidu. La religió, en aq uest cas, no seria 
mc5s que un fenomen humà sense cap veritable consistència. 
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va emprendre en aplicar la teoria psicoanalítica als fenòmens re
ligiosos. Tot i que creiem altament interessant l'anàlisi d'obres com 
Tot em i tabú (191 3), L 'avenir d'LlIta iflusió (1927), Malestar en la 

cultura (1930), i M oisès i el monoteisme (1939), ens sembla mate
rialment impossible de fe r-ho en les breus pàgines d'un article, que 
demanaria a més l'estudi d'altres crítics de la re ligió de l'escola 
psicoanalítica, com Th. Reik, Ch . Serg, R. Hcld , J . C. Flugel i d'a l
tres. 

La Ps icologia de Jung mereixeria també un capítol a part, ja 
que representa la forma més perfecta de Psicologia psicologista. 
L'exposició de la gnos i jungiana sobre Déu i la religió demanaria 
abans una presentació dels princ ipis essencia ls de la seva psicologia 
i això supera àmpliament e ls objectius del nos tre article. 

Deixem, doncs, de banda deliberadament l'estudi històric del 
psicologisme reductor que ha estat i serà sempre una amenaça tant 
per la mate ixa Ps icologia com per la religió. Dediquem ara ]a nos
tra atenció a destacar e l valor que representen per la Teologia, la 
Pas toral i la Litúrgia, les perspectives ofertes pels estudi s i recer
ques de Ps icologia religiosa que semblen actualment despertar un 
interès creixent en els ambients cristians del nostre país. 

Abans, però, voldríem rer notar que la tendència psicologista 
amenaça també e ls mateixos teòlegs i educadors religiosos. Moltes 
vegades aquests demanen a la Psicologia l'explicació i justificació 
de llurs principis. En aquest sentit s'adrecen a la Psicologia o a la 
psicoanàlisi per a buscar-hi e ls últims fonaments del simbolisme 
religiós o de l 'experiència religiosa i mftica. Mal informats de l'an
tropologia moderna, i amb la pruïja d'eficàcia, esperen de les cièn
c ies humanes explicacions i directrius que e ls dissi pin tota mena 
d'incertesa. De fe t, la dinàmica viscuda per l'home religiós intro
dueix una sèrie d'elements nous que no són mai «naturals» i en 
aquest sentit escapen a la Psicologia. Aquesta, pot informar el 
teòleg sobre la manera com l 'home s'apropia els continguts de fe 
i com s'estructura la seva actitud religiosa a través de tota mena 
de conflictes i ambigüitats. El que no pot rer la Psicologia és pre
sentar les normes de la formació religiosa i ajxò perquè creiem 
que la religiositat humana no és una prolongació del psiquisme, és 
a dir, de Ics aspirac ions i desigs humans. 
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No h i ha, do ncs, cap perill que la Psicologia no psicologista pu
gui secularitzar radicalment la re ligió. En canvi , una certa nostàl· 
gia apologètica i la por de la incertesa j manca d'eficàcia mouen 
algun s pensadors cristians a invocar inadvertidament les tesis psi
cològiques més psicologistes. 

Antropocentrisme. Marginalitat de l'Església 

Abans, l'home s 'humanitzava gràcies als valors sim bòlics trans
mesos per la cultura i la religió. En aq llest procés hi havia una 
clara referència al passat religiós i cultural que donava sen tit a 
l'esdevenir humà. 

Avui, és l'home qui busca i intenta realitzar la seva pròpia hu
manització, proposant i verificant ell mateix el sentit de l que és 
humà. L'antropocentrisme ha succeït al teocen trisme. La civil itza
ció s'ha secula rit za t. E l [utur de la humanitat preocupa més l'ho
me d'avui que la transcendència de l'e lern, rebut en signes sim
bòlics . 

Si es tenen en compte els criteris sociològics apa rents, ¡'Es
glésia esdevé cada vegada més marginada en la nostra cultura . 

La marginalita t de l'Església és en primer ll oc política i social. 
Es por afirmar que pràcticament no hi ha cap institució polf tica, 
nacional o internacional, que s'estructuri sobre la base de la fe 
en Déu o en Jesucrist. 

En el camp de la c iència, l'Església es troba igualment al mar
ge de la investigació cien tífica que catalitza tantes i tan tes ener· 
gies . 

En tercer lloc, l'Església e tà marginada en e l camp de l'ètica, 
s i considerem que els dos grans eixos ètics de l'humanisme COD

temporani són la lli bertat i la justfc ia d ins de la igualtat. La prova 
d'això, la trobem en e ls militants cris tians els quals en la lluita 
que menen per aquests valors ètics es refereixen a la dignitat uni· 
versal de l'home i no directament a l'Església. 

Aq uesta triple marginalita t de l 'Església, c reiem que s 'hauri a 
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d'acceptar com a cosa normal. El cris tianisme polític i sociològic 
és mort. L'home i el món són reconeguts per ells mateixos. en llur 
pròpia dignitat i llurs autènt iques possibilitats. 

Podem concloure, doncs, que el cristianisme ja no és funcional 
en Ja nostra socie tat. D'aquí que a lguns preconitzin que e l seu camp 
d'acció s'hauria de limi ta r a la vida privada dels creients. El pe· 
rill que amenaça avui l'Església és l'accep tac ió de l'alternativa en
tre aquests dos extrems. Vo lent ser funcional, l'Església caur ia 
fàci lment en un nou integrisme. Re tirant-sc a l domini de la vida 
privada, l'Esglés ia es convertiria en una secta, i ja sabem que la 
secta és estèril per la cu ltura i destructora de Ics seves pròpies ve
ri tats . 

L'esdevenidor de l'Esglés ia exigeix la superació d'aquesta a l
ternativa. La nova relació entre e ls cristians i el món pot mante
nir l'Església en el cor de la civilització, a condició que el crist ia
nisme, mort sociològicament, esdevingui una força dinàmica a tra
vés de les esglés ies local s i de grups actius no oficia ls ni institu
cionalitzats. però eficients en la vida pública. El que compta és 
que la civ ilització s'humanitzi cada dia un xic més . Què hi fa que 
no parli la marca publicitària de la presència eclesiàs tica! 

Cal, endemés, que l'Església es faci solidària dels valors hu
mans, fins a l punt de no justificar-se més per un missatge èt ic 
particular, que respon en el fons a una concepció essencialista de 
,'home. L'home i l'h umanisme no «són», sinó que ca l fer-los, in
ventar-los i recrear-los contínuament. Si el cristià disposa de llums 
i fonts especials d' inspi ració i generositat per aquesta realització 
comuna amb la resta de la humanitat, molt millor! 

Per ésser realment una força d'innovació creadora, els cristians 
han de prendre seriosamen t la creació i l'encarnació, acabant d'u
na vegada amb l'estèril oposició ent re un Déu transcendent i l'hu
manisme, entre les dimensions vertical i horitzontal de la fe . Una 
visió més unificada de l'amor de Crist i de la creació ha de soli
daritzar els cristians en l'esforç universal d'all iberació de l'home 
i hauria d'evacuar def initivament l'opos ició secular entre ètica i 
plaer, entre deure moral i fruïció de la vida. 
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Fe i ciències humanes. InterpeHacions 

Les conscq üències soc iològiques i psicològiques que represen· 
ta la secularització per la vida religiosa són conegudes de tothom, 
i més am unt hem c regu t pode r valorar pos itivament l'antropocen
trisme manifes t de la cultura contemporània. Però si tant es par

Ia de desacra l i lzaci6 és perquè en e l fon , cal reconèixer·ho, e l 
pensament int eHectua l que predomina avui arreu ha minat pro
fundament els mateixos fonament s de la fe i fa cada vegada més 
problemàlica la referència final a Déu. 

Molls dels sislemes filosòfics i anlropològics afirmen la imposo 
s ib ilit at d'una adhes ió inteHcc tua l a Déu i han denunciat, sovint 
amb encert, les font s massa humanes, conscien ts i inconscients de 
la fe religiosa, La natu ra lesa, e l món, la cultura , sembla que han 
perdut definitivament per ,'home e l poder evocador re ligiós que 
posseïen en èpoques an teriors. 

La his tòria i fenomeno logia re ligioses. i potser la nostra prò
pia experiència, ens mostren que Déu sempre s'ha manifestat i es 
manires ta a l'home a través de signes i paraules que desvetllen 
e n ell , tOL donant-hi rorma, les seves possibi litats religioses. Si 
la cu ltura, desacra lilzant-se, ja no és més ni s igne ni paraula de 
Déu; s i e l món ha esdevingut religiosament neutre i per tant am
bivalent envers la re , ¿què espera l 'Església per assl1lnir efectiva
ment aquesta nova conjuntura culturaJ i esdevenir s igne i paraula 
dc Déu ? 

Avui , més que en a ltrcs èpoques, els crist ians viuen la fe com 
ulla ad hesió inte rrogativa, que progressa lentament entre el dub
te i la ce rtesa. ¿No podria l'Església accep tar aquesta progressió i 
ajudar els homcs a avançar en aquest camí, respectant les recer
ques de tota mena que polaritzen tan ta energia i tant d'esforç? 
Pensem, per exemple, en el treball intcHectual, en la creació artís ti
ca, en Ics aspiracions è tiques, en les experiències d'amor. 

L'actitud de servei de què tant es parla avui ¿no podria consis
tir a abandonar la falsa seguretat que ens isola en una superio
rita t narcissista i deixar un x.ÏC de lloc pels qui caminen per les zo
nes frontereres de l Credo? ¿No podria ser més senzillamen t l'Es-
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glésia de demà una mica, també, l'assemblea dels qui busquen 
Déu? 

Per evitar els malentesos que xoquen amb la mentalitat contem
porània, la Teologia i la Catequesi haurien d'elaborar-se amb una 
coHaboració més estreta amb les ciències humanes que en molt. 
punts essencials ens poden iHuminar notablement. Les pràctiques 
rituals i j'administració de sagraments haurien de tenir compte, 
d'altra banda, de les observac ions pertinents de la Ps icologia re
ligiosa genètica, de tal manera que l'afirmació individual de la fe 
es faci d'acord amb les possibilitats reals dels homes i segons les 
etapes normals de llur desenvolupament psicològic_ 

La desafecció creixent de molts cristians per la pràctica de sa
graments hauria, al nostre entendre, de promoure altres tipus de 
reacció que el de la simple constatació, més o menys sentida, d'un 
procés sociològic de descristianització, que sembla irreversible_ 
Creiem, en efecte, que s'imposa una reflexió més profunda d'aquest 
problema amb l'ajuda que puguin proporcionar-nos recerques ade
quades de les ciències humanes de la religió. I no cal dir la ne
cessi tat urgent de fomentar aquest tipus de recerques, que no po
den fer-se a tort i a dret, ni encomanar-se lleugerament a investiga
dors improvisa ls. 

Psicologia i relac ió si mbòlica a Déu 

Què ho fa, que tants cris tians senten una certa incomoditat en 
la participació als ritus i a les cerimònies litúrgiques? Per què els 
signes sacramen tals semblen mancats d'autenticitat? Potser du
rant massa temps una certa Teologia sobrenaturalista de la gràcia 
ens ha impedit de buscar les formes culturals apropiades, mitjan
çant les quals ['home pogués utilitzar tots els seus recursos hu
mans, corporals. socials i estètics, en la relació simbòlica a Déu 
que el sagrament hauria d'ésser. 

¿El gran esforç d'adaptació i renovació de la reforma litúr
gica estaria finalment abocat al fracàs? Fa la impressió que els 
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liturgistes, tot preocupant-se de la participació activa dels fidels, 
han ignorat paradoxalment l'home concret al qual s'adrecen. Els 
teòlegs, d'altra banda, ens aclareixen la naturalesa simbòlica dels 
ritus, però no semblen massa preocupats de les lleis humanes que 
en regeixen la percepció i apropiació_ 

¿ Ens hem aturat a reflexionar alguna vegada sobre la manera 
com s'organitza ordinàriament una cerimònia litúrgica? Pensem, 
per exemple, en la vet lla pasqual. Abans i durant la cerimònia s 'ex
plica als fidels el simbolisme del foc, de la llum, de l'aigua_ Això 
vol dir que considerem els símbol s com a signes estranys sobre 
els quals s'ha d'instruir la genI. Però potser no ens adonem que 
el nostre didactisme fa que els fidel s adoptin una actitud d'es pec
ladors, com s i es tractés d'estudiar els ritus d'un altre mcru cultu
raL Aquesta actitud objectivadora fa justament perdre el poder 
s imbolitzant del s igne, de la mateixa manera que un mite es des
mititza des del moment que s'observa i s'analitza. Llavors, e l s igne 
esdevé simplement un utensili que ha perdut la possibilitat de 
proposar e l missa tge nou i original, propi de l'univers simbòlic. 

Les raons d'aquesta actitud didàctica i objectivant són múlti
ples. En primer lloc, cal assenyalar la mateixa m entalitat científica 
i tècnica que impregna la nostra cultura. Segonament, la mateixa 
Teologia de ls sagraments que tot afirmant la necessitat de ls ele
ments simbòlics ha insistit més sobre la realitat material (la «ma
tèria» que cal «utili tzar») que sobre la naturalesa simbòlica dels 
mateixos signes. Això ha produït una objectivació nefasta i la des
vitalització de la litúrgia. Finalment, el mate ix movimen t litúrgic 
ha afavorit sense voler aquesta cosificació dels símbols. El retorn 
a les fonts, gràcies a innombrables estudis científics, histò rics i 
arqueo lògics, ha deL .... at en la nova litúrgia un pòsit d'arcaisme un 
xic voluntarista i racionalitzant. 

La Psicologia al servei de la Teologia i de la Pastoral 

Els escolàstics anomenaven la Filosofia «ancilla Theologiae • . 
¿ No podria avui la Teologia acceptar sense reticències la llum i les 
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suggerències que li aporten les ciències humanes? ~s po,sible que 
d'això depengui en gran part la credibilitat del missatge cris tià 
en un futur immediat. 

Per no sortir del camp de reflex ió en què ens hem mogut en 
aquesta última part del nost re article, cns sembla útil de propo
sar concre tament com veiem nosaltres la coHaborac ió entre Teo
logia i Ps ico logia. 

Utilitzant els mètodes i tècniques que li són pròpis, la Psi
cologia estudia la manera com els cre ients capten j viuen e ls s ím
bols i ri tus litúrgics. Mitjançant la confrontació entre el sentit 
teològic del ritu i la participació real de ls creients, la Psicologia 
s'esforça a veure quins són e ls elemen ts humans que expliquen la 
fissura existent entre pràctica real i norma teològica. Fins aquí 
la Psicologia compleix la seva funció crítica, posant al descobert la 
d is tància que separa l'home psicològic del cristià. 

En una segona etapa que supera l'abast de la Psicolog ia, ca l
dria estudia¡" les condicions que permetessin al s imbolisme cris· 
tià de retrobar una ericàcia que semb la actu almen t molt reduïda i 
en alguns casos to talmen t perduda. Aquesta reflexió necessitaria 
eviden tmen t les aportacions de la Teologia, de la Filosofia i de Ics 
ciències humanes, en una visió g loba l de l problema. 

Conclusió 

L'Església a través de la vida li túrgica ha de continuar fidel a 
la seva funció constitutiva de l c ri s tià i de les comunitats vivent s , 
però cal que teòlegs i liturgistes s'adonin que l'obstacle essencial 
que s'oposa a la pa rticipació dels crist ians se situa en la ruptura 
entre e l que és humà i e l que és cristià. 

Sobre el s ignificat cris tià que comporta l'ad hesió als signes i a 
la paraula de Déu, les ciències humanes ben poca cosa poden di l", 
però ens obliguen almenys a mesurar la distància que separa l'ho
me psicosocial del cristià convertit. I poden, a més, indicar el 
camí que caldria seguir per promoure la participació als ritus cris· 
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tians i que fonam entalment no és a ltre que e l reconeixement i l'as
sum pció de l'home real que l'antropologia ens fa conèixer. 

Aquests ú ltims anys, la teologia del compromís temporal ha 
permès a molts c ri s tians militants de fer c i pon t entre vida hu
mana i è t ica cristiana. Però el pont sembla pràcticament inexis
tenl entre l'home real i les pràctiques rituals i de sagraments, per
q uè cre iem senzilla ment que la litúrgia ha ignora t l'home concret 
a mb els seus interessos terrenals i les seves filiacions humanes. 

Massa dependen t, pensem, d'una teologia avui superada, no ha 
sabut dir i s ignifica r ober tament la fe en Déu creador i els mis
te ris del Crist, en una celebració que comprometés i afectés real
ment l'home i el món. E l futur ens dirà si superant totes aques
tes contradiccions i obrin t-se a l'home tota l, l'Església arribarà 
finalment a fer participar els homes en e ls mi steris de Déu, acom
plert s en e l Crist. 

Jordi Bachs i Comas 

( Deparlamenl de Sociologia de la Rel igió. I CESB ) 

Entorn de l'exp eriència relig iosa: 

asp ectes parapsicÓtics dels adolescents 

• 

En escriu re aquestes notes volem aclarir que 
no pretenem res més que mostrar el fe t de la 
coexis t ~l1cia d'una manera de comportament 
psicològic amb una manera de viure ¡'experièn
cia religiosa i que donem com a conegu t el 
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significat que aquestes aportacions experi1nerl
IaIs tenen per a la religió i per a la fe. I 

El m ètode pel qual 11 em obtingw aquestes 
constatacions és l'observació clínica. En altres 
treballs anàlegs en via de realització podran és
ser validats d'una martera significativa i cien
tíficament alguns aspectes tractats aquí, per 
exemple, la influència de la situació parapsicò
fica en ordre a. la vivència de la imatge de Déu. 

fntentarem que aquesta aportació cIlnica en 
relació amb l'experiència religiosa doni dades 
per a u",a reflexió 1Ilterior i faciliti l'obertura 
cap a una millor conducció pas toral d'aqu.es ts 
problemes. 

El mol 4Iado l e~cència » . l'utilitzarem aq uí en un sentit ampli. 
f ambC pOdriem dir «joves)}. I:.s que l'adolescència entesa com a p!'!
ríode de desintegració i de consolidació a lhora de la persona te 
una lla rga durada -d'anys- en què és configurada la pròpia iden
t Hal. 

L'època i les exigències ambiental s determinen en part aques
ta configuració. Perquè l'adolescència , tot i que no és únicament 
un artefacte cult ural, és moll in[Juïda per la s ituació cultura l. Són, 
doncs, molt im portan ts per a la p lasmació de la identita t no sols 
e ls factors personals , sinó també Ics influències que el medi am
bient oposa i enfronta al jove al ll arg de la seva evolució madura
tiva. Evidentment , és la fam ília el primer- alllbien t i molt decisiu 
que influeix en aquesta maduració. En parlar més endavan t de la 
psicogènesi dels tras to rns, ens adonarem , sens dubte, de la impor· 
tànc ia dc la influència soc iogenètica. 

L'adolescència és un període re lacionat especialment amb Ja 
s ituació que anomenem «parapsicos i». L'adolescència és un període 
d'obertura a possibi litats molt diverses i en què fàci lment aparei
. en les dificultat s que té la pe rsonalitat per a adaptar-se. Alho ra, 
és un període propic i a !'aparkió de s ituacions conflic tives noves 

I. Vegeu . L'ab::lsl i els límits de la psicologia de la Religió. , QUA· 
DERNS, núm. 21. 
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i a la reactivació de situacions con fli c ti ves viscudes an teriorment. 
Nosa ltres hem optat pel nom de «parapsicosi- --emprat pe r 

a lguns auto rs com, recentment, Launay i Davy-:! perquè amb 
aques t nom agrupem un conjunt de símptomes que malgrat no 
tenir cI mèrit d'es tablir una nova entitat psicològica ben defini
da - que a més no és la tasca que preocupa avui la psiquiatria-, 
sí que té, en canvi , la utilitat de descriure una realitat que es 
dóna en els adolescents i e ls joves i que perme t d'analitzar aquest 
trastorn patològic i, en ci nostre cas, la seva importància en la di
mensió de l'experiència rel igiosa del jove. 

Antecedents 

Ja fa anys Ziehen havia descrit a lgunes ca racte rís tiques juve
nils: sentiments d'ésser incomprès; tendència a ocupar-se de pro
blemes últims, filosòfics, metafísics; fan a ti sme per a defensar e ls 
propi s punts de vi s ta ; canvis d'estat d'ànim sobtats; e tc. 

També és interessant dc destacar a lguns quadres clínics cies
cri ts pel- Kinclerknachl i d'altres, a nomenats hcboido[rànies, en 
què predom inen la inèrcia i l'apatia: es perd la tendència norma l 
a una ocupació productiva i regular i és alterada l'afectivitat fa
miliar i socia l. Són joves que es poden sentir inclinats a petits 
furts, delinqüències i violències impul sives, que solen mantenir 
teories extremes i que, de vegades, van a rau re a una vida bohè
m ia, a les tox icomanies o a la prostitució. 

Hi ha una altra descripció que és la de l'autisme infantil pre
coç (Lcokanner, 1944), en què es dóna: UDa incapacitat d'establir 
relacio ns emocionals am b e ls altres; una dificulta t per compren
dre's un mateix i comp rendre la pròpia corporalitat; una incapa
c itat d'accepta r canvis de l medi ambient o de la seva rutina d.ià

ria. Dins d 'aq uest auti sme infantil la inteHigència pol semblar in
ferior, pe rò en realitat no ésser-ho. 

2. DAVY, Les enlmlts dilliciles, Malo ine 1969. 
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Mauz advert ia que ca lia anar en compte amb Ics actituds dels 
infants modèlics . Això ma teix podríem dir del nen que de petit 
era el fill de la mamà i que segons els companys de coHegi podia 
ésse r-ho tot menys W1 home . .. que dedicava a la realit zació perso
nal mitjançant l'es tudi to ta l'energia que els alt res nens ded iquen 
a la participació en els jocs. r potser era un a lumne prome tedor. 

Observacions c líniques pas torals ' 

J. Aspecte clínic 

La nos tra apreciació personal ens porta a subratllar les dades 
que en la pràctica ens han semblat més vigoroses i que creiem 
que són importan ts per la seva relació amb l'experiència religio
sa dels adolescen ls. 

El denomi nador comú a lo ls ell s fó ra un eSl i l de vida d ifíci l 

tocan t a la r elació amb les alt res persones . 
Són joves amb un aire preocupadis o misleriós, que fàcilment 

es mant enen e n s ilenci donant la sensació de tranquiHitat i que 
estan pensant. S i parlen, expressen conceptes enterboli ts, malgrat 
que semblen, i fi ns i tol ho són, profunds. Són turmentats pels 
seus pensamen ts: qu i sóc jo?, per què visc?, què és la vida?, etc. 
Minkowski parlava dels «racional ismes mòrbids». De vegades co
mencen amb frases com aquesta: «En realita t no sé per què he 
vingut ». J!s a di r, ni poden expressar-se a ell s mateixos què e ls 
passa. 

e s fàci l d 'observar la seva pèrdua de con tacte amb la realitat 
i l'aïlla ment amb què es troben en els contactes socials (autisme): 
«personalitats tancades». El món de les seves idees i sentiments 
no s in tonitza a mb la reali tat dels a ltres, tot i que alguna vegada 

3. La descripció que hi ha a continuació és més àmplia i patolò
gica del que en Ja reali tat es troba correntment. Hi ha un bon nombre 
d'adolescents amb trets parapsicòlics , però no tots amb tantes carac
terístiques ni tan intenses com les ressenyades aquí. 
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aconsegueixen una situació d'ascendència socia l i poden a rribar a 
ésser Jídcrs dominants amb un entusiasme fanàtic i amb una so
brcsegure tat irreal. 

Quan són capaços de manifestar els seus sentiments, hom s'a
dona dels seus temors. Temors que no sempre són comprensibles 
per la seva relació amb els conflictes externs, s inó que procedei
xen com de dins d'e lls mateixos. lÒS a dir, d'una banda pot haver-hi 
manca de temor davant perills reals i de l'alt ra, una ansieta t ex.
cessiva davant situacions lleugeramen t conflict ives o simplement 
no conflictives per a ls a lt res. Aquesta ansie tat pot teni r, doncs , 
una ce rta independència dels es tímuls externs visibles . 

La seva afectivitat és paradoxal. D'entrada fa la sensació d'una 
persona distant i freda i amb escassos sentiments; i , de fet , pot 
ésser considerada a ixí pel s a ltres. Però quan aconseguebc d'cs
tablir una sintonia adequada, vessa adeleradament la seva afecti
vi ta t i si no hi hagués cap control, allargaria hores i hores una 
conversa, per exemple. f.s fàci l dc descobrir-hi sentiments borno
eròtics la ten ts, o temors en relació amb el sexe: poca afirmació 
de l pro pi sexc. Po t haver-hi impotència i masturbació compul
siva . 

Vivències amb un caire d'inspiració, amb una gran certesa del 
que viu o afirma, i que l'obliguen a prendre actituds o detennina
cions cIc forma imposada , com mogut per una força obligatòria_ 
Quan aquestes vivències són estructurades amb raons inteHectuals, 
a leshores poden a rri bar a convertir-se cn s is temes propis i en 
ideals viscuts amb un cert to fanà tic . 

Por d'ésser mal vis t, que es fixin en ell. Desconfiança. Mal con
cep te dc la ima tge de si mateix, del seu propi cos : veure's ridícul , 
lleig, deformat. També percepcions absurdes i originals, unides a 
intuïcions o interpretacions sobre l'essència o les funcions dels 
objectes que poden prendre un ca ire antropomòrfic. 

Alteracions de l'expressió: mímica inexpressiva o bé discrepàn
cia enlre l'expressió de la cara i el que diu. 

Incapacitat de concent ra r-sc en el trebalL Irregularitat en Ja 
manifestació inte¡'¡ectual. Pot causar la impressió de subnormali
tat i, en canvi, tenir moments de normalitat o de gran agudesa i 
fin s i tot de riquesa inteHcctual excepcional. 
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2. L'experiència religiosa 

Vivències religioses complicades, tèrboles. Impressió de no en
tendre-s'hi, per exemple, davant la vivència de la fe o problemes 
eclesials concrets. POL haver-hi contaminació entre les realitats re· 
ligioses i els seus conflict es i experimentar la necess itat d'una s ín
tesi aclaridora, sense arribar a acon seguir-In . I?s possible que allò 
que ell és capaç de formular sobre la fe convenci els altres però 
no a ell ma teix. 

Neguitejat. La seva relació re ligiosa adopta sovint una vivèn
cia d'amenaça, sense saber per què. Per exemple, és afectada la 
vivència religiosa de Déu Parc i les relacions religioses impliquen 
una vivència parental: l'autori tat, el superior, l'obediència, e tc. Els 
temors, po tser inconscients, en posar-se en contacte amb temes 
religiosos, poden ocasionar pressentiments de quelcom nociu i 
crear inseguretat i por d'ésser reduït al no-res. L'angoixa. com a 
senyal d'alarma, pot fer-lo apartar de les experiències religioses 
viscudes amb aquestes càrregues a.fectives i dur-lo a refusar o 
abandonar la religió. 

Experiències religioses de caire fanàtic. En lloc de fugi r de l'ex
periència religiosa, intenta de viure-la aferrissadament. Les formu
lacions inteHecluals asseguradores, procurarà de viure-les amb gran 
intensitat, cosa que l'allunyarà de la realitat dels altres i del món, 
però e l protegirà de la seva ansietat. També s'hi pot ajuntar la 
«clarividència » de fets presents o futurs amb con tinguts religiosos 
diversos. O bé troba «significacions especials. a les coses, perso
nes o s ituacions; s igni[icacions noves, carregades de sentit per a 
ell i «reveladores», les quals prenen el ca ire d'una inspiració o bé 
d'un missatge que caldrà portar a terme. 

La seva experiència religiosa generalment és buida, desafecti
vitzada i despersonalit zada; pot costar-li de trobar gust en la pre
gària. especialment en la realitzada cn comú. i en la re lació cordial 
j afectuosa amb els altres . Pot sentir, en canvi, càrregues emocio
nals selectives en moments determinats o davant s ituacions que 
desvetllen cn ell -no en e ls altres- l'emoció. Els seus sentiments 
fàcilment són orientats religiosament no cap a una persona con
creta, sinó cap a l'abstracte; no cap a Jesús, s inó cap a un Déu, o 
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millor, cap a una divinitat. .. Accepten fàci lment cert «orientalis
me» religiós. Prefereix s ímbols vagues i pressen timent s estètics a 
vivències operatives. Per tant , les seves relacions miren més a Déu 
que a Jesucris t i , per descomptat, no són ex igitives d'una resposta 
per sona l. L'omplen més la seva inspi ració personal , el seu missat
ge, és a dir, e l seu món re ligiós intern, que no pas el fe t d'escoltar 
la paraula de l'a ltre, és a dir, la Paraula de Jesús. En e ls casos m és 
malaltissos, poden have r-hi vivències delirants a Hucinatòries de cap
' ació de missatges o de relacions amb Déu, amb Jesucrist. 

Aïllament eclesial, o bé, aïllamen t personal d ins e l grup ecle
sia l. Refús de lligams de re lació amb l'Església que li representa un 
tipus dc relació (( pa ren ta l»: autori lat. .. La relació fra terna és vis
cuda amb una certa despersonalització: s'accepta més e l grup que 
no pas les persones del grup. E ls lligams personals afectius són 
es table rt s només amb a lgunes persones i encara són ambivalen ts, 
és a dir, segons la interpretació psicodinàmica, no representen un 
veritable alnor, s inó una demanda d'afecte que alhora és temuda i 
refusada (ambivalència ) per e lls. Es com una por d'ésser estimat . 
En el fons, tem d'ésser mal es t ima t i, per això, fui g de l'experièn
c ia d 'ésser estimat personalment. 

Interpretació psicològica 

Dc les diverses inte rpre tacions possibles exposarem la psicodi
nàmica. 

Des d'un punt de vis ta psicogenè tic i psicoanalític, un freudià 
recent, Fa irbairn ,4 estudia el problem a de la situació esquizoide 
que, pe l q ue ra al cas, coincideix amb la nostra descripció de para
psicosi. La situació esqu izoide és com una categoria on es poden 

4. FAIROAIR N, Estudio psicoanalítica de la personalidad, Ed . Hor· 
me, Buenos Aires 1966. 
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incloure un nombre considerable «d'esfondramen ts nerviosos . de 
l'adolescència. Les característiques essencials de la condició esqui
zoide, des del punt de vista genètic, consistirien en una reacció 
de necessitat amorosa intensa davant la privació de l'amor matern. 
Des d'un punt de vista dinàmic i emocional la persona esquizoide 
no s'anima a establir relacions amb el món extern per raó del te· 
mor que sent en estimar i en cercar l'amor, cosa que li produeix la 
decisió de refugiar·se en l'amor dins el seu interior. 

L'actitud para psicòtica s'originaria en una [¡xació en la prime
ra fase oral, la qual pot produir aquests efectes: 

I. Tendència a tractar els altres, no com a persones, sinó com 
a mitjans per satisfer les pròpies necessitats . 

2. Tenir dificultats en el donar, en sentit emocional. Hi ha una 
sobrevaloració dels seus continguts mentals que es manifesta en 
la dificultat que experimenta el parapsicòtic per expressar emo
c ions dins un context social. Per ell, l'expressió d'afecte vers e ls 
altres té la sign ificació de perdre continguts, de «buidar-se.; per 
això tan sovint troba fatigosos els contactes socials. Si ha tingut 
molt contacte amb els altres, sent que ha perdut e l seu valor i ne
cessita un període de quietud i de solitud perquè es pugui tornar 
a omplir el magatzem intern d'emocions. Aquestes dificultats emo
cionals, pot intentar de resoldre-les a base de diverses tècniques, 
com: 

a) la de representar papers (rols). Representar un paper, en 
realitat, significa no estar perdent ni donant res, ja que la pròpia 
personalitat no està ni involucrada ni compromesa. Això pot ocór
rer o conscientment O força inconscientment. 

b) la de l'exhibicionisme. La tècnica exhibicionista consisteix en 
ci ret de donar, però sense donar, valent-se de la substitució del 
«donar» pel «mostrar •. Per exemple, l'atracció realitzada per acti· 
vitats literàries j artístiques que en algunes persones joves para
psicòtiques s ignificarien mitjans exhibicionistes d'expressar-se, sen
se implicar un contacte social directe. 

3. Referent a la incorporació o també a la internalització, el 
parapsicòtic ha viscut una situació de frustració. Ell sent que la 
mare no l'estima realment per ell mateix com a persona o que el 
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seu amor vers la marc no és realme nt valorat i accepta t per ella .5 

Llavors e l nen tran sfere ix les seves relacions cap a l món de la 
real itat interna. D'aquí que els paraps icòtics tingu in una gran ten

dència a cons iderar que el món extern obté el seu sentit gairebé 
exclusivament del seu món in tern. En ci cas de l'esquizofrènic, 
aquesta te ndència pot arr iba r a esborrar la dis ti nció cntre realita t 

int ern a i realitat ex terna. 

Una a ltra manifestació és la tendència a la inteHectualització, 
com a fruit de la dificultat a establir contactes emocionals amb 
d'alt res persones. Per raó de la seva dificul tat a expressar els 
seus sentime nts envers els a ltres, fa un esforç pe r elaborar in tel
lectualment el s seus problemes emocionals i per subs tituir amb 
solucions intc i'lcctua ls e ls seus problemes emocionals . 

4. El para ps icò tic sent que és m assa pe rillós el seu amor e i 
a ixí se sent impu lsa t a de fen sar-se n o sols del seu amor envers els 

altres, s inó també de l'amor dels a llres e nvers e ll. De vegades no 
s 'acontenta amb un mer distanciament pass iu , s inó que utilitza 

la seva pròpia agressió i odi, especia lmen t contra el s objectes amo

rosos: barallar-se amb la gent, fer-sc censurable pels altres, etc. 
Només pot permetre's d'es timar i d 'ésser estimat des de lluny, 
perquè el seu amor és destruc tiu per a aquells qui e ll es tima. Tot 
acceptant aques t tipus d'interpre tació p s icodinà mica, pensem ara 
en les conseqüències que pot tenir des de l punt de vis ta d'experièn
cia religiosa quan en lloc de la relació amb la mare -<J després les 
imatges parentals- hi ha la relació amorosa amb Déu com a 
conseq üència de la vivència ps icològica. Si resseguim les dades que 

5. El nen considera la seva mare com un objecte dolent: ella no 
se l'es tima. El nen considera, a més, Ics expressions externes de l'amor 
com a do lentes i , per tant , intenta de no fer-lo exte rior, el seu amor, 
de man tenir-lo d ins seu :l fi que no es torni dolent traient-lo fora. Final· 
ment, l'infant sent que les relacions amoroses amb objectes externs 
són dolentes o, a lmenys, arriscades. 

6. QlInn]a fi xació és en la primera fase oral: ¡'¡nJan l sent la manca 
de l'amor de la ma rc vers ell i que no el valora com a persona i e l 
motiu d'això l'infant el posa en el fet que el seu amor es dolent i des
tructiu, perquè dest rueix l'amor de la seva mare, la qual cosa és una 
situació molt tràgica. 
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hem obtingut de les ex periències re ligioses dels parapsicòtics, po
drem comprendre la poss ible relació genètica que tenen amb els 
tras torns de la infànc ia, segons la hipòtesi que hem descrit breu
ment.' 

Donat aquest tipus d'int erpretació de la conducta parapsicòtica , 
s'obre la possibilit at d'una actuació més adequada pcr a modificar 
aq uests tipus de vivències relacionals i religioses. 

Evolució de la vivè ncia pa, aps icòtica 

I. Hi ha la possibilit at que s'estab leixi en les seves vivències 
patològiques parapsicòtiques i que anys a venir vagi configurant 
els continguts di versos segons la seva evolució cultural i social. 
Per exempl e: pot passa r d'una «complicació. vivencial de fe per
sonal a un estadi d'e lucubració intc¡'¡cctual teològica sobre el pro
blema de la fe o sobre d'altres problemcs anàlcgs, es tablint-se en 
«segure tats dogmàtiques» fanà tiques, sigu in del color que siguin . 
O bé passar de la bu idor d'afectes de l'adolescent a un estil de re li
giositat raonada en què creï una ideologia religiosa i uns concep
tes dels quals e ll mateix s'enamori i amb e ls quals es mantingui en 
un món a part amb certa actitud dc superioritat envers els altres, 
però sense l'afany d'imposar-los la seva doctrina, com vèiem en el 
fanàtic. Sí, però, amb una secreta sobrevaloració dels seus con
tinguts personals mentals . 

7. Una altra interpretació possible fóra l'antropològico-exis tencial 
que continua essent professada especia lment per l'escola alemanya. 

Darrerament ocupa un interès especial la interpretació sòciogenètica. 
Entre els es tudis qUi': s'estan fent aquests últims temps ca l destacar 
eIs de Laing i Looper. Vegeu, per exemple, el seu llibre Lacura, cor· 
dura y famil ia, Fondo de Cultura Económica, Mèxic 1967, on es plan
teja la transformació de la perspectiva clín ica personal en una pers· 
pectiva sòciofenomcnològica que compren no sols la fa.mília, sinó que 
va més enllà : cap a la cosa social. La comprensió de Ja conducta deJ 
parapsicòtic des d'un punt de vista social i de Ja manera de viure la 
seva expe,-iència religiosa obre uns horitzons força més comple.'ms 
i interessants. 
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2. Pot haver-hi un desplaçament de la parapsicosi cap a d'al
tres estils patològics. Per exemple, l'estil obsessiu era més fre
qüen t en la cul tura d'abans que no pas ara; amb la consegüent 
aparició d'escrúpols i ri tualismes reasseguradors, o senzillament 
amb exageració de les exact ituds, precisions i previsions. ja sigui 
en les vivències internes - perfeccionisme, ètica molt eSlricta-, o 
bé externa -amor als rilus, a l'ordre extern, a la puntualitat, etc. 

3. Només un petit nombre de situacions para psicòtiques de l'a· 
dolescència evolucionen cap a una desintegració esquizorrènica. En 
canvi, és freqüent l'evolució espontània cap al guariment o, si més 
no, la compensació suficient que els permet de tenir experiències 
humanes i religioses adequades, de vegades de gran qualitat i pot
ser de major qualitat que les ordinàries. I!s a dir, possibili tat s d'un 
major coneixement i aprofundiment psicològic de la realitat in
terna seva i de la dels allres. 

Jordi Fol'll i Rodon, S. J. 
(Centre mèdico-psicològic, Barcelona) 

Imatge de D éu, afectivitat fe 

La /lleVa reflexió des de la Psicologia, pre
t é ll únicament assenyalar trets de la nost ra con
d ició psicològica que podetl ajudar-nos a com· 
prendre millor la dinàmica de l'ac titud reli
giosa. 

Quan parlo de personalitat i ho entenc com 
a procés i com a estructura, és a dir, com a una 
estructura complexa, dinà.micament aconsegui
da i mai definitivament estable. Tanmateix, es 
va con1solidant en les seves regions centrals, i 
es forma i transforma en una interacció cons
tant amb tot l'ambient. Aquesta personalitat, 
doncs, és la que rep i condiciona la reve lació de 
Déu. 
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IMATGES DE D~U 

El canvi de la imatge de Déu ell el llOst re món és Wl dels pro

blemes pastorals més importa/its. Cal canviar-la? Quan comuni
quem la Paraula, c'per on hem d'entrar en dià leg amb l'1lOme d'a· 
vll f? COJ1t donar una imatge aut~ntica de Déu ? 

Ens trobem amb una paradoxa difícil de solucionar: Déu és el 
m és vital que cal imaginar ; alhora el m és ll ifícil d'imaginar. No 
és gens est rally, doncs, que l es cièllcies de l'home assenyalin mol
tes imatges de Déu com a iNusjoll~ i p rojccciOllS. Aleshores hom 
té la temptació de /"10 forjar-se cap més imlltge de Déu, o bé de 
refu sar IOta crítica, refugiaw -se en les imatges de Déu que li donen 
seguretat. 

Tanmateix, cal comprendre i acceptar que el nostre comporta
menI religiós està en funció de la imalge que tenim de Déu. 

E.s importanl , doncs, de r efl exionar-hi. 

La conducta en funció de la imatge 

La Psicologia indjca que nosaltres ens comportem segons veiem 
les coses, segons la imatge que tenim d'elles. Ara bé, aquest _veu
re les coses » no és un veure teòric, és una s ituació vista s ignifica· 
tivament, una si tuació de vida, a la qual responem amb el nostre 
comportanlenL 

Una mateixa s ituació objectiva -com pot ser caminar de nit 
pel mig d'un bosc-, significa quelcom molt diferent per a una 
persona que té por, que per" una persona serena que no en té. 
La conducta davant la s ituació serà molt diferent en un cas o en 

l'altre, perquè la imatge que tenen de la situació és molt dife
rent: cada persona respon a la pròpia situació de vida. 

Cada vegada que hom està davant una realitat concreta, l'ho
me crea la seva pròpia s ituació de vida. l són les nostres estruc
tures psicològiques - fruit de la constitució i de la història perso
nal- les que condicionen aquesta creació, les que donen s ignifi
cat a la realitat. I és clar, com més falsa és la situació vital creada , 
menys adaptat és el comportament. 
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L'home esta rà en camí d'hu manilzació quan les seves eslrUC· 

turcs persona ls es tigui_n ober tes autènticament a les experiències 
reals, sense dcformar·les del que realment són. Esdevenir home con
sis teix, doncs, a capaci tar-se per tenir ima tges veres de les coses. 

També de Déu , de Jesús i de la seva Parau la, caldrà assolir-ne 
la ve ritat. tenir-ne imatges autènt iq ues: la vida e terna cons is te ix 
a conè ixer Déu i ci seu enviat J t.!s ucr is t. 

Gènesi de les nostres imatges 

Les experiènc ies de ls primers a nys de vida es truc turen radica l· 
ment les imatges que ens anirem fe nt de les persones i de les co
ses a l lla rg dc la nos tra vida. Em refereixo, sobretot -donades 
les implicacions que tindran amb la imatge de Déu- , a les rela
cions materna ls , tan ll igades a l'anlor i a la dependència total. l a 
les pa te rna ls que tant inci de ixen en els nost res valors. I , també, a 
les re lacio ns fra ternals que tendeixen a la igua lt a t d'in tercanvi i 
d 'amor. 

Cada individu integra la seva personalitat d 'una manera irre
petible, plenament original. La seva cons titució i autonomia per
sonal e n són la causa , com també ho és l' influx del pare, de la 
mare, dels ge rmans, de les experiències de segu re tat , de la sexua
litat , de l'agress ivita l. D'aqu í, doncs, que totes les imatges que 
hom es fa de les coses , són imatges irrepetibles, úniques . 

Tanmateix, e l nostre dià leg amb les persones haurà d'incidir 
a l més poss ible en aquestes estructures ori gina ls que fan sorgi r , 
en c lics, Ics imat ges i e ls s ignificats de les coses. Pe r parlar a una 
persona de l'amor, pe r exem ple, ca ldrà inserir la ima tge d'amor 
allí on l'experiència haurà estructurat la capacitat d'imaginar-se'l. 
Quan l'exper iència ha es ta t deformant caldrà refer-la , primer. 

Pe r explicar·nos COfTI podrem ten ir una ima tge autèn tica d'a
quell s que no s6n tan semblants a nosaltres, hem de pensar que 
les experiències in fa nti ls no són les ún iques que configuren la per
sonalitat, encara que s iguin les més importants. 

L'esdevenir de l 'home està regit per una doble llei que regula les 
seves estJuctures mentals: la llei de l'estabilitat i la de la lluïdesa, 
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Aquesta última permet que la nostra visió de Ics coses - i Ics es· 
tructu res que la fan possible- estigui en constant esdevenir : així 
restem oberts a les noves experiències i a les experiències dels al· 
tres . Això fa possible també la nost ra capacitat d'opció, de rees
tructuració personol, de crea tivitat, que ens porten més en llà del 
nostre límit. 

Diem, finalment , que les imatges que tenim de lc~ coses, dels 
a ltres, de Déu també, estan generalment formades per un conjunt 
de trets. tS en tot el conjunt de trets - i no en un de sol- on 
descobrim els rost res dels altres, el rostre del Déu vi venl. 

la imatge de Déu esdevé a partir de les nostres imatges 

Pastoralment, de tot ci que hem dit sorgeix la necessi ta t im· 
pe'riosa que l'evangeli tzació toqui el cor de l'home concret, l'ho
me d 'avui. Cal arr ibar a l'entrellat íntim on ell s'ha sentit afec
tat i ha in tegrat Ics seves experiències. A parti r de les seves imat· 
ges podrem comunicar·li les nostres. 

Donada la rapidesa dels canvis culturals i l'immobi lis me de 
tantes estructures pseudo·cristianes, no cal estranyar·se que els 
joves refusin la irnalge de Déu que els donem , ni que rebutgin 
l'Església institucional i la imatge encara sacralitzada del sncer
dot. Ni que, en canvi, se sentin atrets per la imatge de l'home so
cialista, o bé per imatges hedonis tes, fruit, aquest últim cas, de les 
experiències del nostre món occidental, sobretot. 

Si volem que el nostre llenguatge no resti va, hem d'enginyar
nos per tal d'assabentar-nos ben bé de les experiències positives i 
negatives dels nos tres joves . Cal conèixer les nOves imatges de 
pare, de mare i de germà que sorgeixen en la nostra cultura. Tam· 
bé la nova civilització de la imatge, provinent de l'influx dels mass 
media i del món tècnic, junt amb l'experiència de la nova música. 
Hem de sensibilitzar -nos per una praxi concreta, feta vida, en contra 
de teories i insti tucions -religioses i polítiques- que tendeixen 
a ser desencarnades. En fi , ca ldrà conèixer i experimentar tota la 
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ncce~sitat - que l'home d'avui i de sempre lé- de l'encontre in
terpersonal, del diàleg gratuí t. 

l després, cal continuar el fet irreversible de l'encarnació. Déu 
s'ha volgut revelar a l'home en el temps, transformat en història, 
és a dir, in teHigible. Déu ens presenta les seves imatges de mane
ra que sintonitzin amb la xarxa de les nostres imatges i dels nos
tres corrents afectius que les suporten . Les imatges que J esu
crist ens dóna d 'ell mat eix i del Pare poden incidir en l'home d'a
vui. Sobretot, la imatge de la seva vida i de la seva persona. 

Fó ra interessant recopi lar les imatges de Déu que trobem al 
llarg de la Bíblia. Déu segueix e l camí de l'home amb amor. Les 
imatge s de Déu V¿:IJ1 a l més profund de l cor de l'home. Es presen
ta com ci que dóna aliment, e l que mant é tranquil e l nostre res
pirar, és l'espòs ze lós i el Déu que s'enfada i casti ga. Va revelant 
e l seu nom als pobles segons la cu lt ura que tenen. En arribar la 
plenilud dels temps se'ns revela en Jesucrist. Home com nosal
tres, és l'únic que ha vist e l Parc i que ens el pot comunicar en 
e l nostre llenguatge. En Jesús veiem Déu com l'home, l'amic, el 
Mes tre, e l cam í, la veritat, la vida , l'amor, el compromès, el revo
lucionari, el que dóna la vida per als homes ... 

Però Déu sobrepassa les imatges que ens dóna . Diu: «El meu 
menjar és fcr la voluntat del Parc», «el meu Regne no és d'aquest 
món», «e l Regne de Déu és semblant ... » 

Déu, més enllà de les nostres imatges 

Le~ jmatgcs que tenim dè Déu , doncs, mai no esgoten la seva 
realitat. Com tampoc ho fan les imatges que tenim dels homes: 
mai no podem assolir plenamen t els altres. Això és quelcom natu
ral, s i tenim en compte els límits de la nostra experiència, ja indi
cats. Cal afegir-hi les normals mutilacions i defectuosita ts del nos
tre aparell psicològic. 

Però no n'hi ha prou en presentar a l'home les ima tges de Déu 
oportunes per a incidir en les seves experiències més vitals. La 
pedagog ia de la fe ajuda l'home - i la comunitat de creients-
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a evolucionar vers imatges cada cop més d'acord amb la manifes
tació de Jesús. Cal tenir en compte els moments evolutius de les 
persones, de les cultures i dels pobles ... Però, sobretot , cal can
viar les imatges de Déu presentades quan l'autenticitat madurati
va ho demani. Avu i més que mai, perquè és breu el temps en tre 
una generació i l'al tra. Això requereix creativitat i amor, amb l'es
perança ferma que Déu és el fUlLl r de l 'home. 

Molta crisi actual és deguda senzillament al fe t que presentem 
imatges de Déu ja caducades: van con tra la sensibilitat de l'home 
d'avui . Tanmateix a l'Evangeli hi ha prou imatges adien ts a l'ho
me d'avui. En el conjunt de tots els tre ts evangèlics trobarem la 
semblança de Déu_ 

E.s, doncs, en la imatge de l'home nou, de la fraterni tat huma
na, on pot arrelar la imatge de Déu. I ultrapassar-la cn l'Home 
Jesús. Sempre, des d'aques ta perspectiva de Jesús, caldrà criticar 
totes les nos tres imatges. Sense ancorar-nos . Amb conversió COll

tinuada. Miran t quc In nostra fe i la nostra actitud re ligiosa si
guin conscients d'clics mateixes i de la seva imatge. ccrcant ci ve
ritable ros tre de Déu més en llà de tots el nostres rostres, de to tes 
Ics nostres imatges. 

Deformacions_ Presència de Dé u en la imatge defectuosa 

No vu ll entrar en la pa tologia de les imatges de Déu_ Solament 
intento subratllar uns punts. 

La persona i la coHec livi tat massa defectuosament constituïdes 
a nivell psicològic i humà, poden deformar -de vcgades quasi to
talment- la imatge de Déu. 

En el desenvolupament psicològic i en les nostres imatges de 
Déu pot donar-se una fixació que provoqui la incapacitat d'un in
flux de Déu en el moment present. 

En fi, hi ha personalitats que reaccionen d'una manera imma
dura i agress iva contra imatges de Déu que elles havien tingut o 
que els havien donat en èpoques pretèrites : la seva actitud reac
tiva dificulta la imatge de Déu actual. 
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En tots aquests casos - i en altres que es podrien indicar-, 
la conversió demanada per Jesús en l'Evangeli ha de començar per 
la rees tructuració dels dinamismes psicològics. L'educació de l 'i
maginari individual j coHectiu i I ~autonomia afectiva haurien de 
preparar l'home a acollir la Paraula. 

Fan tasca que p~epara l'evangeli tzació, e ls educadors, e ls met
ges, e ls psicòlegs, i tots aquells qui, preocupats pels problemes de 
l'home, provoquen un canvi d'estructures socials hurnanitzado
res. 

Ben assenta t això, quan ens referim a les nos tres relacions amb 
Déu, i parl em, per exemple, del ritual religiós, aquest ritual, com 
diu Dansereau, igualment que el ritual de l'obsessiu, serà patolò
gic quan perdi el sentit del seu propi simbolisme. ~s a dir, quan 
el ritual que acompanya tota conducta humana important, com 
menjar, fe r l'amor, treballar, deixa d'ésser significant - per exem
ple, quan la copulació 110 significa l'amor- és ll avors que el ritus 
esdevé malaltís. 

De la mate ixa manera e l ritual religiós és patològic quan perd 
e l seu simboli sme. L'ass istència a missa pot ser neurò tica quan res
ta isolada de Ics altres ac tivitats, i quan el sentit del seu ritual 
escu lxl al participant que queda reduït a un consumidor passiu. El 
ritual religiós, doncs , igual que e l ritual amorós , pot ser practicat 
d'una forma neuròtica o no. 

Semblantment, tot i que la imatge de Déu la fem a partir de 
les relacions amb la mare, e l pare, els germans i a partir de les 
altres experiències nostres, quan ens adonem que la imatge de Déu 
no es redueLx a cap d'aquestes persones i experiències, la nostra 
relació amb Déu podrà ser autèntica. Aleshores s 'ultrapassa la gè
nes i de b nos tra imatge, fin s a arribar a la presència de l'Altre. 

VERS UNA FE ADULTA 

Anem més a l'arrel de la nostra reflexió. Es a partir dels nos
tres desigs i de les nostres motivacions humanes que comencem a 
fer-nos creients. Aquest és el fonament pel qual tantes vegades ens 
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hem fet imatges de Déu al servei de les f/ ostres llecessÏlats. En la 
rtostra fe tenÏlIl el perill d'adherir-tws m és a nosaltres mateixos 
que a Jesucrist. De nou ens trobem amb l'ambigüitat de l'actitud 
religiosa, ambigüitat que prové del terrelly Oil neix i on arrela la 
mateixa imatge de Déu. 

Efectivament, 110 és el lIlateix, parlar de l'actitud filial que l'ho
me adfllt pot tellir vers Déu, que parlar d'aquelles actituds filials 
llerivades d'una in fàtlcia sim plemellt humana. En aquest últi1n cas 
estem davant lm perllongament de l'actitud humana. Desa parei
xerà en' canviar l'act itud infalltil . 

En el fons, l'edat psicològicame nt adulta condicimza la madu
resa de la te. Per esdevenir creient , cal esdevenir Ilom e. 

Gènesi de l 'encontre. El Déu dels nostres desigs 

El nen , en néixer, queda 11 igal afectivament amb aquelles per

sones i coses que sa tisfan les seves necess itats primàries i més 
elementals. L'actitud del nen és egocèntrica. Portat pel principi del 
plaer forma una mena de sincretisme entre e ll i tot allò que li 
proporciona aquest plaer. E.s el ca mí necessari pe r a esdevenir 
adult. I m entre ra aquest camí les relacions del nen amb Déu tam
bé tenen aque ll caire narc issista que possibilita c i s incre tisme en
lre ell i Déu. 

Si constatem a més les analogies patents cn tre les estructures 
de la institució fami liar -que tant condicionen les experiències bà
siques de la persona- i les estructures religioses, podrem com
prendre que e l comportament religiós, més que no pas qualsevol 
altre, té el risc de consen'3r els trets infantils de la seva emergèn
cia. L'home pot ancorar·se -en gran part o bé parcialment
en una ac titud d'impotència còsmica i biològica, i de gran depen
dència afectiva . En aquest cas Déu no és fonamentalment altra 
cosa que el pare o la mare, o aquella figura que proporciona se· 
guretat afectiva j es tà al servei de les seves necessitats. 

En casos com aquests hom pot arribar a inventar-se un Déu 
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plenament a la ,eva mida . Com aque ll pare de familia que aban
donat per l'esposa i pels fills va recercar la pau durant quatre anys 
sense trobar·la. A la fi va caure a les seves mans e l llibre del 
Kcmpis. En va tenir prou amb unes pàgines per fcr·se un Déu per 
a si ma teix. Però ni Jesucrist, ni l'Església , ni la comunitat, ni e ls 
sagraments comptaven: en tenia prou, per a restar consolat, amb 
el seu Déu. 

Aques tes persones que cerquen en Déu la segureta t i l'afecte que 
no tenen, poden res tar fri soses i angoixades o amb una pau pura· 
ment evasiva, preci sament perquè per a elles Déu no té un valor 
dinàmicament independent. I tanmateix un valor viscut per ell ma
teix pot ser font de creativitat i d'alegria. Fàcilment, quan aques· 
tes persones trobin una cosa, un treball o a lgú que els doni la se
guretat i l'afecte que cercaven, deixaran de banda Déu, o fin s i tot 
el negaran. 

Reli gió interessada i autenticitat 

Ara bé, la religió interessada, que Vergole qualifica com fun

cional , no es tà necessàriament despullada de tota auten ticitat. El 
nen que té relacions utilitàries amb e ls altres, pot tenir a la ve
gada una veritabl e relació d'amor envers e lls . A més, la crida que 
fa dels a ltres perquè el valorin, el respecti n i l'estimin, conté en 
germen la possibilitat d 'arribar ell després, a sentir la crida dels 
altres com a digna de valor, respecte i estima. 1!s a través de ¡'in
terès per si mateix que hom arri ba a l'in terès pels altres. El Se
nyor ho sabia ben bé prou quan ens va manar que estiméssim el 
proïsme com a nosal tres mateixos. 

L'encon tre amb Jesús en la infància o en l'adolescència, pet 
més barreges sentimentals que tingui, pot ésser un esdeveniment 
que marqui tota la vida: el veritable amor, encara que la mare 
hagi estat el primer objecte d'amor, DO s 'apagarà si aquesta con
nexió és posada a l dia. Això que aquí diem de l'infant cal aplicar
ho proporcionalment a l'home que manté una religió infantil, in
teressada. 
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Autonomia afe ctiva com a carn i per a la fe 

A una determinada edat -generalment no abans de l'adoles· 
cència- hom trenca e ls lligams afectius que sostenien la seva exis· 
tència i surt del seu egocentrisme, comença a esdevenir adullo 

En aquest moment pot p lantejar·se ja el conflicte de decisió 
existencial : acceptació o refús de si mateL'\( i del món d 'una forma 
realista. Aquest procés tan radical no es pren en un moment , pOL 
estar sotmès a eclipsis. I en ell poden coexis tir la rcbeHió negati
va, l'infantilisme fixat i la decisió adu lta. Mai no esdevindrà ple

nament acabat. 
:Es cert que en iniciar-se l 'autonomia afectiva, l'ambigüitat dc 

les nostres relacions infantils amb Déu pot desembocar en e l 
refús de Déu , en la incredulitat o en el fet de continuar les seves 
relacions infantils a mb Ell. Tanma teix, cal suscitar prudentment 
aquesta crisi en les nostres tasques pastorals. Solament qui ha 
iniciat aquesta autonomia afectiva pot començar el camí de 1'ac
titud religiosa adulta. 

Trobar-sc 3mb el Déu vivent tal com s'ha manifestat , requereix 
un canvi radical del creient que posava Déu en funció dels seus 
desigs. L'autentic itat de la nos tra adhesió a Jesucris t serà tal, en 
la mida en què nosaltres combreguem amb una vida diferent de la 
nos tra, amb un Déu que es fa present més enllà de les nos tres ne· 
cessi tats. Amb altres paraules: ¡'autonomia afectiva és saludable 
perquè permet conèixer Déu en Ja seva veritable paternita t divi· 
na, mentre anem desfent e ls ll igams que, a través dels nostres de· 
sigs i motivacions, e ns unien a ElL 

Autonomia del món secular 

Però el creient no es troba solament amb la pròpia crisi de 
c reixement personal. 

En un món que no havia aco:1seguit la seva autonomia, Déu era 
immediat, es tava present com una força natural que podia resol· 
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es en l'amor humà on es clóna amb més força l'anhel cie l'ab
solut. Més enll à cic tota motivació psicològica i cie to t amor, exis
teix la con[iança que ¡'obra humana no acaba en l'absurd. Per això 
e l rnisteri i l'esperança que rodeja l'encontre amb l'altre , fa sos
pitar l'existència cic l'Altre. 

I heus aquí que més enllà uel Déu que havia arrelat i so rgit a 
nivell dc Ics nostres motivacions humanes , Jesús sorgeix com e l 
rostre amorós d'una persona. Aquest Jesús, en lloc d'alienar-nos 
dels valors humans, ens compromet a superar els nostres desigs 
de ser to tpoderosos i la nostà lgia del parad b perdut, a superar 
e ls no tres amors d'infància per obrir-nos al misteri de l'amor als 
altres i al misteri del seu amor, Ell que va viu re com «l'home per
als-altres». 

L'actitud cristiana, avui 

Decididament cal que la pa toral ajudi l'home a humanitzar
se persona lment i coHectivament. El cristià adult ho és també psi
cològicanlent i està secul arment qualifi cat. Cal que sigui autònom, 
responsable de la seva vida, compromès en una tasca professional , 
en una famíl ia , en una opció de fe més radical. 1 que domini la 
terra . 

Però no podem identificar la fe amb els mecanismes psicolò
gics, ni amb la nova cultura, n i amb la nova història. Ni podem 
identificar Ja missió cristiana amb l'ajuda al desenvolupament dels 
pobles: no és pas el mateix dir compromís cristià que compromís 
social. Els nostres mecanismes psicològics, i la nostra cultura i el 
nos tre compromí social són valors autònoms. Penso que e l fet 
de no tenir prou clar això és l'inici de moltes defeccions en la fe . 

Si hem criticat el Déu de les nostres necessitats, si Déu no és 
immediatament útil en el que és còsmic, en el que és biològic, tam
poc no ho és en les nostres relacions humanes: he dit fa un mo
ment que e lles es justifiquen en s i mateixes , són també autòno
mes. 
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dre els nostres problemes: malalties , menjar, pluja, guerra, fe
cund itat: LOt depenia d'ell immediatament. l nosaltres ens sentíem 
segurs i protegits com l'infant se sent segur i protegit en els bra
ços de la mare. D'altres vegades, angoixats, ens evadiem, fent-lo 
desp reocupat per l'esdevenir històric de l'home: ens alienàvem. 

Avui això ja no és possible. E l món i l'home són ja autònoms. 
Déu ja no és immediat al món, tal com s'entenia. L'esforç de l'home 
es dirigeix a dominar la terra, la seva pròpia terra. El silenci de 
Déu i la seva inutilitat per a l'immediat , per als nos tres desigs, 
pot purificar les imatges que teníem d'Ell i afirma r-sc lentamen t 
en la seva original alteritat. 

L'encontre amb Déu 

Davant aquesta autonomia afectiva de ,'home i davant l'auto· 
nomia del món, una pastoral eficient ha de preparar l'encontre 
de l'home amb Déu allí on més intensament visqui l'home la seva 
experiència secu lar. 

Precisament l'experiència humana que respon a aquestes exi
gències radicals és conseqüència de l'autonomia afectiva. En efec
te, hom en superar les actituds egocèntriques que utilitzen «l'altre
per-a-mi., es va preparant per ser o: un-amb-l'a lt re» i cun-vers-l'a)· 
trc» on Ja vivència del «tu» es viu solamen t com inici . Finalment 
arriba a descobrir l'altre com un valor digne de ser servit , és a 
dir, arriba a ser o: un-per-a-I'altre ». Llavors es des-centralitza i es 
fa accessible a l'altre per acceptar-lo incondicionalment a fi d'ini
ciar amb e\l un diàleg ple d'amor humà. 

Ara bé, aquest amor humà que troba en l'altre la seva pròpia 
justificació, és també obertura a un suplement de sentit. El seu 
propi dinamisme intern orienta vers una ex.igència de superació. 
En la mida en què el nostre amor als homes es fa incondicional, 
supera l'horitzó finit de la vida històrica. Solament al terme del 
nostre consentiment incondicional als altres pot manifestar-se el 
rostre de Déu . 
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[ hem de tornar a la paradoxa cristiana : en tots aquests va· 
lars humans i en Io tes aques tes realitats seculars neix la nostra 
fe i al mateL\;: temps la nostra fe ens hi compromet pel manamen t 
de l'amor. Quan de tots aquests valors en cerquem el sentit últim 
ens preparem per esdeveni r creient s, ja que hi descobrim Aquell 
Altre, fonament i arrel de la nostra vida. l per la fe en Jesucrist 
i cn la seva ParauLa els assumim en un compromís radical de 
vida. 

El cristià, ple de bona volunta t, humanitza el món, serveix l'ho
me per to ts els mi tjans, però a la vegada veien t el sentit últim de 
les coses, cri tica qualsevol projecte humà o secular que vulgui 
oferir l'ú ltima paraula . I reconeix Déu en l'Home Jesús on s'han 
aj untat Déu i l'home. 

Conclusió 

L'actitud cristiana és englobant. El seu esdevenir mai no és prou 
acabat. I mai no es pot fer sense confHctes, opcions i esforç d'iote· 
graci6. Convertir la personalitat en funció del do gratuït de Déu, 
no és gens fàci I. 

Conscient d'això, la Pastoral estudia eLs dinamismes de ¡'en
contre amb Déu en la línia de L'encarnació: Déu s 'ha fet home per 
parlar a l cor de l'home. 

Ara bé, eL nostre comportament religiós està condicionat per la 
imatge de Déu que tenim i per les nost res relacions afectives amb 
Ell. Esdeven ir adult en la fe. suposa desprendre's de les solidari
tats primàrics, a les quals La fe estava lligada en la seva gènesi. 

Cal cercar, doncs, imatges de Déu que sintonitzin amh l'home 
d'avui i que, per altra banda, representin e l més autènticament 
possible Déu: en Jesús podem treure'n ¡'entrellat. 

I quan més ajudem l'home a esdevenir adult afectivament i en 
to tes les possibilitats, més preparem l'evangelització. Sempre que 
tinguem en compte, però, que hem d 'ajudar a fer el pas per al 
trobament amb l'altre. r especialment amb el totalment Altre, en 
Jesucrist. 
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Jesús es presenta com l'Home que realitza la unita t amb Déu. 
En Ell , l'actitud cristiana lluita per realitzar, per verificar, la uni· 
tat integradora en la pròpia personali tat, en la fraternit at humana 
i en les relacions amb Déu, per la força de l'amor que conclou en 
la praxi . 
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A ctualitat de les tècniques espirituals 

en la pregària 

Pot semblar ",IQ contradicció parlar de tèc
niques espirituals en referència a la pregà.ria, 
ja que en la nostra cultura, tan marcada per 
l'al1limetodologia el1 els plantejaments indivi
duals, el pregar es concep normalment com una 
activitat del tal espontània_ Malgrat tot , tan I 
la his tòria de l'es piritualitat com la història re
cent del moviment de renovació de la pregllria, 
ofereixen suficients i seriosos motius per a re
plantejar-nos el tema_ 

Consideracions prèvies 

Per poca atenci ó que es presti als moviments d'e~piri tualital , 

hom es pot adonar que, d'uns anys ençà, es manifesta la «resur
recció" d'una preocupació creixent per l 'ús de mètodes i tècniques 
més o menys basats en lIna con cepció psi cofisiològica de l'home, 
pel que fa al cultiu de la vida interior. 1ndex d'aquesta. preocupa

ció podrien ser les freqüents aHusions a aquest tema en la litera~ 

tura especialitzada .l 

El redescobriment del " Soma» 

Una de les raons que podrien ser invocade per explicar el 
fenomen que coment em, podria ser la novetat, la moda o l 'inte~ 

rès per tot allò que sigui exòtic_ La tradició espiritual cristiana 

1. Per exemple el número 592, sep.-oct. J972 de . La Vie Spirituelle» 
dedicat al Zen, o les no tes de Besnard al recent número 79, nov. 1972 , 
de . Conc ilium » dedicat a l'espiritualitat. 
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d'Occidenl, bon xic cansada i desconcenada, de ixar ia pas rraL1c 
a les tendències psicosomà liques de l'espirituali tat oriental, que 
oferirien «noves experiè ncies» esp irituals, ben rebudes dins del 
marc de la carrera d'es tímul s que caracteritza la cultura actual. 

Sense excloure el que aquesta raó de novetat o exotisme pugui 
pesar, e m penso que ca l descobrir causes més consis tents en e l 
(enomen que comentem. I la raó de fons més seriosa em sembla 
que és la «somat ització» que de mica en mi ca s'empara dc totes 
les línies de força de la cultura actual. Per «somatització » no cal 
entend re pas una «materialització » e n cI sentit clàssic del terme, 
s inó una participació va lorada de tota la persona - també d el cos, 
per tant- en qual sevol tipus d'experiència humana, inclosa l'es· 
p iritual. l , enfront d'una tendència molt marcada que ha presidit 
¡'espiritua litat, e n e l sentit d ' iden tificar espiritua l amb immaterial , 
la «somatització. reivindicaria la unicitat absoluta del cos i de l'es-
perit en una üni ca expe riència; conseqüentment tendiria a valorar 
tot intent de viure somàticament l'espiritualitat. 

En e ls nivells generals de la cultura l'impacte de la somatitza
c ió és evident. Malfia t de les massa fàci ls declaracions idcologit-
zants i falsament es piritualis tes, l'home actual troba gust i segu· 
retat -a voltes un gust mala1tís- en el refugi concre t i immediat 
del «soma». Hanna e n la seva obra Badies in revolt.:: examina com 
success ivament Darwin, Freud , Lorenz. Piaget i Reich han anat 
incidint des de perspectives corporali stes en la reflexió sobre l'ho
me. Aquesta lli s ta d'autors és ja un exponent ben s ignificatiu deb 
interessos culturals i representen la preocupació pe r una «soma· 
tització» de l'home en els camps biològic, psicològic, comporta· 
mental i pedagògic. El ressò més o menys jus tificat de les seves 
teories demostra clarament que la cultura antropològica viu pre
ocupada pel cos-

Responent a aques ta línia de (ons cultura l, la Teologia manifes
ta també la preocupació per unes formulacions de les exigències 
de la fe i una expressió de les realitats de la gràcia, que no deixin 
gens al marge ci cos com a cons titutiu de l'home sal vat. G. Marte-

2. T . H,\NNA, /...ll rebelión de los cuerpos, Plaza y Janés. Ba rcelona 
1972. 
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leL, en una obra que acaba de publicar, es p lanteja la qües tió: 
«Com és que la reflex ió occidental s'ha mostra t sovint tan ret icent 
ja sigui sobre la med iació de l cos en la gènesi de l'esperit, ja sigu i 

sobre la mediac ió de l'Un ivers pe r a l'autenticita t espiritua l de 
l'home, en una paraula, sobre la funció essencial del cos?» I e ll 
mateix respon: «Les mons són complexes i encara mal elucidaM 
des. E l pes conside rable de l'he rència pla tòni ca , agreuj ada pel neo
platonisme, l 'oblit de l'heretatge semític, la poca influència rea l 
del dogma de l'encarnació sobre l'an tropologia d'Occident, si hom 
c reu amb Claude Bruairc que «el cos és comprès ta l com és con· 
ccbut Déu » ho m comprendrà també (:om e l fet d'associa r esponM 

tàniament el transcendent amb Ja deprec iació del sensible no po

elia afavorir gaire el descobriment del valor del COS » .3 

No sempre la Teo logia ha marginat e l cos de les seves preocu
pacions. Tota una teologia espiritua l a l'Orient cris tià ha esta t deM 
fensora de la que avui anomenaríem unitat ps icosomàtica de l'ho
me. Macari ra notar que la gràcia «penetra to ts els membres del 
cos»,· i san t Gregori Pa lamas serà el gran teòleg de la corporeïtat 
de la gràcia . 

En el te ló de fons d 'una teologia de reivindicació de Ja unitat 
de l'esperit i e l cos en l'home, se situa l'ex igència creixe nt d'una 
espiri tualitat que sigui humanament interessant tan t pel cos com 
per l'esperit. fs per ací que es redescobreix avui l'interès de tota 
una tradició espiritual de l caire psicosomàtic que, com diu Bloom 
en comentar l'asces i corporal de N icèfor, «insisteix que tota acti
vitat psíquica té una repercussió somàtica. El cos d'una manera 
sensi ble i imperce ptible, pren part en tot moviment de l 'ànima, es 
tracti del sentiment, del pensa ment absu"acte, de la vo lició o fin s 
i to t de l'experiència transcendent. » ~ 

No cal dir que aques tes línies de força que anem comentant , 
responen també a to ta un a progress iva valoració que fan les cièn-

3. G. MARTEI.E1", Resu,.,.ect;otl, eucharis lie e l geuèse de l'llom m e 

Deselée. Tournai. 1972. 
4. Homilia XV, 20, Pat. Grec. vol. XXXIV, col. 589 AB. 
5. A. BLOOM, Contempla/ion el asc~se a . J:.ludes carmeli tajnes., 1949, 

p . 54. 
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cies antropnlògiques, de la unitat psicosomàtica de l'home. Un 
llenguatge que insisteixi en la separació cos-esperi t és un llengua t
ge irrell evan t. Igualment, una consideració de l'espe rit que vulgui 
ser realista, haurà de valorar cum cal la dimensió somà tica dc 
l'home. 

Psicofisiologia i esperit 

Els comentaris fe ts fins aquí ens introdueixen en el cor del 
tema que trac tem: Lata experiència espiri tual té una «infrastruc
tura psicofisiològica. potencialment detectable i modificable. No 
es tracta que la psicofisiologia esgoti el fet espiritual, sinó sim ple
ment d 'afirmar que hi ha sempre un aspecte dcl fe t espiritual 
abordable per l'angle somàtic, el qual, per altra banda, és cI més 
directament abastable. F.s ben lògic, doncs, que vagi cobrant int e· 
rès l'es tudi d'aques t aspecte de l'esperit que és més cont rolable 
per pan nostra. 

Accep tar aquesta realitat acost uma a provocar certes res is tèn
cies: per a molts l'esperit seria una dimensió essencialment àgil, 
incondicionada, i crea certes repugnà.ncies espontànies, parlar-ne 
com d'una realitat en correspondència amb la psicofisiologia. Dc 

fet, en la història de l'espiritualitat, el t\psicologisme» amb fre
qüència ha estat mirat recelosament, com un peri ll . Certs mèto
des espirituals -potser amb raó- han estat acusats d'excessiva 
«quadriculació. enfront d'a lt res que serien més fidels a la lIiber· 
tat característica de l'esperit. Certament que és possible, per exem· 
ple, que una infrastructura psicològica de caràcter diguem-ne li· 
beral pugui ser més cristiana que una estruc tura molt melòdica; 
però, en tot cas, d'i nfrastructura psicològica n'hi ha igua l. No es 
pot atacar, per exemple, de psicologista e l mètode ignasià oposant
lo a la reivindicació q ue avui es fa de l 'esperit de festa: es pot 
discutir què és més cristià; però pel que fa a la psicofisiologia, 
tots dos estan en igual s ituació. Quan es parla de disciplines somà
tiques de la pregària, a molts e ls scrmb1a un intent de lligar l'espe-
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rit, i no s 'adonen prou que el refusar reconèixer el paper de la psi
cofisiologia en l'espiri tualitat, correspon a la mateixa actitud dels 
qui ---en un altre ord re- pretenguessin arreglar la convivència en

trc els pobles ignorant l'economia. Voler desconèixer el tractament 
dc la dimensió somàtica de l'espiritualitat és un intent purista 
de «no embrut ar-sc les mans_, però aques ta actitud mai no podrà 
donar respos ta a Ics qües tion s l'ca ls que planteja la unicitat de l 
cos i de l'esperit. 

Mètodes i actituds espirituals 

Normalment, els mètodes per a conrear l'espiritualitat van lli· 
gats a de terminades acti tuds doctrinals o opcions prèvies . En e l 
cas concret de la revalori tzació de les tècniques psicosomàtiques, 
típicament re lacionades amb l'espiri tualitat oricntal no cris tiana, 
es planteja el problema de veure fi ns a quin punt unes pràctiques 
metodològiques impliquen l'acceptació prèvia de certes opcions 
doctrinals. 

TOL i que ca l evi tar genera litzacions poc matisades, s'ha d'adme
t re que molt s aspectes de l'espiritualitat oriental no cristiana com
porten un cert estil de dissolució personal i d'inhibició enfront 
de la història, que, adopta t per alguns europeus com a sortida a 
si tuacions conflic tives i sovint fora de context, deriven cap a l'en
sorrada i la confusió. La teoria sobre la persona o la història, mal
grat to t, no és pas cap característica essencial del mètode . El lli
gam mètode-doctrina és normalment un lligam hi stòric i no p3 '" 
una connexió de dependència essencial, i, de fe t, les mateL'Xes tèc
niques que es reben d'escoles espirituals poc personalitzadores po
den estar vehiculant -j his tòricament ho ban es tat-, actituds de 
re cristiana que, com és ben sabu t, sempre es caracteritzen per una 
insistència ben definida en l'educació concreta d'una personali
ta t clara. L'escola espiritual hesicasta en el cristianisme de les 
Esglésies d'Orient va adoptar una sèrie de tècniques ben empa
rentades amb les tradicions psicosomàtiques del budisme sense 
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que això signifiqués la c3iguda en una mística individualista i sub· 
jeetivista; Gregori Palamas, el gran teòleg que abans ci tàvem, és 
precisament e l teòleg de l'hesicasme i, a lhora, un dels grans pen
sadors de la renovació sacramental i eclesial. Hi ha doncs, en 
ocasions, una coincidència d'escoles espirituaJs diferents en un 
mateix mètode psicològic. 

El que cal sempre és saber desm itificar ci mètode posan t- lo en 
funció de l'única realitat absoluta que és la identificació amb 
Crist. Per practicar un mètode sempre cal ser lliure, sobretot si es 
tracta de mètodes espiritua ls. El metodologisme en l'espiritualitat 
dóna els tipus més perillosos de maniàtics, perduts en el cercle 
viciós de la pròp ia manca de to. Els mètodes només són estris. 
Cal saber per a què els farem servir. 

Una tasca de suplència 

El prendre seriosament una tasca d'educació psicosomà tica dc 
caire metòdic de cara a J'ed ificació de l'home interior, pot ser avui 
una tasca molt interessan t de suplència. En efecte, a través de 
successius terrorjsmes irresponsables i demagògies simplistes hem 
anat arraconant l'home interior. Això torma part cie tota una en
sarronada per a anar-nos convertint en titelles al servei de tants ex
plotadors econòmics i dictadors polítics; l'home sense interior serà 
un be perfecte i la lloada coHectiva un perfecte ramat. Una de les 
funcions urgents que tenen, doncs, les tradicions espirituals, és la 
d'animar e l desvetllamen t de l'home cultivant els espais interiors, 
únic lloc on pot arrelar-se uoa autèntica ll ibertat que signifiqui 
quelcom més que la repetició maquinal dels tòpics de tom, siguin 
dc dretes o d'esquerres. Es en aquest senti t que un coneixement 
profund i ulla pràctica seriosa i continuada de la pedagogia con· 
creta de l'esperit, són uns dels puntals d 'aquest alliberamenl de 
l'home que tothom demana, i que comença únkanlent quan l'ho
me és capaç de viure un món interior que li permeti algu.na cosa 
més que seguir e l dictat dels desigs provocat s per les secrecions 
glandulars. 
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Aq ues ta tasca d 'educació interio r ja que no ha n tingu t inte rès 
a fe r-la ni e ls Es ta ts ni les empreses, ha uria de ser ma nti guda 
pe r la pedagogia i l'espiritualitat. Fó ra tris ta cosa que , l'una da r
rera de mítics laissez-Iai,.e i l'altra jugant a la sociologia bara ta , 
cedi ss in també aquests foname nta ls reduc tes de la llibe rtat pcr

sona l. Més enllà de l'absència de l'home inte rior, to ta lliber ta t és 
un mite; pe rò un mite d'aquell s de les da rreres etapes d'una cu l tu

ra, q uan e l mite ja només s'ha tra ns forma t en dubte. 

Concrecions pastorals . Un missatge clar 

La prime ra condició q ue cm sembla que cal de ixa r ben cla ra 

pe r a un tractament pas toral de les tècniques de pregària és que 
110 es po t recór rer a les tècniques amb la illusió de . fer pas
sar» e l mi ssa tge evangèlic. Certamen t po t donar-se e l cas de perso

nes q ue, e nterbolides inte riorment i cansades de con fus ió cerquin 
en una tècn ica d'inte rio rit zació uns espa is de serenitat i pau, i a ixò 
esdevingui una ocas ió de descobrir et missatge c ris tià. Aques t plan
teja ment és pos itiu . Aquí ci mè tode d'interiorització ha establert un 
a mbient a l marge de l q ua l és difíci l escolla r la Pa raula, ha esta t 
ocasió de poder escoltar e l missatge. 

Allrc cas ben diferent és el d 'aquelles persones que recorren 
a tècniq ues d 'interiorització pe rquè estan de to rnada de to t i pe r
què no més cerque n la dissolució dc la pe rsona que pa teix ; cerquen 
una ma rgin ació ps icològica i a ixò no acos ta a la Pa raula. Aquest 
és e l cas que es dóna a m b freqüència e nt re gent que ce rca en e l 
zen una «fugida. de la con fu s ió del món, on són incapaços d'acla
rir-se. En aquest senti t e m semble n molt lúcides les pa raules de 

Theodo re Roszak quan comenta l'a tracció que certs sectors joves 
han sentit pe l zen: «Es difícil t'lO sentir la illl presión de que la 
grau ventaja que liene el zen' (s i es que podemos l/amarla ventaja) 
es su sorprendente vulnerabilidad a lo que yo llamo ··adolescen
tizacióll ". Quiero decir: el zen, vulgaril.ado, ensambla nOlablemen
te bien con' cierlo número de rasgos caracleris t ¡cos de la adoles-
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cencia. E l zen prefiere el prudenfe silellcio, que contrasta fuerte
mente con la predicaciól'l en las comunidades crislianas, y ese si
lencio puede iden't ificarse muy bien con la m elancólica ¡narticula
ción de l a ¡L/ventud ... Una generación que IIabia admirada el !IDbl" 
incol1erente y balbuciente de lames Dem1, dispuesta li creer que el 
m edia es el mensaje, era natr.aal que recibiera con agrado tina trQ

diciólI que considera el habla como alga de sobra. De modo seme
janle, la propensión del zen por la paradoja y el bue" fUIl-tun tam

bién podría iden~ificarse sin dificultad con la confL/sióll illtelec
lual de unas inleligencias saludablemenle activas aunque lodavia sin 
formar.'b 6 

Si la preocupació per les tècniques de pregària fos provocada 
per aquest condicionament previ d'indefinició, crec que no bene
ficia l'home; més aviat l'acaba d 'espatllar. 

En el cristianisme no hi ha res anterior a Cris t, ps icològica
ment parlant: o es parteix de Cris t o s'invalida e l sen tit cris tià 
del camí. En altres paraules: no podem, per una nova submissió 
a la moda de torn, abaratir el cri stianisme convertint·lo en un 
sincretisme fàci l, tenyit d 'expressions re ligioses més o menys de 
caire ps icofisiològic. Aquí entren en joc el tacte i el sentit teològic 
del pastor que no pot oblidar mai les puntuali tzacions profètiques 
-el problema no és oou-: «No parlo en secre t, en un indret d'una 
terra de foscor, no dic a la nissaga de Jacob: busqueu-me en el 
caos! Jo sóc Jahveh que parlo justament, que anuncio exactament. 
(Is 45, 19). E l missatge de Crist és just i exacte, anomena les co
ses pel seu nom, deixa ben clar que el lloc del cristià és el món, 
precisa sense dubtes que l'univers no té cap atribut diví, anuncia 
que la hjstòria té un sen tit progressiu i salvador, fa present que 
la relació hunlana no solament és positiva sinó que és a més un 
sagrament de la trobada amb Déu, i recorda a l'home que la seva 
realització definitiva és en Déu, en qu i ja està vivint quan creu 
en Crist. 

Totes aquestes afirmacions són les que essencialment verle· 
bren per dins una persona. A partir d'aquí és molt conven ient sa-

6 . T. ROSZA K, El nacimiel1to de una contracultura, Kai r6s, p. 149. 
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ber usar tècniques de pregària. Si aquestes tècniques fos sin per a 
substituir el paper de les afirmacions, lliman t les qüestions cante
lludes per a fer-les més acceptables en el dolç i còmode sincretis
me, estaríem en fal s. 

Abstinències observàncies 

E l segon gran punt que ca l deixar clar és que l'adopció de tècni
ques de pregària o d'interiorització practicades més o menys pe
riòdicament ha de respondre a una actitud d'ascesi prèviament es
tablerta. Totes les trad icions espirituals tenen una condició d'ini
ciació constituïda per abstinències j observances: fa la sensació 
-als no coneixcdors- que demanen com a previ e l que sembla 
ser l'objectiu [inal. (De [et no és així, ja que l'objectiu final és una 
descoberta que, al principi, es confon amb e l resultat d'una asce
si; l'asces i es tà en l'ordre de la moralitat, mentre que la descober
ta està en l'ordre de l'esperança_) Vull indicar que molts estarien 
disposats a l'adopció de tècniques de pregària, però quan se'ls de
mana un conjun t previ d'actituds humanes de qualitat i esforç, es 
queden només amb les tècniques_ Aleshores Ics tècniques queden 
situades al nivell que les coBoquen els qui usen de certs recursos 
de l Ioga per no tenir arrugues a la cara o fer-sc passar el mal de 
ventre: això, de Ioga, en té molt poc . aturaJment, per preferir la 
pregària seriosa a una sessió de balle no cal ser cristià ni espiri
tual: només cal tenir una mínima sensibilitat i sanitud mental. 
Però per assolir la fina litat espiritual de la pregària cal prèviament 
estar edjficant ¡'home: Ics abstinències i observances ho faciliten. 

En general aquestes abstinències estan constituïdes per normes 
morals (respectar la veritat, la vida, la justícia, la sexuaUtat. . . ) 
i les observances per regles menudes d'ascesi més «d'estar per 
casa_ (evi tar tOlcs les pelites i sistemàtiques agressions a la natu· 
raJcsa -cos i esperit-, com poden ser els abusos en el fumar i beu
re, les inefables sessions d'alguns medis de cretini tzació social, 
etc.). Tot ai~ò és necessari si es vol pregar. Com veiem, ningú no 
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ho ofereix barat, però arortunadament l'espiritualitat és de les po
ques coses que per ara semblen haver quedat del tot al marge de 
¡'economia de mercat. Abara t ir·ho no porta enlloc. 

l e s tre s dimensions 

Finalment, arribem al concret. ¿En què cons isteixen, de forma 
resumida , les tècniques o medis d'intcrioritzaci6 i pregària? Esscn· 
cialment podríem expressar-ho amb tres paraules: posició, respi
ració, concentració. 

1. Posició 

Es trac ta de tota una recuperació de l'expressivitat corporal 
en la pregària. Fins ra pocs anys això ho tenfe m, però força eixorc, 
sense gràcia: les mans havien d'estar a l'a lçada de les espatlles, 
els dits separats, dr ets aquí, asseguts allà ... però en últim terme, 
perquè ho deia no sé quin manualct de miopia espiritual. Després 

va ven ir la «superació» : ajaçats com s igui, ta l és igual, tot està 
bé. Encara recordo els temps no massa llunyans en què va comen
çar de tenir «to modern » el fer la pregària ajaça t de qualsevol 1TI0'

ncra. Aquesta segona e tapa - naturalmcnt- ja ha donat to t e l 
que podia (encara que hi ha gent que enca ra l'està «descobrint» ). 
La pura espontaneïtat gairebé sempre acaba en el rot. I ara ens 
tocarà fer la recuperació: amb paciència, de mica en mica (les recu
peracions sempre han de vèncer la mala experiència anterior), pre· 
nent·nos seriosamenL el cos , el gest, descobrint - amb molta aten· 
ció- que les posic ions i els ges tos tenen una màgia amagada, que 
l'estar caragolat de qualsevol manera no di posa l'esperit per a la 
peregrinació, i, en últim terme, que la fi s iologia també nota el gest, 
i que resulta que e l nota molt i que e ls orientals hi donen impor. 
tància i també els esporti stes, i els qui fan expressió i. .. Ara co· 
mença aquell camí divertit d '::lDar veient que les coses tenien sen· 
tit; el que passava és que no li sabíem veure: donar la mà és 
una «ritualització de l'agress ivitat ., els tambore ts sense respatllera 
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a més de se r «els més manats » per Ics normes litúrgiques de mi
LIar origen, afavoreixen una pos ic ió correcta de l'espinada, pregar 
a te rra assegut sobre els propis talons a més de ser una indicació 
dels costums carmel itan s és una postura clàssica del 10ga ... En 

una paraula, anar descobrint que amb e l cos parlem i am b e l cos 
preguem. o m'es tranyaria que, per aquest ca mí, fins i tot arri 

béssim a redescobrir l'int e rès d'allò de les «pos tures» educades. 

Aquestes r ecupe racions ca l fer-les amb tacte , amb una certa 
picardia pedagògica. Si u n recomana prega r amb les mans juntes 
davant del pit, la vista fixa a un met re del telT:!. sense mirar a dre

ta o c querra, la boca closa, s 'cslà cxposant que e l tit llin dc rc
trògrad, a no ser que demostri tot seguit que ta l postura és molt 
freqüent en e l zen i recomanada pel gran mestre Tai sen Deshima
ru; 7 en ta l cas és probab le que s igui reconegut com avançat (i val
gui la iron ia en a tenció a l lo coBoquial ). 

Tractar amb detall les pos icions dc la prcgària cns demanaria 
una extens ió de la qual no di sposem . Ací només ens ca l deixar 

clar que les postures són importants perquè cos i esperit no van 
separats. L'estil «desenfada t » i «avançat » dels qu i menyspreen ges

tos i post ures no té res d'avançat : és més avia t l'últ im espetec 

d 'un tronat i fa ls espi ri tua lisme que en s ha fe t molt dc mal. Ca l 
~er més somàtics i va lorar més e l cos. 

2. Respi ració 

Suposo que e n Ja hi s lò ria recent de l'espiritualil a t occiden tal 
trobaríem poques dades referents a la funció de la respiració en 
la pregària. Mé ' aviat aq lll! ~ t aspecte és posat de re lleu pe r Ics es
coles orienta ls. La disci plina de la respiració - prmwyama- és un 
dels capítols essencials de la pràc tica deI Ioga. Aques ta a tenció 
respira tòria , sorprenent per a un occiden tal , és molt nOIïllal a 
Orienl. Entre nosaltres més aviat ha jus t ificat de posar·hi atencio 
el fe t que la ciè nc ia psicofisio lògica hagi pogut assenyalal' un lligam 
e ntre els processos respi ratoris i els es tats de consciència. Algunes 
pràc liqucs d 'eslil tranquiHitzador ado ptades e n mè todes de relax 

7. TAI SEN D ESII IM¡\RU, Vrai Zeli , Le courrier du livre, p. 65-66. 
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o en l'entrcnamcnl d'actors de tcatre, oradors, cantants, e tc., pel 
que fa a la respiració, potser són entre nosaltres les referències 
més concretes que tenim d'aquest tema . 

Malgrat tot, en la història de l'espiritualitat cristiana no man
quen exemples d'atenció a la respiració en la pregària. Citem com 
a més típics els de l'esco la hesicasta i algun indici a sant Ignas i 
de Loyola_ 

Els hesicastes vehicularen àmplies tendències espi rituals a l'o
rient cristià en relació particularment amb el monaquisme. Aques· 
ta escola reuní entorn seu tota una pràctica de la . pregà ria del 
cor . que entre nosall res ha popularitzat la traducció dels Relats 
d'un pelegr'í rus,' i que té com aspecte molt sobresortint una acu· 
sada integració de les tècniques respiratòries associades a la pre
gària. Sant Gregori el SinaÏla, sant Nicèfor l'Abst.inent , sant Gre
gori Palamas, sant Nil .. són tots ells grans espiritual s units en 
aquest moviment conegut com hesicasme. 

A sant Ignasi de Loyola hi ha algun vestigi de les tècniques res
piratòries que a Occident més aviat fan excepció. En el llibre dels 
Exercicis quan s'expliquen els modos de orar parla així del ter
cer: «El tercer modo de orar es, que con cada Ul1 anhélito o reso-
Ilo se Iza de oral' mentalmente diciendo ulla palabra del Pater 
nos/er o de otra oraci6n que se rece, d e manera que una sola pa
labra se diga el1tre UI1 al11,élito y otro, y miel1lras durare el tiempo 
de un an1zélilo a o lro, se mire principalmenl e en la s ignilicación 
d e tal palabra o en la persol1a a quiel1 reza, o el1 la ba.xeza de sí 
mis111o, o en la diferencia de tanta alteza a tanta ba.xeza propia; y 
por la ",isma forma y regla procedertí el1 las otras palabras del Pa
ler noster; y las olras oradones, és a saber, Ave Maria , Anima Cl1ris· 
ti, Credo y Salve Regina hard. según que suele.» " 

En general les tècniques respiratòries es basen en Ja regulari
tat d'una respiració ben fe ta i ritmada que té Ulla acció relaxa
dora sobre determinats gangl is nerviosos i probablement una fun
ció equilibrant pel que fa a l'homeos tasi fisiològica. Estudis recents 

8. Relats d'Ull pelegrí rus, Col. Blanquema. 
9. Ejercicios Espiriwales de S. I gnacio de Loyola, ELR, parà· 

graf 258. 
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de laboratori han demostrat ben palesament que la pregària molt 
ben realitzada (en l'es til anomenat meditació transcendental ) es 
caracteritza per uns índexs peculiars en els ritmes de la respira
c ió i en Ics taxes de circulació dels gasos respira toris. 

3. Concentració mental 

Aques ta tercera i última dimensió és la més coneguda per nos
a ltres. Els mètodes de pregària que ens són més familiars gairebé 
lOts estan basa ts en un exercici ampli de la concentració mental. 
Compos ició dc lloc, control sensorial, aplicac ió imaginativa dels 
sent its, exe rcicis afectius, fixació imaginativa, actuació de la vo
luntat. .. són altres tant s capítol s d'aquesta «gimnàstica interior. , 
única pràcticament que hem fet servir o hem formulat marcats 
per la nos tra tendència de no valorar el cos. La gimnàstica men
tal metoditzada no és la finalitat de la pregària ; l'objectiu dels 
mètodes ha de ser d'arribar a una contemplació connatural que 
ens permeti de «trobar-nos bé » d'una forma habitual en e l tracte 
amb Déu. 

El capítol del treball mental és molt ampli; només el desco
neixement del món interio r explica com hem arribat a desacredi
Lar-lo. Com que no el coneb:em, e l mental , l'imaginem monòton 
i ensopit. La pèrdua del sentit de pregària va unida a l fenomen 
cuHu ral d'una pèrdua de sentit de creació i elaboració interior asso
c iada al curiós fenomen d'una civil ització que s'omple la boca 
parlant d'imaginac ió i creativitat, i sovint només promou tècni
ques que converteixen l'home en espectador augmentan t la pass ivi
tat. (Vegeu un ce rt estil en l'ús de mètodes audiovisual s que sense 
un esforç persona l i d'interiorització cxtroverteixen insidiosament 
la persona.) El resultat és que la persona no és capaç de ctisfrutar 
sola i es converteix en un sistemàtic mendicant d'estímuls, rela
cions i contactes epidèrmics, frustrat per qualsevol discontinuHat 
del divertiment exterior. 

En aques t senti t, crec que es pot afirmar que el problema de 
la pregària és cu.ltural. Cal ed uca r l'esperit contemplador: és en 
això que els mètodes, u.na vegada més, ens poden aj udar. 

La metodologia de la concentració mental va des de l'educació 
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sensorial (representa el contro l conscient de l'entrada d'informa· 
ció) que, dit de passada, hauria de ser qüestió d'escola primària , 
fins a l 'educació del joc de le facultats mentals i la recerca i ad
quisició d'estats mentals enriqu its . TOla la metodologia - insistim· 
hi una vegada més- aboca a la contemplació, única dimensió men
tal que dóna profunditat i, a lhora, agilitat a l'home, i li permet 
de viure al marge de sentiments, demagògies o tòpics de torn, 
fins i tot de sentiments: demagògies i tòpics religioso de torn . 
e.s a dir, tOla metodologia i tota pregària aboquen a la llibertat. 

* * 

La pregària, l'hem de tornar a aprendre . I m'atreviria a dir, 
a la bona escola clàssica (que d'escola clàssica també n'hi ha de 
dolenta). Ni a distància, ni per correspondència, ni accelerada
ment. Treball ant seriosament , cada dia, com es treballa ¡'amor. 
I n'hem d'aprendre dels bons mes tres i dels bons mètodes. Tot 
ajuda. Quan ens demanen com es fa per pregar acos tumem a do
nar unes respostes s ignificativament pobres i inconcretes. No som 
rics en magisteri. No som mestres. l caldri a que en fóssim. 

Amb més coneixement de la tècnica fina de la pregària seríem 
més creadors - i a voltes més respectuosos- a l'hora , p. c., de pen· 
sar una pregària litúrgica, evitant el que c i pare Roquep lo anomena 
e l «terrorisme comunitari ~; senem més discrets evHa nt d'atibor· 
rar e l sofert poble de Déu amb sentiments improvi sats, prestats 
o trasplantats; possiblement ens passarien aquestes ganes gairebé 
maniàtiques de canviar de fórmula cada dos per tres a veure si 
trobem en la següent e l que no hem sabut descobrir en la pre
sent; potser seríem més capaços d'adquirir aquell punt de relati· 
vitat i humor que permet dc prendrc's l'home molt seriosament 
sense prendre's massa seriosament cada una de les seves vcHeïtats; 
aprendríem -i això és el més important- a anar pels camins del 
món amb certa joia i bonhomia, intentant de veure si trobem 
Déu, que això a l'home li escau. l que Ell ens hi ajudi. 

Ramon M. Nogués, escolapi ( Barcelona ) 
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testimoni 

El centre mèdico-psicològic 

Comentem breument una realitz.ació ben con
creta en el camp professional i pastoral que 
cot'zs titlle;x avui Ul1a interessant institució a l 'Es
glésia de Catallmya. En' fem tma pelita ressenya 
sense amagar l 'ap reci que ens mereix, però amb 
la llibertat dels qui lla han intervingut en la 
seva gènesi rli carreguen amb ca p dels mèrits 
que té. 

El naixement del Centre ti ngué lloc ja ra nou anys. Un petit 
equip de profess ionals de la ps iquia tria. amb preocupació crisúa
na explíci ta. varen (er coincidir projectes i esfo rços en lIna tasca 
comuna, portada des del principi pel- una expressa voluntat de trc-
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ball ecles ial i a mb una dedicació personal i material que només s'a· 
costuma a donar en realitzacions d'autèntic servei. 

El Centre nasqué i viu de la preocupació d 'aportar el pes espe· 
cífic d 'una ciència que fa molts anys ha deixat ja enrera el temps 
del tempteig - la psicologia normal i patològica- al cam p de l'ex· 
periència de la fe cr is tiana. S'ha tractat , doncs, des del principi de 
treballar, sense por a les inte rpretacions receloses o superficials 
que s 'hagin pogut fo rmular en aquesta acció, amb serieta t i des· 
interès. en el serve i concret de ls creients. 

El nivell de professionalització seriosa ha permès d'una forma 
espontània, i sense necessi tat de grans plantejaments prev is, la 
coHaboraci6 de sacerdots, religiosos i laics en una tasca que sign i
fica alhora el cultiu de la dimensió professional i del servei a la fe. 

Petita història 

Des del primer temps de la fund ació es manifestà ja l 'oportuni· 
tat pràctica de la iniciativa. Moltes persones especialment interes· 
sades i compromeses en l'experiència religiosa -particularment, 
doncs, r eligiosos i membres del clergat dioeesà- varen acudir als 
serveis del Centre amb l'interès de plantejar i discutir qüestions 
relatives a les opcions religioses i vocacionals i als possibles aspec· 
tes patològics que es podien manifes tar. El sentit i amplitud de les 
consultes varen posar en dar la justificació de ta tasca que es pre
tenia fer. 

Inicialment emparada amb interès i esforç pels pares Provin· 
cials de djversos ordes de Catah..mya i per representants diocesans, 
Ja institució va residir als locals de la Germandat de Sant Cosme 
i San t Damià. Poster iorment l'Arqueb isbat de Barcelona va faci· 
li tar la instaHaeió en un pis de l'edifici del carrer Rivadeneyra al 
cos tat d'altres serveis ecles ials. Pos tcr sigui bo d'insistir una ve
gada més i com a signe interessant d 'Església, en el fe t que el 
Centre Mèdic s igui el fruit significatiu d'una comunió incondicio
nal d 'esforços per part de representants de tota mena d 'estaments 
diversos de l'Església, laicals, del clergat diocesà i religiosos. 
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Són molles les persones que han prestat In coHaboració al Cen· 
lre com a professionals, gestors o consultants. Psiquiatres. psicò· 
legs i d'altres persones en funcions gestores i ad ministrat ives, mol
te d 'elles relacionades directament amb el camp de la investiga· 
ció i docència universitàries hi han estat activament presents. Ci
tem només un nom que representa sign ificativament l'es forç de tots 
els qui hi han treballat: el del P. Jordi Font S. J. peoner d'aquesta 
reali tzació que avui inclou un nombre de persones en llocs pro
fessionals o de gestió que s'acosta a la vintena . El nombre de per· 
sones ateses pel Centre arriba ja a la xifra de dos mil, pertanyents 
a prop d'un centenar d'institucions ecles iàs tiques diverses. 

Institucionalització activitat científi ca 

Les necessitats de tota iniciativa de treball que es justifica su
ficientment i tendeix a consolidar-se, porten a pensar en la insti
tuciona lització. En el cas del Centre ilqucsta dimensió fou atesa no 
solament pel nombre i estil dc treball de responsables i col·labora
dors sinó tanlbé amb Ics lògiques connexions amb institucions s i
milars i adhue amb e l naixement d'activitats paraHeles en contac
te ínti.m amb el Centre i de caràcter conplementari. 

Ampliació de coHaborndors, sistematització del treball i reia· 
cions amb centres s imilars (Madrid i San Sebasti!lI1) són, doncs, 
altres tant s capítols d'aquesta institucionalització . 

Pel que fa a la sistematització del (reball, l'equip del Cen tre té 
una previsió, diguem·ne tècnica, del treball clínic, que inclou tant 
la realització oportunamen t espaiada de diverses entrevistes, com 
l'aplicació dels corresponents instruments de treball propis de psi· 
quiatres i psicòlegs. Això permet a més d 'una funció d'informació 
i de possible teràpia individual, l'emissió. cas que sigui soHicitat 
per l'interessat, del corresponen t peritatge psicològic en o rdre a 
prendre determinats compromisos en l'Església. Evidentment que 
en tot aquest treball clínic, el Centre assumeix a més l'orientació 
necessària si cal, de proves especialitzades o tractaments psicotera-
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pèulics, per a les quals coses es compta amb la coHaboració de 
persones i institucions adequades. 

ParaHelament en aquest treball clínic els membres del Centre 
han parlicfpat activamen t, individualment O en grup, en e ls Con
gressos Internacio nals de l'A. C. 1. E. M. P. (Associació Catòlica In
ternacional d'Estudis mèd ica-ps icològics) presentant-hi comunica
cions. 

Am b una relació immed iata amb el Centre ha anat na ixent i 
p renen t cos una Escola de Ps icologia re ligiosa, cris taHització d 'uns 
inicia ls Cursos de formado rs. Els Cursos, primerament es tesos a 
mol tes di sciplines ec lesiàs tiques, es varen anar concretant en una 
preparació especia litzada en psicologia religiosa. Aquest procés ha 
anat desemboca nt sense so lució de continuïtat en la dita Escola, 
on es p re tén desenvol upar e l tractament dels temes psicològics apli
ca lS a l'experiència re ligiosa. Actualment l'Escola ofere ix la con
secució d'un di ploma al llarg de dos cursos que inc louen classes 
teòriques i la reali tzació de les pràctiques corresponent s a les act i
vita ts de grup. També, com a eoroliari de l'acti vi ta t del Cent re i 
del ric material d' invest igació reunit, s'ha inicia t e l tractament 
sis temà tic d 'inves tigació sobre temes d'interès per a obtenir dades 
i conclusions referents a les vessants psicològiques del fe t religiós. 

Centre mèdic, Escola i Grup d'investigació són avui tres reali
tats integrades en un Patronal que assumeb:: la responsabilitat 
d 'aquestes activitats d 'Església i pot permetre a l'equip de treball 
una dedicació més plena i l'alliberament d'algunes preocupacions 
no rarament angoi oses que podrien med iati tzar una seriosa dona
ció cien tífica. 

En l'ac tualitat, la consolidació del Patrona t i les perspect ives 
dels tres sectors de treball permeten esperar un progress iu desen
vo lupament cientffïc entès com un servei en l'àmbi t cie l'Església 
a Catalunya, amb l'aspiració d 'ajudar a desenvolupar les iniciati
ves i perspectives que es vagin presentant en el cam p de la psicolo
gia re ligiosa. 

R. N . C. 
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La pastoraL als hospitals psiquiàtrics 

Les dificu ltat s amb què es t roba actualment 
la pastoral en els hospitals en general, s'accen
(uen enormement qllGH es tracta d'hospitals psi
quilaries, els qua ls feneu UllO configuració dis
l i'lIa, WIfl 1IIallera ¡f'ésser i de fer·se 111011 diver· 
ça. Es cert que la medicina !ta fet llIl salt de 
gegant, però no ho és menys que la Psiquiatria 
-malgrat els SCIlS prog ,"essos- continua esçe,.1f 
{a vell/ajacs. 

En voler precisar algunes idees sobre el tema, se'm va ocórrer 
de fer un sondeig mitjançant un qües tionari enviat a ls capellans 
d 'hospitals psiq u ià trics d'Espanya i a les seves comuni tats religio
ses. Les respostes - més avia t poques, si tenim en compte el nom
bre d'aques t ti pus d'hospi lals- reflecteixen, a ixò no obs tant i lle
vat de ra res excepcions , u na idea min im it zada del que és la pas to
ra l hosp ita là ri a. 

En preguntar-no!:' sobre le!:' causc'S d 'aquesta s ituac ió, podem as
scnya lar aquestes: 

I. El concepte genera li tza t de la pas toral s 'ha accentua t a ls 
hospitals, on ha predomina t una pasto ra l de recepció de sagra· 
men ts, sobreto t de ls últi ms. 

2. L'hospi ta l ps iqui à tr ic té unes caracterís t iques pastorals molt 
especia ls que no han es tat es tudiades conjun tament per l'equ ip 
sa nitari. 

3. La ma te ixa noc ió que es té de pastora l ra d'aques t camp un 
clos reservat al pe rsona l sanitari , que no !:,'hi sent preparat ni com
promès. 

4. La formació i ded icac ió deficient s dels capel lans . 
5. La vida agit ada de les comunita ts re ligioses, la manca de 

temps, la fa tiga , la rormació escassa , la manca de tre ball en equi p. 
6. E ls p rob lemes fami liars , de sala ri, d'horaris i de treball del 

pe rsona l la ic creen també una a ngoixa que impedeix l'apos tolat 
a mb e lls i e l seu enrola ment de cara a ls ma la lts. El mateix podem 
dir de la manca de pre pa ració i de la su perficia li tat de re lacions. 
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7. Els límits dels mateixos malalts. 
8. L'abandonament tècnic i assis tencial que ha convenit els 

hospitals psiquiàtrics en un magatzem de malalats en lloc de cen· 
tres de recuperació. 

9. Les injustícies socials i els contrasignes dels més ben dotats. 

Camins que hem de recórrer 

I. Acollir i respectar la dignitat del malalt lIlental 
Tots els aspectes de respecte, d 'acceptació i d'integració del 

malalt són i1:luminats per la figura de Crist i de l'Església que n'és 
la conl ¡nuadora. 

Crist és portador d'un Regne nou on lenen preferència els sen
zill s, els necessitats, els malalats. AI llarg de l'Evangeli veiem sem
pre els malalts al vol tant de Jesús; i al costat dels sords, dels cecs 
i dels paralítics ... no podien mancar-hi els malalts mentals i epi
lèptics, que a les pàgines de l 'Evangeli SÓn presentats, sens dub te, 
sota els titols de possessos, llunàtics i endimoniats.' E ls evange
listes resumeixen l'acollida i el respecte de Crist vers els malalts 
amb aquestes paraules: «Recorria tota la Galilea ensenyan t i gua
rint tota malaltia i do lència ." ~ 

L'Església s'havia de presen tar davant els homes amb la ma
teixa actitud de Crist -bastaria un recorregut per la història per 
a convèncer-nos-en. l si, de fet, en alguns temps adoptà alguna acti
tud segregativa vers els malalts mentals fou certament perquè la 
malallia era catalogada com una possessió diabòlica. 

Avui dia teni m una consciència més clara de la rcaUtat; preci
sament per això és necessari que els ben dOlats, que la mateixa 
societat i que les institucions hospitalàries, respectin i reconeguin 
els drets del malalt mental: tocant a l'ús dels mitjans tècnics i as
sistencials i a l'inserimcnt en la societat. No li és gens fàcil, a la 

I. Ml. 8, 28-34; 17, 14-20; Mc 5, 1-20; 9, 14-29; Lc 8, 26-39; 9, 27-43. 
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nostra societat, superes tructw'ada i materialista, dominada pel di~ 

ner i pel treball , i davant la qual l'home val segons c i que guanya 
I el que produeix , d'acceptar plenament el malalt mental. 

2. Vers una concepció nova i actualit zada de la pas toral 
Assis tim a transformacions ràpides en què la imatge de l'home 

i del món canvien bruscament. La pastoral també experimenta 
canvi s: va deixant les formes fredes i canòniques per tal d'anar·se 
introduint en formes més riques i compromeses, més d'acord amb 
la forma actual de l'home modern i va adquirint alhora car~cter 
d'especialització . Els canvis en la pas toral hospita lària han estat 
pocs, aïll a ts i condic ionats. Ens han mancat: reflexió teològica, de
dicació, programació i coordinació. 

Què podem fer avui ? 

I. Prepara r degucliunent els sacerdots que han d 'exercir el seu 
apostolat en els hospitals psiquiàtrics. Aquesta preparació ha d'és
ser especialitzada i ha d'incloure nocions de Ps iquiat ria, de Psico
logia i de Psicopatologia. 

2. Conjuntament amb el Cos Mèdic haurà d 'ésser estudiat e l 
paper del capellà i e ls programes d'ac tivita ts que pot realitzar e l 
servei rel igiós a l'hospital. A l'hospital psiquià tric més que en e ls 
a ltres, e l treball del capell à ha d'anar connectat amb l'equip tera
pèutic. 

Missió del servei religiós 

Aspirem que aquest servei sigui reconegut a l'hospital igual que 
e ls altres serveis. Aques t reconeixement ha d'incloure no sols les 
seves funcions, sinó també cls locals necessaris, el pressupostos 
anuals, la jornada de treball, les vacances i honoraris . Per tant , 
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haurà de regir· e per les normes del Reglament i les Ins truccions 
Permanents del Servei. 

Les funcions del servei re ligiós poden rcduir·se a Ics següents: 
- ajudar l'hospital a satisfer les necessitats espirituals dels ma· 

lalls, familiars i personal sani tari; 
- promoure, coord inar i difondre el missatge evangèli c mitjan

çant una pla nificació acomodada que comprengu i les tres funcion s 
eclesials: profètica. litúrgica i cari tativa; 

- estudiar i iHuminar els p roblemes deontològics i ~ocia l s que 
es presentin en el camp professional sanitari ; 

- donar assessorament en ma tè ri a dc re ligió costums a ls di
ferents serve is i al personal; 

- relacionar·se amb la diòcesi i la parròquia per ta l de realit · 
zar una veritable pastoral de conjunt; 

-coordinar-se i cooperar amb e ls altres hospitals de la c iutat. 
La presència del servei religiós, integrat en l'equip sanitari , rea

litzarà un treball d'humanització i contribuirà , indubt a blement , a 
un ambient de caritat i d'ajuda mútua . 

Josep L. Redrado, O. H. 
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l'espectador 

Pu Nadal, la Companyia N acional 

Angel Guimerà. 

M olts dels qui ens trobem si
tuats de ls quaranta per amunt re
cordem clarament aquella veu 
que, a Ja nos tra infantesa, can
tava amb una inflexió còmica, a 
la ràdio: «Ara ve Nadal, matarem 
el gall i a la tia Pepa n'hi darem 
un ta ll .» 

Ha vingut, doncs, Nadal al nos
tre món de l'espectacle i c I Tea
tre Naciona l, que té la seu al Mo
ratín, s 'ha dit: he m de fer festa 
grossa i matarem e l gall . I e l gall 
ha estat Shakespeare, Les alegres 
comares de Wil1dsor, la versió de 

Josep M . de Sagarra, Ull nombrós 
estol d'actors ben coneguts, la 
plàs tica de Jordi Pa là, la mus Ica 
dc Josep M. Arrizabalaga i la di
recció d'Antoni Chic. 

Sobrc e l paper, un gall magnf
fic que diu: menja'm. A l 'hora de 
la veritat, o s ia a l'hora de servir
lo a la taula, o a les tauJes, i de 
menjar-lo, els pobres espectadors 
hem estat tractats de tia Pepa i 
només n'hem rebut un trist tall. 
El tris t ta ll de la manca d'imagi· 
nació i, per tant , de creativitat. 

TOL un Shakespeare i lo ta una 
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versió sucosa de Josep M. de Sa
garra han esdevingut una emp(}o 
brida expressió teatral, on només 
es comunica a l'espectador una 
banal acció d 'embolic, de color 
verd destenyit, on el mal anglès 
-o català, en la versió de Sagar
ra- que parlen el rector gaHès i 
el metge francès perd tota la seva 
gràcia i ni tan sols arriba a con
vertir-se en fàcil xisto i on, per 
comble, es remata l'actuació amb 
una veritable frustració, la de des
plegar com féerie final una repre
sentació escènica que és tot el 
contrari d'una fériee: res del que 
ocorre a l'escena última de l'obra 
ve tocat de sobrerealitat com ca
lia, res d'atmosfera on es barre
gin cxcitan tment natu ra lesa i fan
tas ia, res que comuniqui versem
blança a la reincident aventura de 
Falstaff ni enginy a la diversió 
dels aItres a costelles d'aquell, res 
de res fora de disfresses i de ben
gales que es cremen sense to ni 
so. Tot malmès malgrat els diners 
esmerçats en el muntatge_ 

La interpretació dels actors, 
un farrigcrfarrago. La musica 
d'Arrizabalaga, no sembla d'ell i 
ja està dit tot. Res de l'altre món 
a l'escenografia i el vestuari de 
Jordi Palà. I la direcció d'Antoni 
Chic, un naufragi. 

Breu: només un tall , i encara 
el pollastre era de granja. 

Altres comentaris 

I. AI cinema CoUseum, Gossos 
de palla de Sam Peck.inpah. 
Aques ta vegada Sam Peckinpah, 
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a lmenys tal com ens és exhibida 
aquf la peHícula, queda confús i 
enfarfegador. Si volia subratllar 
que la nos tra societat occidental 
no pot generar altra cosa que la 
violència, perd l'oremus i aboca 
tanta violència pel broc gros que 
els arbres no deh:en veure el bosc 
i l'anècdota no arriba a categoria. 
Davant Gossos de palla jo em 
quedo amb una altra peHícula que 
aquella hi fa pensar : CIlI-de-sac 
de Roman Polanski. 

2. AI teatre Don Juan, dues 
obres de René de Obaldia, El di
funt i El general desconegut, tra
duides a la llengua castellana per 
Lluís Saenz Montaner i María Lui
sa Oliveda, respectivament. Enca~ 
ra que l'ombra d'Eugène Iones
ca plana obre ambdues obres i 
això, naturalment, va en minva de 
l'originalitat, es tracta de dues 
obres, àcides i tenses, que avan
cen en espiral cap a depurar l'es
pectador en la mesura que pas
sen revista al nostre món extern 
i al nostre món intern. Teatre, 
doncs, molt d'estimar i represen
tacions servides amb dignitat per 
la pròpia María Luisa Oliveda, 
Carlos Candel, Mercedes Comes i 
Estrella Sanz, dirigits per Albert 
Mirall es. Igualment digna l'esce
nografia de Ramon B. Ivars a El 
General desconegut. Quedi , per 
tant, constància del nostre agraï
ment a l'empresa del Don Juan. 

3. AI teatre CAPSA, el ballet 
Anexa. Bona expressió corporal, 
bons int ents d'anar cap a una 
concepció anticonvencional de la 
dansa . Aquest grup, originària
ment basc, no arriba però, ara 



com ara, a una suficienl madure
sa crealiva: no treu, encara , prou 
partit d'un escenari, per exemple; 
que no és, només, el lloc on s 'ac
tua sinó, radicalment, un espai 
que planteja un problema a resol
cire. Dit això, però, és de justlcia 
assenyalar que a les obres «Ho
mes a l'ombra ., música d'Antxon 
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Larrauri i sobretot «La salaman
dra . , música de F. J . Bayle, s 'hi 
nota clarament la preocupació per 
a aconseguir e laborar l'esmentat 
espai escènic. 

4. Atenció a - E ls Joglars •. Si 
no hi ha res de nou ben aviat ac
tuaran a l CAPSA amb l'estrena de 
l'espectacle Mery d'OliS. 

Joal/ Argenlé (BadaIOlIQ ) 
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quatre vents 

Mallorca: un directori sobre el 

sagrament de Penitència 

Diuen que està a punt da sortir el 
nou .Ordo poenitentIaeJt; tal volta la 
Santa Seu ja l'hagi publicat quan apa
regui aquest número de QUADERNS. 
La reforma del sagrament de la peni
tència sens dubte haurà estat la més 
dlHeil de tots els sagraments, i certa· 
ment els seus fruits tardaran molt 
de temps encara 8 madurar com cal 
dins "Església : la publicació del nou 
_Ordo» serà més tost un principi de 
camí, que evolucionarà més enllà de 
I. "etra del document esperat. 

Perquè així mateix ho ha estat. ben 
esperat, aquest nou ri tu: esperat des 
de moltes posicions encontrades. Per-
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tot arreu s 'ha discutit, s 'ha lamentat , 
s'ha volgut renovar, s'han cercat nous 
camins o s'ha insistit -sense cap 
concessió- en la doctrina tridentina. 

A Mallorca, també. Els custodis 
de l'ortodòxia j a marejaren ci bis· 
be Rafel amb acusacions; acudi
ren igualmen t a l'administrador 
apos tòlic i, a la fi, a la XII reu
nió del Consell presbiteral (abri l 
1972) es resolgué que una comis· 
s ió estudiàs la qüestió per c1ari· 



fi car la doc trina i orient ar la pra· 
xi p:lstoral. (C Va l més que es bara· 
llin els teòlegs - digueren- que 
no que lots ens barall em .» 

¡ e l teòlegs no es baralla ren. La 
Comissió d'estudi va ser formada 
per professors del nostre Cen tre 
d'estud is teològics (de Teologia 
Dogmàtica i Moral, Escriptura, 
Li túrgia, Història i Dre t Can/). 
nic), endemés d'un altre canonis
ta i l'an tic professor de Moral del 
Sem inari. De bon començament 
hom proposà fer un directori, de 
la redacció del qual s 'encarrega
ren en Bartomeu Bennàsser, en 
Llo renç Alci na i en Pere L1abrés, 
per exposar clarament la doctri
na de l'Escriptura i de l'Església 
amb un afany d'aplica r-la a les 
nos tres comun itat s en un intent 
de renovació. 

El direc tori es publicà al B. O. 
del bisbat e! passat mes d 'oelu
bre, amb el tí tol de 4C Orientacio
ner., daCI rinales y pastoralcs so
bre ci S:1cramen to de la Peniten· 
ci:1 », preced it d'una carta del bis
be admin istrador apostòlic. Havia 
rebut l'aprovació del Consell pres
biteral a la seva XIV reunió, pel 
mes de juny. 

La carta introductòria de don 
Teodor comença per reafirmar, 
re olzan t-se en la Llimeu gencium, 
26, que e ls bi sbes són els mode
radors de la di sciplina peniten
cia l. Prega als sacerdots que facin 
un esforç per compartir ci recte 
sen tit de tes Orien tacions, que hi 
ada pti n la seva mentalita t i que, 
progressivament. acomodin la sc
va pastoral a les directrius del do
cument diocesà. 

l'ens que e! mèrit pri ncipal de 
les Orien tacions és e l de presen
tar, en primer lloc, una síntes i dc 
doctrina escripturística i eclesio
lògica sobre la Penitència evangè
li ca , com actitud fonamental d'ac
ceptació de la Bona ova, la con
versió; e l bapti sme, sagramen t 
primer de la penitència; la peni
tència post-baptismal en el s i de 
la comun ita t cristiana, que és 
sagrament de reconcil iació. El sa· 
grament de la pen itència és pre
sentat dins lot e l misteri recon
ci liador de l'Esglés ia: és e l seu 
mini ste ri que ens reconcil ia amb 
Déu, després de! pecat i de la con
vers ió s in cera. Aquests són els 
punts cabdals de la primera part 
de l director i: «Fonaments doc tri
nals de l sagrament de la penitèn· 
ci a.~ 

El Directori 

La segona pan dóna les d irec
triw. pastorals sobre la penitèn
c ia cristiana (no solamen t sobre 
l'estricte acte sacramental). Co
mença per la font i l'origen de la 
penitènc ia cristiana: 1:1 predicació 
de la Paraula de Déu, que desco
bre ix la nostra s ituació cie pecat, 
anuncia la salvació per Jesucrist, 
ens crida a la conversió i ens tra
ça c i camí d'una vida nova. P:1r
la de la predicació evangeli tzado
ra i catecumenat, i de l'homilia. 
Segon:1mcnt, la comuni tat peni
tencial: . Tota pastoral peni ten
cial es djrigirà, abans que tot, a 
edificar la comunitat, a purificar
Ia i enrobustir-la en la eva con-
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versió personal i comunitària.» 
Hom ha de proposar novament 
a ls feels la d imensió comunitària 
de la penitència cristiana, quasi 
oblidada desgraciadament els dar
rers segles . Solament en el s i 
d'una comun itat, autènticament 
cris tiana, troba la penitència el 
seu ple desenrotllament. 

Quant a la celebrac ió peniten~ 

cial, es dis tingeixen ducs formes: 
la confess ió privada i la celebra
ció comunitària. En la primera 
forma, es diu claran1ent que pos~ 
seeix ci caràcter sacramental ple 
i és, avu i, exigida per l'E sglés ia en 
la reconciliació dels penitents, 
que pel pecat mortal s 'ha n sepa
rat de la seva comunió. 

En vuit punt s es dóna una cla
ra orientació per a la confes sió 
auricular: abans que tot, la con
versió s incera; res de màgia: enu
meració dels pecats i absolució 
automà tica; diàleg personal i res
ponsable vers la reconciliació i la 
renovació de vida, recolzat sem
pre en la predicació de la Parau
la de Déu: insistència en l'aspec
te eclesial de la reconciliació tam
bé en aquesta forma quasi priva
da; e l sacerdot no serà un inqui
sidor, ni un dominador de cons
ciències; la satisfacció serà aco
modada a la situació del penitent 
(no serà una simple llista d'ora
cions); quant a la repetició del 
sagrament, aquest ha de ser sem
pre l'expressió eclesial d'una con
versió sincera, que cerca la rein
corporació a la comunió, o un 
creixement en aqueixa comunió 
(sense aquesta actitud, hom cau 
en la rutina ); per tots els mitjans 
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s'ha d'educar els fee ls que no va
gin a confessar-se durant la missa. 

«Les celebracions comunitàries 
són d'una gran utilitat en la reno
vació pastoral del sagrament de 
la peni tència .• Es dóna un ordre 
de celebració, i es proposen dues 
possibilitats: normalment sense 
confessió privada, pero també 
aquesta pot anar inclosa dins la 
celebració. 

Finalment, s'assenyalen i orien
ten els altres moments de la peni
tència cristiana: celebració de 
l'Eucaristia i del bateig, unció 
dels malalts, viàtic, any litúrgic 
(Advent i Quaresma), el diven
dres. També es parla de les con
fes sions de nins i del ministeri de 
la direcció espiritual. 

L'acolliment 

¿Com ho ha rebut la gent, 
aques t d irec tori? Sol ser la pre
gunta que se'ns fa . Amb silenci, 
contestaria jo. Qui s 'hagués ale
grat de caçar-hi heretgies, no n'hi 
ha poguda agafar cap. Qui vo lia 
veure suprimida la confessió pri
vada, o d'altra banda, solament 
reivindicada -i no orientada
aques ta forma històrica de la pe
nitència, també h a quedat de
fraudat. 

De fet els direc toris són vàlids 
quan hi ha una autèntica recep
tivitat per part de les persones 
i també de les estructures pasto
rals. Si aquestes estan anquilosa
des , i les persones no estan ober
tes o. renovar la seva mentalitat 
segons les exigències de fe que 



recla ma e l moment ac tual de l'Es
glésia, a leshores un d irectori cau 
en e l buit. Gairebé ningú no se 
n'adona. Abans hi havia curiosita t 
sobre com hauria de ser la peni
tència ; ara sem bla que la cu r iosi
tat ha es tat satisfeta , i tothom en 
pau' Però la situació no ha varia t 
gens. T és que també e l directori 
ha defraudat perquè no conté re
ceptes, s inó orientacions. I aques
tes ja só n més difíci ls d'assim i
lar, perquè en molt s casos exi
geixen una tra nsformació rad ical 
dc la mentalita t. 

AI capdavall, tota la renovació 
sacramental postconci li ar no es 
po t en tendre fora d'unes comuni-

lats vives, autèn ticament cr is tia
nes, que expressen la seva fe en 
el s sagraments, i que alhora se 
senten enviades al món. Perquè, 
com ensenya el directori: «E l di
na misme penitencial de l'Església 
no ha de conside rar-se com un 
procés tanca t en si mateix, com 
una rea lita t exclusivament inte
rior de l'Església; ben al contrari , 
cal que sigui ober t a l món, en el 
qual l'Esglés ia és llevat, sal i llum. 
Per a ixò, en renovar-sc i purifi
car-se en els seus membres peca
dors, l'Església neteja el seu ros
t re per presentar a l m ón ]a ver
tadera faç de Cris t Salvador» 
(núm . 7). 

Pere L/abr és (Ciutal de Mallorca) 

D es de Girona, amb pena 

Escric aquestes meves primeres rat
lles des de Girona amb notable pena. 
SI en la vida civil Girona ha estat qua
lificada últimament, seguint el vers d'en 
Carne r de «grisa I negra_, en la vida 
religiosa no es mereix pas un títol més 
honorífic. Durant l'any que acaba de 
morir, un any sense Pastor malgrat les 
anades i Vingudes de l'A. A'f la diòce
si ha vist com es complia gairebé al 
peu de la lletra .lIò del -nihil s ine 
episcopo- . ~s veritat: en conjunt, no 
s 'ha fet pràcticament res. 

Les parròquies, és clar, han anat 
fe nt la viu-viu i a ltres ent itats més 
o menys pastorals també. Però 
ha mancat aque lla empenta, aque
lla decis ió d'èpoques passades. 
Ningú no ha estat capaç d'afron
tar problemes que cada vegada es 
fa n més urgen ts: revitalització 
dels moviments especialitza ts. re~ 
forma de la Cúria, futur de la 
premsa, de l'ensenyament, de Ca
sa Carles, de Casa Miss ió, etc. 
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Es possible que algú de més 
lluny em digui : «Noi; nosaltres 
tenim episcopus i tam poc no hem 
[et gairebé res.> D'acord: però per 
allà almenys hauran sortit de dub
tes . mentre que per aquí molls 
encara pensem que si haguéssim 
tingut pastor potser hauríem fel 
a lguna meravella. 

El pitjor, la pèrdua de fe 
en els de .. dalt» 

Filant més prim jo di r ia que el 
punt més negre de l'any 1972 h a 
estat la p rogressiva pè rdua de fe 
en els de «dal t», a nivell clerical 
i laical. Hauríem tolerat que, mal· 
grat el Vaticà lI , no es comptés 
amb nosaltres a l'hora de desig
nar un Bisbe. El que no ens aca· 
bem d'empassar és que per raon s 
to talment alienes a l'Evangeli es 
deixi avui u na diòces i vacant per 
més d 'un any. 

Els de «dalt » tindran molt es ex
cuses per a j ustifica r aq uest fet. 
Però els de baix no en veie m 
cap de clara. I d'això se'JY segueix 
malauradamen t una conseqüència 
lògica: s i a «dalt » no són capaços 
d'evitar aquesta s ituació que per 
molts laics és realment «escanda-
1053», ¿ què cns podran ex igir des
prés a nosaltres per petites nicie
ses? O per grans ... Com deia «Vi
da Cat6lica» comentant aquest 
aflaire: «Cua/quier parecido con 
el original - formes apos tòliques 
d 'elecció de b isbes- es una pura 
casualidad.» Cris t, certament, no 
va presentar cap terna a ningú, 
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ni Pere, ni Pau, ni el pobre Gre
gori VI I.. Per què en som tant 
llu ny? 

També a Girona teníem 
un fc documentn 

Sí, és cert. A Girona també hi 
ha hagut un intent de fabricar un 
«document» durant l'any que aca
ba de morir. La seva història és 
aquesta. A fi na ls de juny es va 
convocar tots els arxiprestos i 
també els consiliaris diocesans 
per fer unes jor nades d'estudi al 
Collell . L'obj ec te p rincipa l era 
prendre el pol s a les realitats de 
la diòcesi i programar ci curs pas
tora l per a de prés de l'est iu . 

El primer pun t es féu a cons
c iència, amb intcrvenci de se
glars tècnics en economia i socio
logia. E l segon .. E l segon va que
dar penja t a causa, sobretot, de 
l'i nte rès amb què els consi liaris 
es varcn prend re l'assullll te. Assa
bentats de les a utèntiq ues i ur
ge nts necessit a ts del poble i ben 
conscients que calia revisar a (ons 
l'actitud general i particular de la 
nos tra Església abans d'empren
d re cap acció pastoral, e ll s varen 
nega r-se a conc retar cap pla per 
al proper curs. Varen decidir tor
nar-se a reunir al cap de vuit 
dies, ell s sols, per estudi a ," serio
sament el que calia feL 1-'1. frase: 
.Nois, a ixò és ta n im portant que 
ens hi juguem l'última carta», es 
va repe lir abundosament en aque
lles hores, entre amargues i espe
rançades. 

Efectivament; els consiliaris va
ren fer una exposició de la si-



tuació cld seu propi servei o mo
viment i, després de duríssimes 
sessions de di scussió i dià leg, es 
va convenir que, abans que lot, 
convenia dic tar un «document » 
on quedés clarament expressat el 
seu pensament i la seva actitud 
davant els problemes de la nostra 
Església i del nos tre pobl e. 

Han passat vuit mesos ... i el 
document encara està per signar 

El farnó!> «documen t» volia ser 
com un manifest públic, amb el 
!>cu VeUl"e, jutja r i ac tua r corres" 
ponents. Com un punt dc parti
da estava previ s t que es donaria 
a conèixer i que, e ls qui volgues
s in adherir·s'hi , podrien fer-ho. 
Fins es va pa rla r de convocar una 
assemblea de capellans sill1patit
zants a mb Jes seves opcions. Des
pr~s, es va creure més oportú dei
xar-lo com un document privat 
q ue caldria presentar al nou bis
be . Si no acceptava els punts de 
visIa allí expressats hi hauria Ja 
dimiss ió irrevocable de lots els 
consiliaris. 

Però, nois, tot això q ue allà, a l 
Collell, sem blava tan ben accep
ta l per tots e ls dotze o tretze con
!> iliaris presents, després va anar 
oblidant-se com si per art de mà
gia e l vent s'ho hagués endut. 
Avu i, després de l'última reunió 
de l !O de gener d'aquest any, el 
docu ment no sols està per s ignar 
s inó que ja no fi gura a l'ordre del 
dia de l'última convocatòria. Què 
ha passat? Jo no m'ho explico 
pas. A vegades t ¡nc un ma l pensa-

ment: que dos o tres dels qui va
ren agafar les regnes de les reu
nions Són uns «polí tics» habilís
s ims, al servei d'uns interessos 
que no coincidien pas amb d s 
dels qui al Collell parlàve m de 
«jugar l'última carta). 1 aqucsts 
«po lítics» han sabut desviar l'a
tenció cap a altres proble mes [jns 
a aconseguir el colapse tota l del 
«(document » i fins ci de les ma· 
leixes reunions. Ja he dit que és 
U ll mal pensame nt . Però , dono fe 
que l'he tingut i encara el tinc. 
Agafeu-vas-ho com us plagui . J o 
me'n confesso pcr si he pecat. 

Què deia, doncs. el document 

E l document incloïa tres punts: 
J. Veure. A la diòcesi aug

menta constan tment el nivell cul
tu ra l de la gent. Passem ràpida
men t d'una societat rural a urba
na. Augmenta cada a ny el nombre 
de turistes. Tenim un 40 per cent 
d 'immigrants en les poblacions de 
més de mil hab itants. Ba ixa nota
blement la pràct ica religiosa : a la 
cap ital s'ha passat del 36 per cent 
e l 1967, al 28 pe r cent el 1971. 
Progress iu augmen t dels sacer
dots que es secularitzen: Del 1940 
a l 1960, només e n va plegar un. 
El 1972 n'ha plegat una dotzena. 
(Els 55 a nys és l'edat mitjana del 
clergat gironí.) 

2. JLI / j ar. Augmenten els pro
blemes de fe amb el nivell cultu
ral. Augmenta la set de diners i 
e l ma teria li sme. E l pas a la ciutat 
massifica. E l turi sme produeix un 
fort descens de mo ralitat. Els im-
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migrats estan molt desatesos i 
lluny de l'Església. La manca de 
sacerdots joves crea greus proble
mes d'atenció a la joventut i una 
manca d'audàcia i d'illusió pasto
ra l. 

3. Actua l'. Es urgent prendre 
una actitud realment missionera, 
d'acord amb l'Evangeli: . Anun
ciar la bon~ nova als pobres; la 
llibertat als cap tius; relOrnar la 
vista als cecs; alliberar els opri
mits; i proclamar W l any de grà
cia del Senyor. (Lc, 4, 18-19). 
Aques ta pastoral miss ionera ha 
de centrar els seus esforços en e ls 
sectors més desatesos avui: joves, 
obrers i immigrants. Cal, per això, 
una urgent redistribució dels ca
pellans. Es urgen t la presència 
dels laics a tots els nivells de la 
pastoral: diòcesi, parròquia, arxi
prestal. És precls admetre, en la 
teoria i en la pràctica, un plura
lisme dins la nostra Església de 
manera que solament s'exigeixJ 
allò que és de veritat .fonamental 
cristià •. Cal ser fidels a la nostra 
gent, compartint amb ells les an
goixes i problemes socials, econò
mics i polítics . Per últim. és ur
gent que es facin passos concret!; 
per tornar a una Església real
ment pobra i deslligada de tot po
der terrenal. 

Malauradament, aquest «docu
ment » quedarà definitivament ar
xivat. El demà ens dirà probable
ment si ha estat de veritat una 
«carta. perduda o no. De mo
ment, ['avui ja ens diu que ha 
estat una «carta» que ens havia 
omplert a molts d'una nova espe
rança i que ara ens dóna neguit 
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només de recordar-la. Coses d 'a
quest temps i d'aquest país ! 

I amb aquestes, desapareixen 
els «profetes majors» 

Jo he anat assis tint a loles les 
reunions d 'aquest grup, des del 
principi. No he faltat a cap i, per 
tant, crec que tinc dret ~ enrao
nar. Doncs be; aquestes reunions 
s'es tan morint. A l'última - 10 de 
gencr- érem només cinc cape
llans. (Hi havia, en canvi, nou se
seglars de bona fe que havien es
tat convocats.) I us diré que hi 
fa ltaven precisament els qui jo 
anomeno «profetes majors», per
què eren e ls qui amb més coratge 
i ardor varen iniciar les reunions 
al Collel!. 

Què ha passat? No ho sé. Ima
gino que alguns d'ells s 'han sen
tit defraudats, com m'hi sento jo. 
Això seria, de veritat , gravfssim: 
Suposaria que ens . hem jugat 
l'última carta .... i l'hem perduda. 
Pel mig va plegar un dets consi
liaris. La seva fra se final: . AI Co-
1Ic11 havia r ecobrat l'esperança .. . 
però ara veig que tampoc no hi ha 
res a fer», és molt seriosa. I és 
que tothom sap que com més il
lusió es posa en una cosa, més 
dura és l'amargor de no poder-la 
aconsegu ir. 

Al final de l'última reunió, ja 
es va plantejar allà mateix si no 
seria millor plegar d'una vegada 
de reunir-nos. El motiu era que, 
després de llarguíssimes discus
sions, mai no arribàvem a una 



sola actuació pràcti ca . Pe rò, com 
hi podíem arribar si e l poder de 
decisió en la 10 la litat dels prob le
mes que trac tàvem no depenia de 
nosa ltres? L'única cosa que esta
va a Ics nos tres mans era signar 
un foli ... [ ni a ixò và rem poder 
fer . O no vàrem vo ler. Vés a sa
bel'. 

Esperant un miracle del cel 

E n acabar aquestes ratlles m 'a
dono que són tremendamen t pes-

~im i s t es. Però, amics, tinc cons
ciènc ia que són també tremenda
m ent reali s tes. No us en puc re
bai xa r ni un ra l ... l creieu-me que 
ho escric «des de Girona, amb 
molta pena ». Ll avors , com petarà 
lot a ixò' lO ho sé. Jo no sóc pro
fe ta, ni major, ni menor. Però, 
cr ec certament que necessitem 
gairebé un m iracle del cel per a 
ro,ar-hi un r edaç adequat. Del 
contrari es complirà el que em 
deia fa poc un Vica ri de pas to
ra l: «Pere; ens espera un any ... )t 
I, quin any, Senyor! 

l'ere Madrel1Ys (Cirolla) 

Ultims esdeveniments al coUegi major 

de Sallt Tomàs de Villanll eva 

A finals de novembre passat es va 
rebre la contestacIó de Roma al re
curs presentat pels coLlegials del ma
jor de Sant Tomàs de Villanueva a la 
Sagrada Congregació per a "Educació 
Catòlica, apel.1ant contra les determi
nacions de l'Arquebisbe de València, 
per les quals es canviaven substan
cialment les Constitucions I es decre
tava " expulsió ders actuals col.legiars 
(vegeu QUADERNS núm •. 16, 18 I 19). 

Com era de suposar, Ja res
posta ha estat favorable a l'Ar· 

I. 

quebi sbe, al q ua l li reconeix to ts 
els drets i poders (amo i senyor 
de lols e ls béns, i des d'aquest 
pl"incipi, cal interpretar totes 
les constitucions). l , conseqüent
ment, commina e ls coHegials a 
abandonar quam p rimwH el Col· 
Icgi, ja que ocupen uns béns que 
no e ls pertanyen. 

En rebre la notifi cació e ls coHe
giaJs, no cons iderant justa la sen
tència de la Sagrada Congregació 
que regenta e l cardenal Garrone, 
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ha alçat recurs al Tribunal Sll~ 

prem de la Signatura Apostòlica . 
Però, la jerarquia diocesana, ad~ 

metent com a definitiva la pri
mera resolució de Roma, ha pres 
una determinació dràstica ( i es
candalosa): recórrer a les autori
ta ts per fer desallotjar l'edifici del 
Collegi. Acollint-se a l Concordat 
(a rt. 24 apartat 4) l'arquebisbe 
monsenyor Garcia Lahiguera ha 
sol'li c itat al Jut jat núm. I de pri
mera instància de Va lència per
què s'erectués l'execució d'un de
cret ec les iàstic, en el qual es fa 
un requeriment a Joaquim Signes 
(rector), Vicent Puchades, Joan 
Pascual, Fcrnando Layeda, Miquel 
Esc rivà, Vicent Albert, Miquel 
Alepuz, i a quan tes persones es 
troben als loca ls del Col'legi en e l 
moment del requeriment, a lliurar 
tot s els documents que pertanyen 

a la citada institució eclesiàs tica : 
els comples corrents, dipòsits i 
valors que pogueren existir en els 
bancs. AI mateix temps se'ls re
quereix que abandonen immedia
tament els locals de tot l'edifici. 

En un altre apartat es decreta 
ci nomenament del sacerdot Joan 
Pérez García com a administra
dor de l CoBegi i de to ts els seus 
béns (es refereix solament, és 
cla r , a ls béns, perquè de col'le
gials no en queda cap; s6n tots al 
carrer). 

Aquesta és la segona vegada que 
l'arquebi sbe de Va lència, Josep 
M . Garcia Lahigucra, soHicita l 'a
juda del braç secular per resol
dre aquest conflic te ecles iàstic, 
La primera fou la mobil ització 
militar d'aquests mateixos col'le
gials seminaristes, alguns dels 
quals enca ra re ten a la caserna . 

Allto/li Siglles (Xàtiva) 

Solsona: Balanç sense balances 

M'estimaria més celebrar el pas d'un 
any a l 'altre guardant silenci que no 
escrivint aquesta crònica. En primer 
lloc, i aquesta raó em sembla que ta
pa, perquè no tinc res de nou a dIr. 
En segon lloc, per no endanyar encara 
més la nostra ja prou delicada situa
ció. En tercer lloc ... 

L'Església és una societat per
fecta i nosaltres som, sense cap 
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mena de dubte, e l bisbal millor 
de Catalunya. L'any proppassat, 
que podia haver entrat a la his
tòria amb honors d'extraordina
ri , hi entrarà segurament, Déu no 
ho vulgui , com l'any de Ic grans 
decepcions diocesanes. S'hi han 
escaigut, en efecte, quatre fets 
importants, un d'ells de cap ital 
importància. Em refereixo a l'as-



sem blen conjunta, a l nomena
ment del s vicar is e pi scopals, a la 
visi ta ad lill1ina de l prelat i a 
la cons tituc ió de l nou consell del 
presbit eri. 

Dels dos primers ja n'hem par
lat sufic ie ntme nt. L'a ssembtea 
conj u nta, s i no ve un «talil lla cu
l11ill superio r a les nost res forces , 
ja és ben mo rta, pobre ta. Els vi
caris ep iscopal s, Déu e ls aj udi , 
que prou que ho necessi ten, cru
c ificats ent re dalt i ba ix. Comple
tarem , s i em pe rme teu , " a nte ri o r 
ressenya sobre la vis it a ad /imina . 

Dc l'anada de l doc tor Josep 
Bascuñana a Roma en dóna te 
l'último número del «Boletín Ofi
c ia l Eclesias tico» amb el seu re
portatge grà fi c i literari. L'e nca p
ça len ducs fotografies. A la prime
ra , la de ¡'audiència privada tin
guda amb Pau VI , correspon la 
paraula «fidelitat », la cons igna 
que, segons e l b isbe, e l Papa ana
va repetint «COli apacible sua vi
da d, pero con vibran te acerzto1l. 
A la ~cgona, la de l'audiència 
coHecti va a ls s is prelats espa
nyols, corresponen aq ues tes a l
tres: «Con part icular alenciórt e 
i11rerés hemos seguido el emperio 
de la Iglesia esp1l11ola ell aplica r 
las ,wnnas y el espírilu del Cm1-
d/io a las circunstancias concre
las.1I l e ncara aques tes: «Tene· 
mos puesta la confill1.,za sobre la 
I gl esia de Espmïa; S ll fiel espiri
Iu renovador es Ull gra n consuelo 
para el Papa ... Això s'esdeve nia e l 
dia 26 d'octu bre. Diu e l nostre 
prelat que en conservarà un re
cord inesborrabl e, de ta n genti l
ment com va se r rebut. 

P3rlem a ra, breu me nt , del q uart 
fet important del 72, e l nou con
sell del presb iteri, la nova pe ti ta 
g ran jJ'lusió que cíc licament es 
to rna a alçar damunt la tomba de 
la desespera nça com una estrella 
fantasmal. 

Ha esta t ci darre r pa rt de l'any , 
d'un any tan fecund com el di
funt. Consta, en tota l, de dinou 
membres entre e ls ci nc na ts (v ica· 
l'i gene ra l, Ires vicaris episcopals, 
rec tor del seminari i responsable 
del cle rga t), e ls deu e lec tiu s (dos 
per zona més quatre de dioce
sans) i e ls t res de lliure des igna
ció (e l secreta ri-canccll e r , un ca· 
pell à de colòn ia i un a rxiprest) . 
A cop d'ull sembla un sena t rejo
venit compara t a mb l'anterio r, i 
d e fe t ho és: la majoria són gent 
de quaran ta anys a mb dos que en 
tenen trenta i dos, se ixanta, una 
bona balança. Sembla també més 
r~novador, i no ~o l s per l'cdat : 
hi ha , e n genera l, e ls homes de 
l'assemblea difunta, (a i!) conj un
ta. Ara veurem, que de ia el cec. 
E ls p ropvinen ts 29 i 30 de gener 
cel ebrarà la seva prime ra convo
ca tòria segons una o rdre de l dia 
prou ambiciosa que comprèn, com 
a prime r punt i més rellevant, la 
promoció de la fe en e l nostre po
ble. Post factt01z ja n'informaré, 
si ~om vius. 

I avu i no sab ria què més dir, 
perdoneu. A la torre de Mcrola h i 
fa molt fred; pe r dini re, ll àgri
mes. Sort que cada dia surt el 
sol, que pe r adal un pas de par
dal i que " primavera d'hivern -
primavera d'es tiu 1l . 

Climent Forner (Navàs-Solsona) 
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Fe i cultura catalana: 

les J omades de Teologia 

La premsa de finals d'any va Infor
mar abundosament sobre les . VIII Jor· 
nades Catalanes de Teologiao promo
gudes aquest any. per primera vegada, 
per la nou-nada «Associació de teòlegs 
catalans •. 

Van tenir lloc a la Selva del Camp, 
del 27 al 30 de desembre, i el seu te
ma general va ser -Fe I cultura cata· 
lana-, conforme s'havia decidit a les 
Jornades de "any passat. 

L'ass istència va ser nombrosa i 
el clima de parlicipac ió i de dià
leg, important. Cal remarcar la 
presència d'alumnes de la facul
tat teològica i pot ser convingui 
també nota r que, a desgrat de 
"esforç d'obertura que fan els or
gan itzadors - Ics jornades no 
s'han celebrat mai a Barcelona!
l'ambient resta molt barceloní; 
millor dit: l 'assistència es nodreix 
bàs icament, de professors de la 
Facultat de Teologia en la seva 
doble secció. 

També val la pena de deixar 
constància de la coincidència de 
les jornades de teòlegs amb la de 
biblistes, cosa que demanaria, se· 
guramen t, un esforç de coordina
ció. 

Tanmateix, el tema d'aquest any 
va renovar, en certa manera, la 
temàtica i l'assistència. I va con
vertir les Jornades en una mena 
d'interpeHació fe ta als teòlegs des 
de fora . 
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El tema era certamen t difíci l de 
cerndre. Per això va dist ribuir·se 
en qua tre apartats distints, cada 
un dels quals va ser objecte 
d'unes sessions prèvies de djàleg 
entre teòlegs i representants de 
quatre camps de la nostra cu ltu· 
ra concreta d'avui: li teratura, pe· 
dagogia, històri a , psicologia-psi
quiatria. 

Les jornades van teni r dues 
parts: en la primera un rela tor 
presen tava, en forma de ponència, 
ci resultat de Ics sessions prèvies 
de diàleg. Aix í mossèn Casjmir 
Martí va presentar cI tema «Bis· 
tòria i teologia»; mossèn Frede· 
ric Bassó: «Pedagogia i teologia'; 
mossèn Josep M. Totosaus «lite
ratura i teologia»; i mossèn Josep 
M. Tubau «Psicologia·psiquiatria 
i teologia». 

La tasca d'a.quests relators era 
més aviat de presentar les inter· 
peHacions que es fan a la teologia 
des dels diferents angles de la 
cultura concreta, per tal que els 
teòlegs hi reflex ionessin. Cada po
nència·relació va anar seguida 
d'un dià leg-deba!. 

La segona part de les Jornades 
va consistir en treball s de grups. 
Els assistents van dialogar a par
lir de les interpel'lacions rebudes. 
Un secretari en va recollir el re· 
sum. 

A l'endemig va ésser introduït 



un tcma complcmentari : «Teolo
gia ca talana, avui". Va presen tar
lo mossèn Josep Pcrarnau e l qual 
Vl:l passar després la parau la a 
mossèn Josep Dalmau, pare Jordi 
Ll imona, pare Josep M. Coll i pa
re Evangelista Vilanova, els quals 
van explicitar les línies i les fi
nalitats bàsiques de la teologia 
que fan actualment. També va 
parlar, des del punt dc vista de 
l'estud iant , R. Gu ilcra, alumne 
de la Facu ltat de Teo logia, sec
c ió SL Pacià _ En aques ta sessió 
\a ass istir-hi el senyor arquebis
be de Tarragona, e l qual va dir 
unes paraules d'acollida i enco
ratjament als assis tcn l ~ i a la se
va tasca . 

També es va procedir a l'elec
c ió dels responsables de l'Asso
ciació de teòlegs catal ans. Van 
sortir : mossèn Josep Perarnau, 
presidellt, mossèn Antoni Mata-

bosch, secre tari i el parc Josep 
M. Coll , mossèn Modest Prats 
i el senyor Pere Lluís Font, vo
cals . 

El darrer matí hi va haver, molL 
ràpidament, una posada en comú 
dels treballs dels grups i un in
tent de síntesi-balanç. 

Què di r-ne, d'aquestes jorna
des? Que hi va haver força comu
nicació, que es van renovar els 
tcmes de diàleg, que es va ¡nler
pel'lar els leòlegs. Que es va po
sar de manifest la dificultat d'un 
«diàleg interdisciplinari» -men
tre que tothom en veu la conve
niència. Finalment, que aquesta 
lasca és més difícil que no sem
bla si la Facultat de Teologia de 
Barcelona ha d'ésser, de debò, e l 
lloc on s'assumeixi a un cert ni
ve ll e l diàleg entre la fe i la cul
lura catalana ac tual. 

Josep M . T% saLls ( Barcelo'1a) 
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D, d'alIa' ací 1 

Els nostres bisbes catalans s'han 
reunit novament els dies f8 I 19 d. 
gener. I la . Secretaria de la Conferèn
cia Episcopal Tarraconense» ha facili
tat el sòlid comunicat B la premsa. 

No ens cansarem d'insistir des 
d'aquestes p lanes : falta comunica
ció; aques tes notes impersonals a 
la premsa no diuen res ni interes
sen a ningú; s i la in formació no 
ha d'anar a la premsa, que no hi 
vagi, però que es faci arribar per 
altres canals a ls cris tians interes
sats. 

¿ Què significa, per exemple, i 
quins des tinataris concrets i reals 
lé una frase com aq uesta : «Los 
obispos llacen Wl llamamiento pa
ra buscar coujuntaHtenle -obis
pos, sacerdoles y seglares- una 
I1lc jor adaptació" a las aspirada
nes y lenguoje de nueslro tiempo 
a fin de que HO quede ac/ormeci
cida la inquietud apostólica y 
eVGl'1gelizac/ora qlle corr espol'1de a 
Ioc/a la I glesia? «¿ Qui se sent rea/
m ent al·ludit i interpeHat per un a 
crida d'aquesta mena? l el que 
se'n senti, ¿on s'ha d'adreçar? 

Han sortit els dos te xtos de la Con
ferència episcopal espanyola: el docu· 
ment sobre l'apostolat seglar I el do
cument sobre l'Església I comunitat po
UUca. 

A dir verita t, ens ha interessa t 
més e l segon que el p ri mer. Dc fe t 
es trac ta d'un document «his tò
ric., les conseqüències del qual és 
d 'espera r que es vagin fent sentir 
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a r reu. Sense voler minimitzar-nc 
el significat, sí que ens hauria 
abellit de trobar-h i una aHusi6 a 
la pluralitat de pobles d'aquesta 
pe ll dc brau, socia l i re ligiosa. 

El primer doculTIF.!nt va ser in
clòs, en forma cie suplement, a 
«Haja domin ica l» de Barce lona, 
Tortosa i Urgell del dia 21 de ge· 
ner. Un bon milj à de d irusió. Es 
rarà, també amb el segon? 

I aquí, sí que voldríem formu
lar un prec a ls nostres bisbes: 
¿ Per què els documents que ema
na la «Conferencia del episcopll
do español» no són pluril ingües? 
Que bé aniria que e ls b isbes d'a· 
quest mosaic ibè ric s'avancess in 
en el reconeixement pràct ic i cor
poratiu d'una pluralitat d'idiomes 
oficials • . Plauria tant, a molla 
gent , que els bisbes catal ans ho 
sabessin fer veure a ls seus ger
mans! 

Hem de celebrar amb alegria l'apa· 
rlció de: «Calendari litúrglco·pastoral 
de 1973. que ha preparat mossèn Pere 
Farnés I que, a desgrat de les seves 
350 pàgines, editorial Regina ens ofe
reix al preu de 100 ptes. 

E l presenta l 'arquebisbe de Tar
ragona amb aquestes pa raules : 
. Un calendari li t úrgic pe r a to t
hom.» «Creiem que aquest Calen
dari serà un instrument de molta 
utilita t per treure e l maxim pro
fit de la renovació Ij¡úrgica. Hom 
hi trobar à no solament les nor
mes i rúbr iques necessàries per a 



celebra r com es tà mana t, s inó 
Lambé toLa una riquesa de .ugge
rimen ts de tipus pas tora l que aj u
din a millo rar les celebracions. 
Així podran enriqu ir-se. 

»Remarquem que les celeb ra
cions pròpies de les nos tres diò
ces is i també de les de les esglé
s ies de les illes, hi són assenyala
des e n els seus propi s ll ocs i 
dics.» 

Es trac ta, don cs , d'un ca lenda
r i català-balcar. 

Mossèn Pe re Farnt!s clou la se
va in troducció amb aques tes pa
raules: «Déu vulgui que aques t 
Ca lenda r i preparat amb il'lus ió i 
amb e l des ig d'a judar a la pas to
ra l litúrgica de la nos tra terra pu
gui, de de bò, fer un serve i a l nos
tre poble i q ue , en ::mys veni dors, 
esdevingui un in s trument mé~ 
comple rt i més en r iquidor per a 
13 J1a~tora l cic l'a ny litúrgic. » 

Hem rebut a la redacció una carta 
des de Madrid, de la qual n 'extraiem 
uns paràgrafs. 

Des de Madrid us fem u n oferi
ment. Tols tindreu no tíc ia per la 
prcmsa d 'aques ts dies que a Ma
drid s' ha in a ugu¡-a t un local so
c ial del Cercle Ca L alà a la Plaça 
d'E spanya núm . 6. 

El Casa l de l Cercle CaLalà és 
obert per a to ts e ls catalans, e ls 
de Madrid i e ls qui no són de Ma
drid ; els qui viuen sempre a Ma
drid i e ls qui hi passen uns dies. 

El Casal ofereix moltes opo rtu
ni tats per a t robar-nos ... Pe rò el 
motiu de dirigir-nos a la vos tra 
Revis ta és e l d'assabenta r-vos dc 

" ac tivit a t de "Aula d 'Espirit ua li
ta t «Torras i Bages» del Cercle. 

Cada dissab te a les vuit de l ves
pre tenim la celebrac ió de l'Euca
rist ia en ca talà, a l ca rrer Cadarso, 
!lúm. 18. En s reunim un cen tena r 
de pe rsones. Rea lment la Mi ssa és 
viscuda per to ts pel seu to fam i
li ar i comunitari a lhora, i tola 
e ll a plena d 'a legria . 

Deixeu-nos con vidar a tot s els 
sacerdots i a to tes les persones 
q uc caieu un bon dissabte a Ma
drid i no sa beu on anar a Mi ssa. 
Ja sabeu on .. Us hi espe rem!! 

Me nsua lmen t també ten im unes 
convivències sobre temes dc vida 
cris tiana. 

Que bo seri a que pogué~~im 
comptar amb ca tala ns que, de pa~ 
per Madrid, s' interessessin per 
tot això. De lo l cor us oferim e l 
que tenim i fem : la Casa o Casa l 
de l Ce rcle i la partici pació a la 
Missa e n Cata là. T OLS es tem dis
posats a ajuda r-nos a sentir la 
nos tra germanor . 

Podeu ad reçar-vos a senyora 
Gira lt (24 16090 ) o senyora Sala 
(266 4497). 

El diumenge dia 17 de desembre va 
teni r lloc a Montserrat un acte d'ac
ció de gràcies organitzat pels antics 
fejocistes. 

H i celebraven l'aparició del 
lli bre La federac ió de joves cris
I jans de Calalwly a amb una mis
sa, que va celebrar el doctor Al
bert Bonet, i Ull dinar de germa
nor a l sa ló del restaurant del Mo
nes tir . Tal seguit va ser lliurat a l 
doctor Bonet un obsequi-record 
I van haver-hi e ls corresponents 
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parlaments que es van allargar 
una bona estona. 

Del parlament d'agraïment del 
doctor Bonet són aquestes parau
les: «Tots hem viscut uns anys 
d'entusiasme i fervor. Han passat 
40 anys. Aquests sentiments són 
encara vius en el nostre cor i 
avui tots ens rejovenim pensant 
que tenim 40 anys menys; i tenim 
40 anys més. Per a alguns de nos
altres la vida s'acabarà aviat; pe
rò, en la terra o en cel, serem 
sempre an tics fejocis tes .• 

BaI-ce/ona 

El Consell presbiteral va reunir·se 
el dia 26 de gener. Damunt la taula un 
tema: .. Zona pastoral». A les mans dels 
assistents un material de treball pre
parat per la Ponència que el Consell 
havia designat en l'anterior trobada: 
mossèn Joan Batlles, mossèn Josep 
Cardús i mossèn Josep M. Vidal Aun6s. 

La Ponència dividia el seu es
quema de treball en aquests apar· 
tats: La Zona: funció, organismes 
i mètode de treball; ci Vicari epi s
copal de Zona: funció, caracteds
tiques, fórmules de designació; 
procés de realització i primers 
passos. 

El treball va ser intens, el dià
leg viu, el clima serè, la participa
ció del bisbe activa i dialogal. 
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Hom no podia estar-sc d'establi r 
comparacions. 

El tema no queda clos: prope
ra trobada el 8 de febrer. 

ft Mundolt el setmanari que pertany 
al grup del senyor Sebastià Augé en la 
seva col.laboraci6 religiosa que signa 
Fernando Blasl, deia el 6 de gener, que 
-haca POCQ , una Importants dl6cesls 
del pafs ha vista constltulrse un Con
seJo ases or del oblspo, al que se ha 
da do el nombre de ConseJo presblte
ral-. 

El comentarista no dóna noms, 
però els detalls que aporta iden· 
tifiquen prou cap on van els trets: 
. Se ha estimada que el ambiente 
actHal de la diócesis 110 !toda 
llc011Sejable qlle Iwbiera mIas 
elecciones en que partic ipara to
da el clero ...• 

El comentari sta opina : «/mitil 
pregunlarse si en llit 11l0m ento en 
que la palabra pluralislllo es/a ell 
todas las bocas y en todos los es
critos, se da de l lec/lO el plu ra l is-
1110 en esle Consejo. El procedi· 
miento de elección permitía adivi· 
nar anticipadamente la fisonomia 
del f Llluro Conse;o { ". l MI/cltos 
se pregwltardrl si lo tiene (Lm 
sano espiritu ((democrdtico") el 
s istema seguida en estas eleccio
nes, aunque las persmtas que ha· 
yan pues lo a punto el procedi
",iento seguida lengan bien logra
da fama de aperturis tas .» 

El comentarista insinua un dub
te: «Convendria tambiéll, pregun
tarse si era rtecesario llamar, a 
ese Consejo, Consejo Presbiteral .• 

I acaba amb aquesta aplicació 
inesperada: «AlgwlOs p retenden 



que desde la Iglesia se e¡ercite 
una critica a la sociedad. En oca· 
siones, sin embargo, v;el1do las ac· 
luacio l1 es ec/esidsticas, se ve ello, 
por lo menos, un poco problema. 
t ico.» 

La raó a un moro i la llibertat 
d'opinió a qui en tingui . Però en 
comples de s imples aHusions in· 
tencionades, ¿ ilO fóra preferible 
de dir de quin Consell es trac ta i 
qui ha posat a punt aquest proce
diment considerat poc democrà
tic? 

Acabem d'aclarir un dubte: Fer
nando Blasi és ci sacerdot de 
l'Opus Dei, Ferran Blasi Birbe, 
membre de l'an tic Consell presbi
teral de Barcelona que va quedar 
cessan t amb el canvi de bisbe i 
que no ha estat elegit en el nou . 

El Conse ll Presbiteral de Barcelona 
es veu que Interessa. Aid Josep Puga 
I Batllorl. pvre. envia una enquesta a 
diferents capellans acompanyada d'una 
carta multicopiada. 

L'enquesta s' interessa bàsica
men t per c inc punt s: 

- en l'e lecció del C.P., ¿hi ha 
hagut a lguna campanya electoral 
que hagi influït amb eficàcia en 
alguna Unia? 

- considerant la manera de 
pensar dels Consellers e legits, ¿et 
sents re presentat?; 

- creus que 1a teva forma de 
pensar es reflectirà en aquest 
C.P.?; 

- ¿quin estil consideres més 
adequat, avu i, perquè s igui em
près pel C.P. : l'esti l tradicional, 
l'estil de Pau Vlè, l'es til de l 'As-
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semblea Conjunta , l'es til de l Con
cil i holandès? ; 

- com penses la func ió del C.P. 
en relació amb el bisbe? 

La carto. opina que la meta dels 
capellans .ha de ser ci respecte, 
la comprensió i la coHaborac ió 
entre els pensaments més oposats, 
evitan t sempre els exclusivismes • . 

Hom recorda que mossèn Josep 
Puga, rector de la Parròquia de 
l'Esperança de l'arxiprestat de 
Gramenet, va difondre abundosa
men t la tardor de l'any 1971 una 
«ca rta» certament original, de més 
de 200 pàgines multicopiades, en 
la qual classi ficava «cinc línies 
sacerdotals» : «maxi-dretes , mini
dre tes; punt mig; mini-esquerres 

maxi-esq uerres». 

Finalment han aparegut les _Normes 
per a les exèquies cristianes_, que Ja 
feia temps que s'anaven preparant. 
Són, doncs. fruit d'un treball de col
laboració que ha comportat diverses 
consultes: a capellans, als arxiprestos, 
al Consell presbiteral, al Consell epis
copal. 

Les normes pròpiament dites 
van precedides d'unes .Conside
racions», que respi ren un aire rea
lista: «De fe t hi ha persones 
que no desitgen la intervenció de 
l'Església en l'acte de l'enterra
ment. Hi ha altres persones que 
demanen les exèquies de l'Esglé
s ia més aviat per convencionalis
me o per honorabil itat social. . 

Aquesta visió de la realitat té 
unes exigències: «Tots els ciuta
dans han de trobar assegurat en 
l 'àmbit civil tot a llò que és neces
sari perquè els actes funerar is pu-
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guin realitzar-se dignament. » . Cal 
distingir amb més claredat els 
serveis civils d'enterrament de les 
exèqu.ies cristianes.» 

I , seguidament, «Els cristians 
contemplem el fet de la mort en 
la perspectiva de la nostra fe: Je
sús de Natzaret, que morí per 
nosaltr\!s, és el Senyor vivent per 
sempre ( ... ) La petició de les exè
quies cristianes ha d'ésser in spi
rada per aquesta fe. 

Deixant de banda apreciacions 
de detall hem de dir que ens tro
bem amb un document episcopal 
realista i clarificador, que supo
sa un avenç indubtable i que mar
carà segurament la pauta de do
cuments successius que vagin 
aclarin t situacions que en els nos
tres dies han esdevingut confu
ses. 

Santa Coloma de Gramanet ha saltat 
.11 diaris: primera plana a . EI Noticie
ro Universal-, plana sencera a . Soli· 
daridad naclonal_. 

No; aquesta vegada no es trac
tarà de nens sense escola sinó de 
«misas sin sacerdOles» , como titu
lava sensacionalis ta ment el «Cie
ro». I era també l'orientació de 
l'Església e l que feia objecte de 
l'entrevista amb mossèn Jaume
Pat ric i Sayrach a pàgina sencera 
i amb dues fotografies que publi
cava la .Soli». 

L'Església de Santa Coloma es 
mou. No, però, d'aquesta manera 
sensacionalista i absurda . I tam
poc -val a dir-ho- amb una una
nimitat total. Però es mou j avan
ça. 

A mig octubre unes quantes 
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parròquies van celeb rar les (dor
nades pastorals », en les quals par· 
ticipaven laics, religioses i sacer
dots. 

Quatre temes a l'ordre del dia, 
presentats per les r specl ives po
nències: «Formació 'adults, evan
gelització, presència dels cristians 
en el món, sacramentalització». 

Un full et multicopiat de 16 pà
gines en presenta un resum. Cada 
tema s'es tructura en tres apar
tats: mirada a la realitat, reflexió 
c riitiana, conclusions pastorals. 

Natura lment, el que ha saltat a 
la premsa són les conclusions so
bre . Sacramentalització». Massa 
dràstiques? Mirem-ne ci punt d'ar
rencada: «Si comparem el gran 
nombre de persones que viuen a ls 
nostres barris i que reben els sa
graments (s'entén: bateig, matri
moni, primera comun ió, exèquies) 
constatem la gran pobresa de vida 
comunitària i de relació humana 
i la manca de motivacions de fc .. . 
La immensa majoria de persones 
acut amb una fe sociològica , ru
tinària, no vivencial. Demanen 
··amb dret" uns ~agrament s, en 
concret: baptisme, eucaristia, ma
trimoni. Busquen complir amb un 
acte social, sense e l qual se senti
rien insegurs davant unes si tua
cions concretes. D'altres busquen 
llna relació amb Déu '·a la seva 
manera", sense altra relació que 
la persona] i espiri tualista, sense 
projecció comu nitària. Són ben 
pocs aquells que busquen de tro
bar-se amb Crist en la realitat 
d'una vida comuni tària.» 

Si aques t és e l panorama ¿qui 
gosarà atacar de massa dràst i-



ques unes concl usions que prete
nen d'avençar uns passos e n vis
ta a aclarir una mica les cascs? 

Santa Coloma havia merescut, ja 
abans, els honors dels diaris en notes 
més petites I menys sensacionalistes. 
Val a dir-ho. Aqui ens limitarem a tra· 
duir dos textos del Butlletí oficinl del 
mes de desembre. 

A la plana 634 se'ns expliquen 
e ls fe ts : «Veïns de ls barris de Sin
guerlín , Oliveres i Pisos cie la 
Muntanya de Santa Coloma de 
Gra menet - tal com , a l seu dia, ja 
va inrormar la premsa- es van 
manifestar en alguns carrers del 
barri cie Singuerlín, e l 28 de no
vembre, com a protes ta perquè els 
seus barris es troben sense ser
veis de tra nsports, amb carrers 
sense llum, e tc. 

E l sacerdot del barri, mossèn 
Hernà ndez va dialogar amb el cap 
de la Policia municipal, to t fent 
referènc ia a l'actitud de ls man i
fes tants - la majoria dones i nens 
del seu dis tricte parroquial- per 
tal d'evitar ac tes violents. La ma
nifestació es va di ssoldre sense 
que es produïss in detencions. 

Amb tot , mossèn He m àndez va 
ser violenta ment agr edit per dos 
desconegut s, que se'l van endur 
cap a un carrer fosc quan e ls ma
nifes tants ja s'havien re tira t. E l 
seu es ta t no era greu, per bé que 
ten ia macadures i grans hemato
mes a tot e l cos. 

A la plana 612, e l Butll e tí repro
dueix la No ta que havien publicat 
els diaris, a l cap de dos dies dels 
fets: . Pel que fa a aquesta agres
s ió a un sacerdot a Santa Coloma 

cic Gramenet, l'arquebi sbe de Ba r
celona va fer pública, e l dia 30 cie 
novembre, la següen t nota: 

«Davant l'agressió de paraula i 
obra q ue va tenir lloc de manera 
pública i t l'aIdara e n ple carrer i 
d e la qua l va ser víctima e l reve
rend Lluís Hernànclez, ecònom de 
la parròquia de Sant E rnes t cie 
Santa Coloma, e l dimarts passa t, 
28 de novembre, aquest Arquebis
ba t lamenta que s 'hagi acudit a 
la violència, la qual sempre t5s 
contrà ria, almenys, a l'esperi t de 
diàleg q ue ha d 'animar les re la
cions entre pe rsones. 

. Ta l com ensenya e l Concili Va
ti cà II "Tot e l qui viola la inte
gritat de la pe rsona humana des
ho nora més els autors que les se· 
ves víctimes" (G. S . 27). 

«AI ma teix temps aquest Ar que
bis ba t desitja fer cons tar que 
aquesta repul sa de la violència té 
un caràcter gene ra l lo t i ser mo
ti vada, en aquest cas, per have r
ne esta t víctima un sacerdot.. 

En un cinquè full Informatiu, tramès 
puntualment aquest gener, el Semina
ri de Barcelona fa la crònica d.1 tri
mestre escolat. 

« Davan t els problemes avui im
plicats en el servei minis terial de 
les comunitats, esdevé més viva 
la responsabilita t que to ts - pre
ve res i laics- compartim o;¡obre 
el futur dels ministeris en l'Es
gl ésia . E ns ca l repensar en con· 
junt tots els problemes que ani
ran configurant aquest fu tur i cer
car j a des d'ara nous camins a fi 
de su scitar i desenvolupar els cor-
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rcsponents carismes a l'interior 
de les comunitats. » 

Aquest llenguatge és encoratja
dor. També ho són aquests tres 
fets: la constitució d'un Consell 
assessor del Seminari, integrat 
per tres preveres (Josep Camps, 
Joan Carrera i Ricard Masc1ans) 
i tres laics (Marcel Galobart. Llo
renç Gamis i Josep Sànchcz 
Bosch); la constitució «d'un equip 
de documentació sobre els minis
teris en l'Església, tant pel que es 
refereix als avanços doctrinal s, 
com a Ics diverses experiències 
d'arreu », que ha iniciat la forma
ció d'un arxiu; que ci balanç del 
pla d'estudis teològics per a joves 
que fan la seva jornada laboral 
ind iqui que «l'interès suscitat per 
les classes i l'esforç persona l dels 
alu mnes és satisfactori ». 

Finalment la notícia de tres or
denacions de prevere el desem bre 
i la primera quinzena de gener a 
les parròquies on havien exercit 
e l ministeri diaconal : Jaume Das
quens (Sagrada Família de Terras
sa), Jaume Berdoy (Olesa de 
Montserrat ) i Martí Bayó (Sant 
Medir de la Bordeta ). 

El dia 16 de gener va fer un any de 
la mort del doctor Gregorlo Modrego. 
Després d'una missa presidida pel se
nyor Bisbe Jubany, les seves despulles 
van ser traslladades al mausoleu cons
truït a la capella del Pilar de la ,Ca
tedral. 

La seva làpida sepulcral -escri
ta en l1atÍ- presenta així la seva 
figura: «Pastor soHícit del ramat, 
va promoure la integritat de la 
fe, l'increment de Ja pietat i la uni-
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tat en la caritat i la justícia. Va 
reconstruir les ruïnes acumulades 
per la persecució impia. Va assu
mi r la causa dels pobres i c1s sen
se llar. Va congregar ci XXXVè 
Congrés eucaristic internacional. _ 

Molts s'han demanat si a l'any 
1973 és aques ta la manera més 
apropiada per a referir-se a la 
guerra en una làpida funerària 
del temple més representatiu de 
l'Església de Barcelona. I hom es 
pregunta en mans de qui està la 
redacció d'unes inscripcions gra
vades a la pedra i que aspiren a 
la perdurabilitat. 

En aquest cas, ens hauria pla
gut més sobrie tat, si més no en 
aquesta aBusió. La memòria del 
bisbe Gregorio no hi hauria per
dut, ben al contra ri. 

Ha arribat a la nostra redacció un 
breu full: ala tragèdia del carrer de 
Rajolers (. Iadrilleros_): una paraula 
cristlana_. El Vicari episcopal I els ar
xiprestos de la zona, van reunir-se amb 
altres sacerdots I Iaies, en Consell pa. 
toral _per a reflexionar, a la llum de la 
fe sobre la situacl6 en què el troben, 
encara, 16 families després de l'expio
si6 del 29 d'octubre_o Aquest full por
ta data de 20 de desembre. 

Després d'una suscin ta relació 
dels fets , passa a exposar com 
«després de prop de dos mesos, 
les famílies afectades es troben 
en una situació de punt mo~t que 
resulta força alarmant: «segueix 
la provisionalitat del primer dia: 
allotjament en residència o amb 
fam iliars, separació dels membres 
d'una mateixa família, que no han 
pogut refer, encara, una nova 
llar. 



En aquesta s ituac ió -continua, 
uesprés- la nostra consciència 
ens obliga a recollir uns interro
gants que es fa molta gent i que 
no haurien de quedar sense a lt a~ 

veu ni sense resposta ... Aquestes 
preguntes dibuixen una s ituació 
d'injustícia , davant la qual cap 
ciutadà no pot, en consciència, 
fingir-se indiferent. Nosaltres, 
cristians, no podem passar de 
IInrg, davant unes persones trac
tades tan durament per la desgrà
cia i pel ret ard d'unes ajudes jus
Les. En nom de l'Evangeli i de 
l'Església d'aques ta zona ens po· 
sem al seu cos tat.» 

tS un escrit que arriba tard, o 
que és sobrer? Qui sap! En toL 
cas una presència cristiana davant 
un problema humà greu que afec
ta famílies senzilles de la barri a
da de Sants. Perquè, passada l'e
moció dels primers dics, els pro
blemes resten i això és greu. Un 
escrit, a més, avalat pels respon
sables pastorals de la zona i que 
ha estat distribuït a les parrò
quies. No a Iotes, tanmateix; per 
exempl e, a la més directament in
teressada: la de Sant Joan Bpta. 
Vianney! 

Igual que l'any passat, la -Comislón 
nacional Justlcla y Paz_ va elaborar 
un document - la pau és possible_ 
amb motiu del primer de gener, diada 
mundial de la Pau. 

N'ha arribat a la redacció edi
ció catalana impresa i edició 
cas tellana multicopiada. El docu· 
ment -que no ha trobat a la 
premsa el ressò que hom hauria 
pogut esperar- té cinc parts: una 

mirada al món ; ... i a Espanya; la 
pau impossible; però la pau és 
possible; la pau, obra de l'home. 

Els diaris de Barcelona publi· 
caven, el 31 de desembre una breu 
ex hortació pastoral de l'Arquebis· 
be de la qual copiem un paràgraf: 

. El lema d'aquesta Jornada - la 
pau és possible- té validesa per 
a la nostra societat espanyola. Les 
paraules del Papa són per a tots 
-governants i govcrnats- un 
c rit d'alarma i un impuls fort que 
ens es timul a a cam inar sense dc· 
fa lli r envers una consecució més 
plena de la pau al nostre país. La 
'¡Comisión acional Justicia y 
Paz" -organisme autònom, apro~ 

vat per la Jerarqu ia espanyola
en un document publicat arran 
d'aquesta Jornada fa l'anàlisi 
d'una sèric de punts dèbils de la 
societat del nostre país que re
clamen un remei urgent per tal 
que la pau sigui autèntica i arre
I i més i més sobre les bases sòli
des de la veritat, la jus tfcia, la 
llibe rtat i l'amor. Perquè la pau 
no brolla per generació espontà
nia: li cal un clima propici. l 
aquest clima exigeix, com a con
dició indispensable, el respec te 
efectiu dels drets fonamentals de 
la persona humana. Només en 
aquelles societats en les quals els 
drets de l'home són respecta ts pot 
prosperar la pau en el seu sentit 
més autèntic. l, a Ja vegada, no
més la pau permet que e ls drets 
de l'home trobin el seu reconei· 
xement ple i veritable .• 

El ButlleU Oficial del Bisbat In .... 
relx, en el número de desembre, una 
-nota de l'arquebisbat sobre el proces· 
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sament dels components de la Comis
sl6 permanent del Secretariat diocesi 
Justfcia I Pau» (vegeu O. P. núm. 21 , 
pp. 684-685). 

Aq uesta nota, datada el 18 de 
novembre i que ja havia apare
gut a la premsa d iu, entre altres 
coses: «El document incrim inat 
pel Tribunal d 'Ordre Púb lic ( ... ) 
conté la re lació d 'uns fe ts i e l ju· 
dici cristià sobre d'e lls, judici que 
es fonamenta en les encícliques 
pontifícies i en les conclusions 
aprovades per l'Assemblea con· 
junta de Bisbes i capellans d'Es· 
panya, que va tenir lloc ci setem· 
bre de 197 1. Tant el judici com les 
conclusions del document respo
nen plenament als pos tulats de la 
doctrina i es troben dintre de les 
finalitats assignades a l Secretariat 
segons e l decret epi scopal de la 
seva constitució.» 

En començar ('Advent, el dia 3 de 
desembre el senyor Arquebisbe va fer 
pública una carta pastoral _ L'espiri. 
tualitat de l'Advent_ que van reco
JlJr els diaris. 

També la publicava e l Butlle tí 
Oficial del mes de desembre en 
versió catalana i castellana. Cons
ta de quatre parts i una conclu
sió: la virtut crist iana de l'espe
rança; la imatge bíblica de l de· 
sert; la teologia de la «resla d'Is
rael »; el pobre com a ins tància 
absoluta. 

La seva lectura a la premsa va 
constituir per a molts una agra
dable sorpresa; e l text resulta , 
efectivamen t, per a força cristians 
una exceHent gu ia dc refl exió es
piritual. 
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Mallorca 

5egurament la III Trobada mundial de 
Dirigents de Cursets de Cristiandat ha 
estat, des de la darrera crònica (QUA
DERNS, núm. 20), el fet més Impor· 
tant de la vida eclesial de la nostra 
JlJa. 

Tots coneixem la I ran~cendèn 

cia de l moviment dins la noslra 
pastoral diocesana des de 1944 . 

s un fet innegable, que ens ha 
marcat moltíssim . D'allra banda, 
des de l'exportació dels «Cursi· 
llos» --com aquí ~empre se'ls ano
mena tal vo lta en honor del seu 
assenyalat cas lellani sme- els cur
sets han donat la volta al m n. 
A Mallorca han tingut una his tò· 
ria molt concreta d'esdeveniments 
i persones: entre Ics defense més 
tancades i absolutes i el rebu ig 
que ha anat prenent molts mati
sos; i tot això ha produïl e l clima 
dc tensió en què s'han donat en
tre nosa ltres els cursets. 

No és aquesta maleixa la hi stb
ria dels cursets a tots e ls indret s 
on han arrela t. I d'això, ta l volta 
no ens n'adonam els mallorqu ins 
i per això ens és difícil d'apreciar 
amb tota juslícia, i equilibrada
ment , la trobada que entre l'I i 
e l 7 de novemb re de l'any passat 
es tingué en un ho tel de luxe de la 
Platja de Palma. 

Ja abans, pel mes de setembre, 
la revis ta «Lluc» (núm. 618, pp. 
3·6 ) va publicar una llarga tau la 
rodona, mantinguda per gent de 
cW'set s, seglars i capellans. Uns 
estaven ja fora del moviment , al-



t res hi són e ncara present s . Les 
intervencions foren s in ceres i 
gen s unà nimes. Qui veia en cur
se ts un moviment d'actuali tat, re
rorçat pel Concili; qui e l veia des· 
fasat Clnrr'ont de l missa tge conci
liar; qui e l cons iderava un obsta
cle per l'avanç de la nost ra Esglé
sia , qui a firmava q ue les seves 
poss ib ilitats no es ta ven e nca ra 
prou descobertes de ca ra a l'ho
me ac tual. 

La fin a lital de la 11 I Trobada 
de Dirigents, a mb part ici pació de 
t renta-u ll sccretar i a t ~ naciona ls, 
c ra la de redacta r -o de prepar ar 
la redacció-, d'u n Ideari per cla
r ificar c ritc ris, principis i objec
tius que ha n de !>cr la colum na 
vertc bral del movimen t de CU 1"

!-.cts . De~prés de ponències, reu
niol1'i per gru ps i amplíssimes i 
democràtiques discussions es re
solgué que durant un any es tre
ballàs en la redacció de l'Ideari, 
per unificar crite ris i posar el mo
vi mell t en una línia ~empre més 
efec tiva de pas to ra l missionera. 

El dia 16 d'octubre de l'any passat 
s'esqueia el 50 Aniversari de la mort 
de mossèn Costa 1 Llobera. la cle re
cia de Mallorca ha servat tothora una 
veneració per "altíssim poeta d'. EI pi 
d. Formentor •. 

Una veneració, tanmate ix una 
mica romàntica i poc efectiva en 
e l moment d'es timar i valorar la 
pròpia lle ngua com a m itjà pas
tora l i, en e ls nostres dies post· 
concilia rs, com a expressió natu
ra l de la pròpia fe en la Litúrgia. 
(Un dia la i volta, serà bo donar 
a conèixer a ls lectors de QUA-

DERNS aques la si luac ió de la 
~os tra ll engua a la Litúrgia . Es
pecialment ara que e l «Calenda
r i litúrgic pas tora l 1973. ha igno
rat les publicacions litúrgiq ues 
adaptades del català «oficial . per 
a les Ill es. També algunes ca r tes 
pub licades a (( Serra d'Or» han re
mogut la qüest ió, rc!-.o lta tan ma
lamen t per part, fin s ara, de mol· 
te~ de Ics nostres parròquies .) 

Doncs bé, tornant al c inquen
tcna ri del poeta pollencí, hem de 
dir que fou monoco lor; un con
cert a una so la veu, que p rcngul! 
des del princ ipi una traj ec tòria 
tan marcada quc molts, que es ti 
men i aprecien el que mossèn 
Cos ta enal tí i c!> timà, no se sen ti
I-en gens atrets -més aviat bande
jats- per la celebració comme
morativa. Figu rau-vos que III1S i 
tot es digué un pontifical en lla tí 
a Cala Murta i el cor parroquial 
cie Pollença ho can til tol, en lla tí 
ta mbé, a l funera l del dia 16 d 'oc
tubre, perquè la pa rròquia na
diua del nostre poeta h a exclòs, 
quasi absolutament, l'ús de la nos
tra llengua a la litúrgia. 

Va encendre e ls ànims benpensants 
de l'Illa de la calma la Interviu de J. C. 
Barreau, el conegut sacerdot secula
ritzat, a la TV francesa, publicat pel 
. Servicio Informativo. . Esclata, doncs, 
el conllJcte al CECOMS_ 

«Se rvicio info rmativa» és la pu
b licació quinzenal del .Centro de 
Comunicaciones social es de Ma
llorca », que ara acaba de publicar 
e l núm. 71. Es publica en c iclos
til, quas i tol «eH p er fec to caste-
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llana . , que segueix la «Iengua ot. 
cial de la ¡glesia de Mallorca • . 

Doncs, com dèiem, la interviu 
d'en Barreau pels seus atacs al 
sistema i al ce libat o bligatori ar
maren un avalot impressionant. 
e s clar que ningú, que jo sàpiga. 
no ha comentat les frases del co
negut home de missió sobre el 
missatge cris tià, la persona de Je
sús, la predicació de l'Evangeli a 
l'home d 'avui ... 

Tot va fer que al núm. següent, 
el 66, es publicàs per orde del bis
be administrador apostòlic la r es
posta de J. M. Hennaux, profes
sor a Lovaina, a la dita interviu. 
També el B. O. del bisbat, novem
bre 1972 , reproduí la mateixa res
posta, precedida d 'una carta de 
l 'administrador apostòlic Teodor 
Ubeda. 

L'assumpte es porta a discus
s ió de la XV reunió del Consell 
p resbite ra l (15 de novembre). El 
nus de Ja qüestió rau a saber si 
e l «Servicia in formativa » és veu 
oficial de l'Església jeràrquica, o 
no; si ha de ser suplement del 
B . O. del bisbat , o empresa d'un 
grup de persones q ue exposen el 
seu criteri o donen una informa· 
ció en una línia de terminada. La 
jerarquia ba mantingut el primer 
criteri, que sembla més d'acord 
amb l'estatut fundacional de la 
publicació , din s e ls condiciona
ments de l'actual llei de prem sa. 

El bisbe administrador apostò
lic prometé de nomenar una nova 
comissió de comunicacions so
cials i, de moment, es responsabi
litzà ell mateix del .Servicio in
formativa». 
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Molts de condicionaments am
bientals, personals, culturals, eco
nòmics, de censura i d'enfocament 
de la missió de l'Esglés ia en l'ús 
de les comunicacions socials, pres
sionen el S. I. L'arri baran a ofe
gar? 

Pels volts de la Purfssima, es tlngu' 
a Santa Llúcia de Manacor una Tro
bada Interbalear de Joventut, dirigida 
per dos monjos do la comunitat de 
Taizé. 

Cal remarcar l'esperit obert, au· 
tèntica men t cris tià i jove, d'a· 
quells d ies de convivència. Han 
posat en movi ment unes reunions 
de joves de ca ra a treballar de 
veres com a llevat de pau, justí· 
cia, compromís amb el món dels 
pobres , en la nostra socie tat. 

A l'esmentada XV reunió del Con
sell presbiteral, es llegí la ponènCia 
_La parroquia urbana como real1dad 
sociol6gica y pastoral». la presentà un 
jove llicenciat en ciències socials, Joan 
Bestard, que la redactà per encàrrec 
del bisbe administrador apostòlic. 

Aplaudiments i felicitacions clo
gueren la lectura. Que hi està de 
ben d it tot a ixòl Després, es pu
b licà la ponència a ls núms. 69-70 
(desem bre) de _Servicio in for· 
mativo » i ha estat enviada als arxi· 
pres tos de Palma, Inca i Mana· 
cor perquè l'estudiïn amb els sa
cerdots. El mateix S. I. proposa al 
fina l una enquesta que tothom 
pot contestar. 

De la ponència es dedueix cla-



ramen l qu e la pastoral a la ciu· 
tat , centrada en la parròqu ia ler· 
ritorial , autosufic ient i aïllada, 
d'espatles a tota pastoral de con
junt, es tà del tot desfasada i és 
un seriós obs tacle a la presència 
de l'Església en e l món. 

Ara, no cal fer-se iHus ions. El 
camí és llarg, ple de dificultats 
ambientals i personals i estructu
rals. És ben previsible entre nos
alt res que el projecte s igu i obsta
culitzat seriosament, ja que altres 
coses molt menys difícils ... Per 
altra banda, creim que abans de 
la pastoral urbana , s'ha de plante
jar definitivament la pastoral dio
cesana, que no arri ba a planificar
se. - LL. M. 

Menorca 

Els dies 27 I 28 de desembre van te
nir lloc al Seminari de Ciutadella unes 
jornades d'estudi per a sacerdots. 

Les va organitzar la Comissió 
del Clergat j les va dirigir mossèn 
Josep M_ Rovira, de Barcelona , 
professor de la Facultat de Teo
logia, Secció San t Pacià . 

L'assistència del clergat va ser 
notable: una trentena (un 60 %), 
amb el bisbe a l davant, el qual va 
participar a totes les sessions. El 

12 

clima va ser, talllbé, distès i ¡'in
terès dels participants, viu. 

Mossèn Rovira va fer dues ex
posicions: «El sacerdot en la co
munitat» i «La comunitat de) sa
cerdot». Van anar seguides de tre
balls per grups i de posada en 
comú, en les quals el ponent va 
recollir les qüestions suscitades i 
va anlpliar, així la seva exposició. 

Aquestes Jornades han estat un 
e lement de cohesió per al clergat 
de l'illa . 

Solsona 

A Berga s'han donat unes jornades 
de catequesI. 

Le~ ha dirigides mossèn Jesús 
Hugul.!l; !:Ic'n donen quinzenal
ment unes altres de cultura bíbli
ca dirigides per mossèn Florenci 
Besora: aq uestes últimes s'han co· 
mcnça l cic repetir a Puig-reig. 

Els Pastorets de l'Ametlla de Mero
la i de la colònia Soldevila han tornat, 
durant les proppassades festes nada
lenques, a mobilitzar masses de gent 
d'arreu de Catalunya. 

Potser algun dia caldrà estudiar 
aquest fet des del punt de vista 
de la pastoral popular. Com el de 
les agrupacions cora ls que puHu
Ien per Ics nostres comarques, i 
de tantes altres activitats que sen
se ser pròpiament religioses es 
moue n a l'ombra dels campanars. 
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El jovent de C •• t.O.dral, Sant e ... 
gat de Salou, Viver I Serr~teix celebren 
els dissabtes i diumenges consecutius 
unes ICvesprades de joventut-. 

Duraran dos mesos en tre xer
rades i sessions de cant, de cine, 
de teatre.. Són organitzades per 
e lls mate ixos amb l'ani mació d'al· 
gun cape ll à i d 'a lgun s seminaris
tes. 

Es va de cara a la creació d'un full 
interdiocesà Vic·Solsona. 

Millo r d it, el nost re b isbat adop
taria e l full del bisbal veí reser· 
vant-se a lguna pàgina e n blanc. 
Diuen que les altes es [eres hi han 
do nat ja e l vis t i plau . 

Tarragona 

Els dies 28 1 29 de desembre va te
nir lloc al Palau arquebisbal la reunió 
del Consell del pres biteri. 

A , 'ordre del di a un tema: «les 
secularitzacions». Se'n va respon
sabilitzar el pare Jor di Font, je
suïta, direc tor del Centre mèdico
psicològic de Barcelona, el- Riva
deneyr a . Un a ltre tema a càrrec 
de la Delegació diocesana d 'as
sumptes econòmics : «criteris pas
torals en la construcció de noves 
E sglésies ». 

Finalment el Consell de direc-
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ció demanà el pa re r de l Consell 
del presbiteri «davant e l proble
ma de molts pobles de la pe rifè ria 
de l'arquebisbat que es queden 
a mb la dificultat de ser atesos._ 

Els dies 8 i 9 de gener, a la Selv8 
del Camp, la Delegació diocesana de 
litúrgia i música sagrada va organitzar 
unes «Jornades de pastoral l itúrgica». 

Mossèn Pere Farnés va pronun
ciar-hi tres conferències -segui
des de col'loqui- sobre el Matri
moni (religiositat i sagramen t, e l 
sagrament, el ritu ) i mossèn Joan 
L10pis altres tres sobre e l nou ri
tua l d'exèquies (aspec tes teolò
gics, caracterís tiques litúrgiques, 
problemes paslorals)_ 

Cada ta rda hi va haver, a més, 
una taula rodona per a aclarir 
plints i qües tions noves. 

L'assistència va osciHar entre 
la trentena i la quarentena . 

L'«Escola de Teologia» segueix la 
seva marxa normal des de comença
ments d'octubre I durarà fins a finals 
de maig. 

En e l seu tercer any d'existèn
cia comprèn tres cursos: al pri
mer, entorn de l tem a de Déu, hi 
participen uns 120 alumnes; al se
gon, entorn del tema Església, 
una vuitantena ; al tercer, centrat 
en e ls sagraments, una setan tena. 

Les classes són setmanals , tant 
a Re us (en llengua catalana) com 
a Tarragona (en una doble sec
ció: catalana i castellana). 

Se'n r esponsabilitza mossèn 
Joaquim Clavé_ 



Hem tingut ocasl6 de llegir el _Salm 
del Servent de Jahvé-. 

Am b aq uest poema mossèn Ra~ 
mon Munt anyola va guan~'a r la 
viola d'or als jocs florals dc la 
ll engua catal ana ce lebra ts a Gi
nebra el 29 d 'octubre. 

Unes quantes notícies de la Zona 
formada pels arxiprestats de la Sagar
ra tarragonina I de la Conca de Barbe
rà. 

A nivell de Zona, va haver-hi a 
Montbla nc, e l dia 8 de gener , una 
trobaJa de religioses, per veure dc 
qui na manera concreta havien 
d 'integrar-se elles a la pastora l de 
la Zona, i quina havia de ser Ja 
seva actitud en la Diòces i, d'acord 
amb la campanya de Pert inença 
a l'Església Loca l. A la trobada 
h i va ren parti ci par tren ta-c inc re
ligioses, pertinents a se t comuni
tats i constaten que va ser ulla 
reunió positiva, la necess it at de 
tro bar-se sovint i programar jun
tes, i sempre d'acord amb Ics lí~ 

nies que es vagin marca nt. A l'ho
ra present , ja es treballa en la 
preparació d'una nova trobada . 

També a Mon tblanc es reun iren 
sacerdot s cle ls arxipresta ls de 
Mo ntblanc, Santa Coloma de Que
ralt i Vinaixa, per veure la for~ 

ma d'encetar una pas toral conjun
ta. Dc moment començaran una 
Cateques i d 'adul ts a tots els po
bles, a parti r del mes de febre r. 

L'arxiprestat de Sant Martí de 
Maldà, va organi tzar una trobada 
a Vallbona de les Monges. Es va 
posar l'accent en l'objectiu gene
ral (pe rtinença dels laics a l'Es-

gJé; ia local) i en cls quatre punts 
de revisió constant (cultes. men
ta litats , comunitat i compromís). 
E ls fruits? Orientar la Catequesi 
perque se'n treguin compromisos 
d'acció concrets i constants; bus
car un grup de laics que puguin 
ser capdavante rs en e l munta tge 
de l'acció pastoral a l'arxipresta t ; 
fer reuni ons com aq uesta tres o 
qua tre cops a l'any. 

També a mb e ls joves va haver
hi una trobada a Vallbo na de Ics 
Monges la nit de Cap d 'Any. Va 
anunciar-se com a «Trobada de 
reflex ió i de pregària sobre la 
pau . i es va partir del tex t publi
ca t l'any anterior per la Comissió 
nac ional de Ju stíc ia i Pau; es va 
estu diar per grups una enques ta 
preparada anteriorment, i després 
es va posar en comú e l que havien 
dit e ls di fe ren ts grups ; la pregà
ri a va consistir en la celebració 
dc l'Eucaris tia, i en acabar no va 
fa l la r~hi la gatzal-a pròpia de ls 
ll ocs on es reuneix e l jovent. 

Urgell 

L'ii de novembre és la Festa del 
Sant Crist de Balaguer. 

. Algú ha dit que hi ha ciutats 
espirituals. Balaguer n'és una ... 
Una vetllada litúrgica al Santuari 
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del Sant Crist tingué lloc la nit 
del 8 de novembre. Fou presidida 
pel senyor Bisbe. Quin fou e l s ig
ne? Aplegar-nos i pregar en comu
n itat. Volíem afirmar-nos més en 
la idea que pel m isteri de la Creu 
s 'assoleix la joia i la llum. Hi pa r
ticiparen diferents membres de la 
comunitat parroquial, a més dels 
sacerdots, els religiosos i religio
ses, laics de tota classe i condi· 
ció, àdhuc d'algunes parròq uies 
veïnes. 

»Quin fou el con tingut ? La ce· 
lebració de la Vet lla ens féu re
co rdar la Vetlla Pasqual, ja que 
la primera part, la celebració de 
la Paraula, fou la més solemn e. 

• EI contingu t homilètic fou 
dens, actual i moll interessant, 
explicat per tres concelebran ts . 
Es desenrotllaren a lguns aspectes 
de la Ca rta Pastoral dels Bisbes 
de la província eclesiàstica ta r· 
raconense, ':EI plura lisme en la 
comunió eclesial ", subratllant-se 
els conceptes de comunió i plura
lisme tan t en la vida esp iritual 
com en la presènc ia en el món . 

. Tot seguit es ce lebrà l' Euca
ristia. l e n acabar, e l senyor Bis
be, junt amb l'equip sacerdotal 
de la parròquia, conversà amb un 
nombre d'assisten ts.» (J. M. Mo
nill i Oriola, «Església d'Urgell . , 
nllm . 7.) 

. A ¡'Assemblea es nota Ja preocupa. 
cló per ¡'eficàcia l, per tant, pel, mè
todes de treball. Molts havien fet sug
geriments en assemblees passades I 
el resultat es comença a percebre. 
Aquesta vegada s 'ha fet treball per 
grups en els tres temes més Impor· 
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tants. AIxò ha estat interessant: hil fet 
que s'alternés l'aire solemnial de la 
gran aula, que obliga a un llenguatge 
parlamentari I megafònIc, amb el to 
senzill I humà del petit grup ... 

. Jo no sé s i no valdri a la pena 
de considerar un desplaçament de 
l'Asse mblea a un altre lloc : la pe
ri[èria , pe r exemple. A Madrid hi 
ha un diàleg més immed iat amb 
l 'opillió pública, amb grups i ins
titucions. Quan es tracten proble
mes de més interès sociopolític 
hi deu haver - qui sap- contac
tes privats d'altura , però l3111bé 
tot això porta uns condiciona
ments llargament comentats en ci 
discurs d'obertura pel Cardena l 
President. . 

»EI tema ¡ ' J g l e~ia y o rden po lí. 
tico" és encara una pilota a la 
teulada. Aquesta mena de termes 
porten anexes Ics sotragades p rò
pies de l'ordre temporal , com és 
més amp la la possibil itat d'opi
nió. Aquí hi ha una dific il [eina: 
per una part demanar major 
autonom ia per a l'Església i, per 
aIt ra, no deixar to talmen t autò
nom l'Estat , formulant judicis 
è tics que són obligat::. pe l bé co
mú. Ací a Espanya, per altra ban
da, fa una mica la impressió 
d'una mena de problema de faml· 
lia, que porta una fo rta càrrega 
emocional. ~s difícil la clarivi
dència i és un cam p on no n'hi ha 
prou de procedi r en el terreny 
de la doct rina , perquè cal [er ju
dicis de la bona o ma la oportuni
tat, cosa que es refere ix al bon 
seny del govern . 

. S 'observa un cert ai re de va
c il'lac ió en el curs del treball de 



la Conrerència» .. ( << Església d 'Ur
gell . , núm. 8.) 

Així vell la VI I Assemblea p le
nàri a dc la Conferència de l 'epis
copa t espanyol e l Bi sbe Joan , per 
als seus fidels. Va fer-s'hi acoll1-
panva r pel Delegat de Comunica
ció Social. Oficiosamen t va esta
blir contacte amb e ls Objec tors 
de Consci('ncia, que dej unaven en 
un coBegi del mate ix barri, i va 
concelebrar-hi l 'Eucari stia . 

La VI reunió del nOltre Consell Pre .. 
biteral Diocesà tingué lloc al Sant 
Crist de Balaguer, els dies 4 I 5 de 
desembre. Té Ja un any de rodatge. 
L'ordre del dia comprenia: salutació 
del senyor Blabe I Informació ecloslal : 
Espanya, Catalunya, Urgell. 

L'informe de ¡'estud i dc les mo
dificacions introduïdes al Regln
ment del C. del P. i l'Organigrama 
de l Bi sbat van ser presen tats per 
les corresponents ponències . 

La ponència «Esglés ia missio
ne ra d'Urgell » presentà una intro
ducció doctrinal, una anàlisi de 
Ics estru ctures i unes pistes de 
solució. Es tà en curs de treball i 
estudi. 

Tot seguit es proced í a l lliura
ment dels corresponents informes 
al C. P.: Santu3ri dc Núria , comis
~ ion s diocesanes dc litúrgia i C3-

lcques i, Les delegacions diocesa
nes prcsenten també projectes de 
treball del curs 72-73 : doctrina de 
la fe i formació permanent del 
clerica t, ensenyament, miljanc; de 
comunicació socia l, vocacions i 
oficina de sociologia i estadística. 

A «Precs i preguntes » es plante
jà l'adhesió de solida ritat amb el 

sace rdot Lluis Hernàndez de San
ta Coloma, víctima de mals trac
tes d'uns «desconcguts», arribant 
a la fórmula fe liç de trametre una 
adhes ió a la nota dimanada de 
l'Arquebisbat de Barcelo na i de 
fer-h i, a la clínica, una visita per 
part de dos sace rdot s d'Ur ell , 
tramesos pel Consell . 

A I. Seu d'Urgell, el bisbe Joan, de 
retorn de la Plenària de la Conferència 
Episcopal Espanyola, va Informar a 
clergues i laics, a la Casa d'A. C. 

Aquestes trobades bisbe- I aic~ 

aniran prenent volada, sens dub
te. També a Balaguer, invitat per 
l'Ateneu, va pronunciar una con
ferència. El tema «Relacions de 
l'Església amb el món . pola ritzi! 
('atenció dels oients en nombre de 
més de 500. Tamb informà sobre 
el documen t «Església i comuni
tat política» . .t:.s remarcable la 
progressiva intervenció del poble, 
ni que sigui ICnla, en aquestes ses· 
sion de diàleg. 

Des de llurs nomenaments, confir· 
mats els uns I renovellats els altrel , 
els arxiprestos han anat treballant. 

Alguna reunió ( 14-XII), amb 
qüestions ben pràct iques sobre la 
taula. També han tingut ll oc, pen
~ades per a ell s, que hi han es taI 
els primers invita ts , unes II Jor
nades de Dinàm ica cie Grup i Pas
toral, al Sant Cri~l. Darrerament, 
el 13 de gener, tingué lloc a l Bis
bat , la reunió del Consell dc Di· 
recció amb els delegats de zona, 
cinc, treballant diverses qüestions 
a l 'entorn de t'economia: coHec· 
tt::S -simplificació dc Ics mana· 
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des, de 14 a 7- aranzels, pub li
cació de comptes P,;!!Toquials i 
unificació de serveis. 

Es deixa endevinar que el nai
xent «Cos Arxiprestal», i el seu 
nucli reprc~entati ll, e ls delegats 
de zona, assumjran de dia en dia 
una tascd executiva, al costat del 
C. d.·l P., que es va configurant 
com una cambra al ta deliberati· 
va, a nivell de clergat. El que no 
es veu en lloc encara són els con
sells pastoral s, tret d'uns modes
tos tempteigs ací i allà, en els con
sells de comunitat parroquial. 
Temps a l temps. 

Amb 11.000 exemplars, arreu del bIs
bat, cada diumenge té lloc la sembra 
del _Full dominlcal-, nascut el dia de 
Nadal. 

IÒS una senzi lla acció, conjunta 
amb «Hoja Dominical. de Barce
lona, que permetra d'es tendre fin s 
als més pe ti ts nuclis pastorals de l 
nostre Pirineu les notícies d'inte
rès diocesà i les comunicacions 
past o ra ls que cregui oportunes e l 
Bisbe, o les que siguin d'interès, 
dimanades dels nostres responsa
bles i pastor. També «Església 
d 'Urgell . va fen t via, aparegut ja 
el fa scicle número 9, sota la d i
recció de la senyoreta Dolors Ma
j oral. r, poc a poquet, ens trobem 
a mb un laicat que llegeix". i es
c riu. 

Unes noUcies d'Andorra. 

L'e nsenyament a les Valls, l'an
do rran ització de la cultura (?) i e l 
petit mar de fons que sempre bull 
a l Principat, amb ('espole ta de la 
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no invitació d'Andorra a Helsin
ki -ço que problematitza la re
presentació del Principat a nivell 
intcrnacional- han desembocat a 
An dorra en una polèm ica des de 
les publicacions periòdiqucs". de 
França i Espanya. L'cxpu ls ió d'un 
periodista pcr part de la Casa de 
la Vall, com 3 persona no grata , 
i la coHocació d'un artefacte ex
p losiu a l seu domicili, obra d'a l
gull desconegu t, van provocar una 
nota de )a delegació diocesana de 
mitjans de com unicació social. 

El número 9 d'"Església d'Urgell- , dl· 
fon una comunicació a tots els lec· 
tors, entorn a l'actuació dels laics en 
el terreny temporal I a l'aportació, dins 
la legalitat, de punts de vista nous i 
propis als tràmits de l'AdmlnlstracI6. 

Una instància 3 les Germandats 
de Pagesos i Ramaders sobre 
la Segu retat Socia l Agrària, amb 
la recollida de 785 s ignatures de 
pagesos i altres treball adors, n'ha 
estat l'ocasi . Hom surt al pas 
de possibles torçades interpre ta
c ions . «Església d'Urgell . , ja ho 
sabeu. és una publicació ofi ci31 
del l3isbat . 

Estan en plena marxa els Grups de 
Formació Doctrinal per a capacitar 
mestres a fi d'ésser professors de ,'à
rea de religió de la segona etapa d'En
senyament General BàsIc. 

Són una veritable escola de Teo
logia dirigida per especiali s tes, (al 
nostre Bisbat, mossèn Fermí Ca
sal i m ossèn J . Peretó), on els 
alumnes es comprometen a un es
tudi seriós, i alhora actiu del mi s
satge cristià; consult en llibres i 



documents i respo nen qüestion;)
ris mo lt comple ts , que són posats 
e n cornú i ava luats. I:.S un apro
rondiment ac tualit zat dels grans 
temes dc la Teo logia . 

AI Bbbat hi ha cinc grups, a mb 
un lotal d'un cen tena r d 'a lumnes, 
mestres i llicenciats . Un grup de 
20 a la coma rca de Pobla dc Sc
gu r , un a ltre també dc 20 a la de 
Trem p. Un a Balaguer de 17, i un 
es pec ia l de Grad ua ts Unive rs ita
ri s. Un a la Sell, de 24 . 

l a venda de la fàbrica de cime nt ori· 
ginària de la ENHER fa témer el seu 
final, desposseint la pon t més pobra 
de la IC Catalunya pobra_ de molts llocs 
de Ireball I el colJegl de la Pobla d 'un 
cente nar d'alumnes. El bisbe ha escrit: 

( ... eI que ha pass~ll amb la fà
bri ca tle ciment de Xerallo ra 
poc::, dies e n::, entris teix a to t::,. 
Qua n tots en::, preocupem per IaI 
que es c reïn llocs dc treball i a l
bruna pe tita indústria en les terres 
de Lleida, resulta que cic tant en 
lant ens ar riba la no tícia d 'una 
que es lanca. I ara, què passarà 
amb ci ferrocarril dc Pobla dc Sc
g ur, i am b altres serveis, com 
l'ensenyament, a les comarques 
del Pall a rs? Què passarà amb la 
moral de ll urs habitants, ja tan 
afectada pt.: r altres raons? La ini
ciat iva privada i l'admin is tració 
púb l ica cal que es preocu pin del 
Pa ll:l rs. Que se'n preocupin, d 'una 
manera es pecial també els sectors 
d'Esglés ia. (Joan, Bisbe, .Esglé
s ia d'Urge ll ., gener , núm. 9.) 

l, com sempre, recollim les engru
nes. 

E l b isbe Joan ha esc rit i ha par· 
la t : Ed itorial a «E sglésia d'Urgell . 
cie Nadal, ci dia de l'Emigrant, la 
Jornada de la Pau , una salutac ió 
pe r mitjà del «Diario de Lérida », 
molt llegida, l'homilia de la mis
sa del gall a la Catedral ... 

Els nos tres d iocesans s'han mo
gut i han donat molt per Man a
gua. 

(( L'Escorcoll ) , ulla revis ta ¡ntel"· 
centres educati us a la Ciuta t de 
La Seu, més aviat aguda i crít ica , 
té en carpe ta uns a rt icles, acura
dament corregi t e l cata là pe r un 
tècnic, amb ganes de daeti logra
fi ar-los pulcrament si a rriba el 
cas, per a l seu te rcer número. 
Però e l tercer número 110 surt, 
pe rquè e ls nois no troben ningú 
qu e a ixop lugui la Revis ta amb cer· 
la solvència: formadors, parro
qu ies, cen tres, e tc. Ço que de-
11105tr3, aquí com a rreu , q ue no 
és la joven tu t sola, la problemà
liea ... -A. F. 

València 

Fa uns dos anys. el rector de la par
ròquia de Sant Joan d'Enova, amb mo
tiu de fer unes reformes a la façana 
de l'església, comunicà a l'alcalde r. 
conveniè ncia de no tornar·hl a col.lo
car la Creu dels caiguts, donada una 
sèrie de raons I ateses les caracterr. 
tiques dels temps actuals. Aquesta r. 
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forma es portà a efocte I I. gent del 
poble ho conslderè normal. 

La nit del 20 de novembre pas
sat, dos veïns d'un poble del cos
tat pintaren a la paret de l'esglé
sia parroqu ial e ls braços de la 
Creu dels caiguts. El rector, sor
près, ho comunicà al s superiors 
eclesiàstics i a les autoritats civils 
i manà rascar la pin tura. 

Aquests fels, ja convertits en 
conflicte, animaren a organitzar 
un desagravi i es projecta la 
construcció d 'una nova Creu de 
marbre. 

El dia de la inauguració, es con
centrà a la pl aça un gran nombre 
de vinguts de fora -perquè els 
del pob le, un xic desficiosos pel 
soroll que s'havia a rmat, prefe
rircn no assis tir-hi. E l rector de 
la parròqu ia, aquell diumenge, 
després de celebrar les misses de 
costum c i matí, hagué d'absentar
se per algun motiu justi ficat, p erò 
no mancà qui el substituís en 
la feina li túrgica del .serpasset. 
i de la solemne benedicció: hi 
eren presents dos sacerdots, un 
dels quals pronwlcià una prèdica. 
També s 'escolta ren d'altres inter
vencif''1.s oratòries i fins es va rc
bre algun telegrama de solidari
tat, un d'ells del pare Oltra. Els 
mitjans de comunicació de la pro
víncia es feren gran ressò de l'cs
devenimen t. 

Aprofitant l'avinentesa de l'Any In
ternacional del llibre, la diòcesi de V. 
lència s'ha proposat llançar una Inte ..... 
slva propagació de la Bíblia amb una 
.Campanya Impacte_. Consis teix en 
deu cursets d'una setmana de duració 
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Els temes dels deu cursets 
són els següents: 

I. Nocions generals per a com
prendre millor la Bíblia. 

2. Moments claus en la H is tò
ria de la salvació_ 

3. Les creences del poble de 
l'an tic tes tanlent. 

4. Els profetes. 
S. E l correnl sapiencial. 
6. Visió general dels evange

lis: un primer contacte. 
7. Parafrasejant d 'acf i d'allà 

les idees fonamentals de l'Evan
geli . 

8. Jesús de atzaret ¿qu i era 
i què va ensenyar, en realitat? 

9. Per a una lectura més per
som l de Pau de Tarso. 

10. Història i a ltres ciències 
auxiliars per a interpretar les sa
grades Escriptures. 

Els objectius d'aquestes setma
nes, ens e ls proposa el butlletí 
oficial de l'Arquebisbat : 

I. Refrescar als sacerdot:; els 
coneixemenls sobre la sagrada Es· 
criptura adquirits al seminari. 

2. Iniciar els segla rs en ci co
neixement de la Bíblia. 

3. Preparar a Ics zoncs pasto
rals equips de sacerdots i seglars 
que programen aquesta campanya 
de cara a l'altra gent. 

Aquests cursets ja han comen
çat, en algunes zones, i de mo
ment la cam panya es desenvolu
pa amb prou èxit, pel que respec
ta a l'assistència, malgrat que la 
majoria siguen capellans i reli
gioses. 

El propòsit és que els deu cur
sets es donin a tots els centres de 
zones pastorals en les deu setma-



nes que els assis tents acorden . 
¿S'arribarà a l fina l o la gent es 
cansarà abans ... ? 

Quant a la d irecció i ins trucció 
van a càrrec d 'un grup d'escrip
turistes de la nostra diòcesi, entre 
els quals figuren professors del 
sem inari i a lguns re ligiosos . 

En l'actual curs s'han posat en mar
xa unes originals tandes d'Exercicis Es
pirituals per a capellans I religiosos. 
Amb les . Semanal de reflexlón sobre 
el minis terio y vida de los presbite
ros _, la Delegacl6 diocesana per al 
Clergat pretén prestar un servei als 
capellans, al mateix temps que busca 
assegurar uns dies de reflexl6 I «adoc
trinament-, pels quals anirà passant el 
major nombre de sacerdots. 

Amb la idea de p rocurar que 
tothom hi passi, els han progra
mat per zones pastorals, pertocant 
una tanda a cada zona en con
c ret; i són els ma teL'"(os vicaris 
episcopals el s qui , en el temps 
opo rtú, van cursant les invita
cions pe rsonal s a ls capellans de 
les respec tives zones. 

Segons e l butlle tí oficial de l'Ar
quebisba t, aquestes se tmanes d'es
pirit uali tat aspiren a ha rmonitzar 
entre e l clerga t diocesà , la vida 
es piritua l, lo. c iència teològica i Ja 
pràctica pasto ra l; i això d'acord 
amb la renovació apuntada en els 
decre ts de l Conci li: .Chris tu s Do
minus » « Presbylerorum ord i nis», 
. Optatam to t ius». 

Cada d ia hi ha un conferenciant 
dis tint que presen ta el tema de 
re fl ex ió teològi ca en dos o tres 
prèdiques, reservan t un temps a 
la reflexió persona l i a Ja posada 
en comú a l fina l del dia . 

13 

No han passat pas encara totes 
Ics zones, però ja podem opinar 
que les tandes ce lebrades han es· 
lat poc concOlTegudes i no massa 
encomiades. Malgrat al gunes op i
nions positives. que e l mateix but· 
lIetí ha publ ica t, mo lts han restat 
despagats ; uns pe r manca de si
lenc i i a ltres queixant·se de diri 
gisme i adoc trinament. 

Aques t muntatge esp iritua l fo r
ma part cic la línia traçada des 
d 'un prinCIpI pe r l'arquebisbe 
Garda La higuera, e l q ua l ja en la 
seva entrada fé u notar que se sen
ti a e l parc espiritual de la diòce
si. Així recordem que e l primer 
any, sobretot , eH dirigia lots els 
ret irs arx iprestals de capellans 
com també quasi totes Ics tandes 
d'exercicis espiri tua ls tant per a 
sacerdots com per a monges, co
sa que encara continua -sobre
to t pe l que respecta a les mon
ges. - A. S. 

Vic 

El ButlleU oficial d'octubre.novem
bre publica un document elaborat per 
Iniciativa del Consell presbiteral _Al_ 
guns criteris pastorals per a una re
novaci6 I millorament de les estructu
rel de la diòcesi •. 

En la seva presentació, el bis
be Ramon explica breument les 

97 



etapes de la seva r edacció, la va
lo ració del seu contingut i el lloc 
que li pertoca entre cls documents 
de caire pastoral , 

E l document pròpiament d it 
ocupa 12 pàgines del Butlletí i es 
dis tribueix en tres parts: alguns 
tre ts essencials en els pri mers 
passos de l'Església que valen per 
sempre; on som ara i amb quin 
ri tme hem d'avançar; coses que 
hauria de teni r en compte una 
pla nifi cació pastoral. 

El document acaba amb aques
tes paraules: . Preguem als cris
tians conscients i responsables de 
casa nostra que (acin seu aquest 
ideari destinat a marcar las línies 
d'una pastoral de conjunt, Com a 
conseqüència, ha urà de ser la pe
dra de toc per a qualsevol modi· 
ficació de les estructures al ser
vei de la mateLxa pastoral.» 

Precisament el número de desembre 
del ButlleU publicava el resum de ,'ex
posició feta al Consell del presbiteri 
del dia 5 de maig del 72 per mossèn 
Modest Reixach sobre . Observaclons 
prèvies a una reestructuració del Bis
bat». 

«Em proposo parlar d'alguns 
aspectes de la r eali ta t diocesana 
que pod rien ser l'objecte d 'una 
reorgani tzació. Dis tribuiré la ma
tè ria en quatre apa rtats : terri
to r i a l, ambiental - institucional, 
personal- funcional, i econòmic. 
M'hauré de fixar en els aspectes 
més negatius de l'actual organ it
zació, cosa lògic" ja que es t-racta 
de cercar un millorament. Cada 
un dels quatre punts esmentats 
serà presentat i comentat pa!'tint 
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de les ca racterístiq ues del món 
d'avui i de les necessitats de l'Es
glésia diocesana. També intenta
ré assenyalar alguns cami ns pos
sibles d'actuació .» 

Aques tes pàgines tenen prou 
importància perquè QUADERNS 
se n'ocupi deti ngudament en una 
altra ocasió. Tanmateix , donem
ne només un tast. 

Aspectes territorials. «En con
jun t la xarxa parroquial ]Jr.::senta 
símptomes evidents de dessagna
men t demogràfic, fossil itzacio es
tructural i desconnexió operat iva 
pastoral. . 

Aspectes ambientals i illsti/ u
cionals. «Predomina de forma ab
sorbent l'organització atomitzada 
i concèntrica parroquial i la visió 
de campanar. La pastoral d'am
bients, institucions i grups està 
molt poc presen t en l'ànim de 
molts, especialment si desborda 
les estructures parroquials. So
vint és considerada com una dè
ria d'aficionats pel seu compte .• 

Aspectes personals, fU11cionals i 
orgànics. « o dubto de qualificar 
la situació de l'Església a la nos
tra djòcesi de confusa i immetò
dica, a la llum dels princip is mo
derns d'organització humana ... 
Malgra t la quantitat im mensa de 
bona vo lunta t amb què compta, 
la diòcesi acusa un grau nOlable 
de paralització, una de le'J causes 
de la qual deu ser la manca d'una 
organització hu.mana més racicr 
na!. . 

Aspectes econòmics, . La comp
tabili tat del bisba t i, no cal dir, 
la de les par ròquies i altres enti-



titats diocesanes, és primitiva, 
desconeix no solament les tècni
ques de detall de l'administració, 
sinó també e ls principis i l'e,pe
rit.» 

E l treball acaba: . Les conside
racions i observacions que he fet 
no pretenen pas d'ésser un progra
ma concret operatiu; només in
tenIen de donar un cop d 'ull gene-

L'equip de biblistes de Montserrat 
ha preparat un nou curs per corres
pondència, continuació dels anteriors 
lobre les Cartes de sant Pau, els Fets 
dels Apòstols I l'Evangeli de .ant Ma
teu. Aquest any serà sobre l'Evange
li de sant Joan I comprendrà setze III· 
çons -que complementen I amplien 
notablement el curs de l'any 1968-69-
reunides en un sol volum. 

Cada lli çó consta d'una guia per 
a llegi r el lex t bíblic, d 'una expli
cació que ajuda a situar e l text 
que s 'ha ll egit en la història, se
gons la mental itat bíblica o els 
cos tums de l'època, i d'uns punts 
de re[Iexió. 

Les lliçons han esta t pensades 
per ser preparades en una selma 
na , però cadascú po t adaptar-Ics 
al seu prop i ritme dc treball. Aju 

ral i mostrar una problemàtica. 
.Si hom vol seguir per aqu!, el 

pròxim pas hauria d'ésser l'elabo
ració d'un pla operatiu concret: 
seleccionar una qüestió, triar la 
forma i els mitjans de trobar una 
solució millor que l'ac tual i anar
hi decididament; pensant, això sí, 
que totes les solucions són millo
rables.» 

den la reflexió sobre la pròpia vi· 
da, ofereixen material per a una 
catequesi d'adult s, són útils als 
equips de matrimonis, comunitats 
de base, equips de joves, comu· 
nilats parroquial s. comunitats re· 
ligioses... És notable, també, la 
novetat -si bé es preveu només 
per a Ull nombre limitat- de la 
correcció individual d'exercicis. 

L'aparició d 'aquest volum és 
prevista per al començament de 
març. 

E l preu de subscripció és de 
150 ptes. i els drets de correcció 
(per als qu i ho desi tgin) impor
ten 100 ptes. més . 

Podeu reservar e l vostre exem
plar escrivint a Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, Apartat 
FD-34, Barcelona. 
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Tema del pròxim número : 

FE I JOVENTUT CATALANA 

Plantejament de qüestions: Fe i joventut univers itàri a, 
rural I obrera. 

Dades demogràfiqu es de la joventut catalana. 
Experiències i testimonis. 



Revistes edesials que cal tenir en compte 

. CORRESPONDt NCIA de diàleg •• 

~s una revista mensual que la fan els subscriptors . No es p~ 
gramen els números, sln6 que es publiquen els articles que 
615 lectors van enviant. 
la consideren el seu òrgan d'expressió: algunes Comunitats 
cristianes de base, alguns moviments d'A. C. obrera I els Sec~ 
tors Pastorals obrers. 

CIRCULAR 
Publicació del Centro de Pastoral Utúrglca de Barcelona 

RevIsta espeCialment dedicada a oferir un servei a la vida cris
tiana d'un ampli sector de laics del nostre pars preocupats per 
Ja seva fe. 
A través d'una presentació senzilla, Ja circular ofereix uns ser
veis concrets: Catequesi d'adults, La fe I els Infants, aOestlons 
fronteres, Punts de vista, Material de pregària, El IIlbro dol 
mes ... 
Publicació mensual. 
Preu de subscripció (per a 1973): 180 pessetes. 
Administració: C.P,l. de Barcelona, Canuda 45, 1.", 3.', Barce
lona-2. Telèfon : 232 16 80, 

aUESTIONS DE VIDA CRISTIANA 

ofereix en cinc volums anuals (de 130 a 160 pàgines cadascun): 
- una reflexiÓ objectiva sobre els més diversos problemes de 

l'homo d'avui 
- una anàlisi de l'actual itat eclesial en els fets i en el pensa-

ment 
- material bibliogràfic per a aprofundir diversos temes 
Subscripció anual: 250 ptes. 
Publicacions de l'Abadia de M ontserrat 
Aparta t FD~34 . Barcelona 

DOCUMENTS D'ESGLeSIA 

revista quinzenal de documentació d'Interès eclesial 
Subscripció anual (22 números): 300 ptes, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat 
Apartat FD·34. Barcelona 



QUADERNS DE PASTORAL. Publicació 
bimestral. 
Director: Josep Junyent. . 
Redacció I administració: Rlvadeneyra, 
núm. 6, 4:' . tel. 231 1400 . Barcelona·2. 
Preu de subscripció: 250 pte • . l'any. Nú' 
mero solt: 60 ptes. 
Dipòsit legal : B. 25.506· 1969. 
Impressió : I. G. Santa Eulàlia • c. Sant 
Joan Bosco, s/ n • Santa Eulàlia de Ron· 
sana. Empresa perlodfstlca : Joan Carrera 
Planas (núm. 458. tom 6, secció de per
sones naturals, foll 127. Inscripció 1) . 
Amb censura ecleslèstlc8 . 


