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PRIMERA 
PlANA 

CONSCIÈNCIA DE POBLE 

. Quaderns de Pastoral . que des del seu inici ha vol
gut ser un lloc de coHaboració entre laics, preveres i reli
giosos dels Països Catalans, per tal de con tribuir con
juntament a l'evangeli tzació i a la vida de la comuni
tat cristiana, dóna un nou pas vers aquest objectiu, as
segurant una major aportació i presència laical a les 
seves pàgines_ 

A partir d'aquest número, i coincidint amb la modi
ficació del títol de la nostra revista, un «equip . de laics 
s'h a incorporat al nostre consell de redacció, a fi de 
participar amb els qui ja el const itueixen, en l'esforç 
encaminat a configurar una nova etapa de la revista. 
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Com a conseqüència d'això, les realitats rural, obre
ra, professional, universitària ... tindran accés més fàcil 
a les nostres pàgines per l'aportació del punt de vista 
pastoral d'aquells qui viuen immersos en els diferents 
ambients. 

No hi podrà mancar tampoc, una visió genuïnament 
laical sobre la marxa general de l'Església , a pa rtir del 
context en què ella s'ha de moure i a partir de les si· 
tuacions en les quals la seva acció a fi de comptes s'ha 
de fer present. 

Perquè avui, el laic que se sen t responsable de la 
part que particularment li correspon en l'esforç per fer 
avançar l'Església, viu també la mística del seu conjun t. 
No pot esborrar la visió de la seva història per la in
fluència que veu que exerceix en ci present, ni pot des
preocupar-sc, per exemple, dels corrents que avui la 
travessen, ni de les estrebades ideològiques que sofreix, 
perquè constantment viu l'interrogant del seu futur. Per 
això pateix per tota l'Església, perquè l'esperança que 
té posada en el fet que vagi avançant en fidelitat al 
Crist, sap que és un pelegrinatge dolorós, feixuc, de tot 
el Poble de Déu, del qual se sent membre, amb plena 
consciència de ciu tadania. 

Però aquesta presa de consciència, causant immedia
ta de la irrupció dels laics, ha donat peu perquè des del 
camp clerical, es qualifiqués el temps present, com de 
«l'hora dels laics • . Si això és per a expressar d'alguna 
manera aquell esdeveniment, val l'expressió; però no val 
si amb eUa es vol donar a entendre que es té conscièn
cia d'una nova situació clerical: la de passar a segon 
terme. Els laics no s'ho creuran. A més, el laic en el 
fons no ho entén així; i per més que aquell trac te }'a
judi a presumir de laic -cosa que no constribueix gens 
a una autèntica consciència laica l- , les seves actituds 
per elles mateixes, no responen a aquella afirmació. Ell , 
com s'ha dit entre nosaltres, en e l fons creu que és 
l'hora de tota l'Església, que és l'hora cie posar-hi tots 
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el coll laics, bisbes, preveres, reli giosos. Per això rcela· 
ma, per això vigila el conjunt, per això està a tent a la 
seva marxa, perquè en el fons -per més que això s'hagi 
afirmant- DO el mou una consciència exclusivista, sinó 
una consciència de Poble. 

I aquesta consciència si se sap interpretar, aprofun· 
dint les seves manifestacions, poant a través de la seva 
morfologia, pot esdevenir un revulsiu que posi en ten· 
sió tota l'Església. Perquè, com diu el Concili Vaticà II , 
amb l'embranzida de tots els seus membres pugui dur 
millor a terme la seva missió de revitalitzar la terra. 
I embranzida vol dir velocitat adquirida. 
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FE I JOVENTUT CATALANA 

Talli a l'hora de projectar aquest número de «Quaderns» sobre 
joventut com a l'hora de realitzar-lo, mai no hem pensat abastar 
tors els aspectes del tema -no hi trobareu cap aportació sobre els 
joves de medi obrer, per exemple. 

El que oferim, doncs, avui és un inici d'una sèrie de qüestions 
sobre pastoral de joventut, amb una voluntat de continuïtat, tant 
per part del consell de la revista, el qual haurà de vetllar perquè 
no s'ensopeixi la flama, com per part dels lectors, amb les seves 
experiències, els quals lenen aquestes pàgines obertes -com 
sempre. 

106 



POLSANT LA FE DELS JOVES 

L 'expressió de .polsar. voldria assenyalar 
d'ent rada que es tracta d'un esforç d'apropa
ment provisional, és a dir, d'un esforç encami· 
lI al a d etectar les pulsacions i la seva intensi
tat, eH un #llom elit que l'emotivitat i les condi
ciolls de l'ambienl fall difícil la seva j usla 
apreciació. 

H em desglossat elllosl re propòsit en una do
ble ver/era : d'l/Ha part hem inlerzlal descriure 
els elements que entren en el plantejament i ell 
la vivència de la fe dels joves, i de l'altra, hem 
ini entat interrogar-nos sobre el nos tre paper en 
l'esforç d'acompanyar·los en el desvetllament, 
acceptació i creixement de la se\'a fe, amb el 
nos tre test imoni. Finalmene esbosselll algu ll cs 
línies de t reball pastoral amb joves. 

Cal adverlir que en principi aquest t r eball 
havia estat pensat com a taula rodona, però 
que després ha estat construït com un tot, se
guint les qüestions p roposades. 

ELEMENTS DE CARA A UNA VALORACIÓ 

t. Les condicions e~t ructurals. Normalment e l jove es troba 
mig perdu t en un món que no s'adiu amb les seves aspiracions més 
profundes i que està ple de contradiccions, sobretot quan el con
text sociopolític concre t és refractari a tot plantejament de fons . 
L'Església participa de la cris i i de les contradiccions internes. Per 
això de cara a valorar la motivació , l'activitat i la pass ivitat de 
la fe dels joves, cal tenir en comp te el conjunt de fac tors es truc
tura ls que hi conrl ueixcn. 

2. Les condicions psicològiques. Bà.s icament la vivència més 
o menys reFlexa de la fc, és una vivència de conflic te respecte al 
rerafons de la infància i de l 'adolescència. Una religió centrada 
en el precepte dominical i en la confessió (pecat venial? pecat 
mortal? «infern») ha marcal decisivament l'educació religiosa re-
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buda en el món de famíüa-escola o col:legi religiós - catecisme par
roquial. Tot plega t ha creat en el jove una cosmovisió religiosa 
(conjunt d 'imatges, sentiments, imperatius èt ics ) que és la que es 
posa en marxa quan en una reunió de catequesi de joves hom 
comença a parla r de Jesucrist, de l'Evange li, de l 'Església ... 
1 e l pobre o:catequista» de torn ha de començar a respondre a una 
pluja de pregun tes «pràct iques. (això és pecat? oi que ja no és 
obligació anar a missa? .. ) i guardar per a un altre dia la presen
tació del Jesús de atzaret segons l'Evangeli de Sant Marc ... 

De fe l, la majoria de joves deixen de o: practicar». Ja no se'ls 
tornarà a trobar fin s que no vinguin a arreglar els papers per a 
casar-sc i, més tard , a demanar els bate igs i les primeres comunions . 

Un grup rela tivamen t nombrós tolera simplement la coexi s
tència en la seva vida d 'aquests dos mons: el religiós-infantil i el 
personal-real. Assisteixen a missa sense gaires plantejaments. Un 
tercer grup, minoritari , que es mou entorn de les activitats parro
quials (centres d'esplai, colònies, conferències, teatre), si ho dema
na o si algú l'hi convida, té ocasió de reflexionar sobre la seva 
fe i d 'anar purifican t i madurant les imatges, ressorts i registres 
de la seva religiositat. 

3. El desconeixem erzl lotal del Déu de la Bíblia. Desconeixe
ment de la història de la salvació, de Jesucrist com a salvador 
personal, de l'Església com a comunitat de creients. Quan se' ls 
demana qui és Déu per a ells, afirmen vagamenl la creença en un 
«ésser superior, omnipotent ». Jesucrist (si el citen) o simplement 
és identificat amb Déu o únicament és presentat en el seu aspecte 
d'home perfecte. 

Cal observar en aquest punt que el fe t d'estudiar (alguns a 
pl e temps , d'altres seguint cursos nocturns) proporciona elements 
de crítica racional de la religió, cosa que permet donar un caire 
més . científic. als plantejaments que, d'altra banda, també tro
bem en l'ànim dels qui no estudien: «¿ no fóra millor que cadascú 
seguís la pròpia consciència ?», «quina diferència hi ha entre e l 
qui creu i el qui no creu?_, «com que l'únic que im porta és in· 
ten tar de ser bona persona, per què serve ix la fe? » En general, 
tots aques ts dubtes i crítiques són compatibles amb l'assistència 
a missa i la participació en algun grup de reflexió o acció educa-
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liva. Però també hi ha joves que confessen un ateisme seriós i mi
litant, especia lment entre aquells qui fan una carrera universitària. 

4. La indiferència. O manca de p lantejament de la fe. Ni dub
tar, ni atacar, sinó simplemen t ignorar. J:.s el tarannà d 'aquesta sa
cie ta t consumis ta i acrí tica. La qüestió del «sentit últim » en la 
seva vers ió juvenil, ja no preocupa o almenys es porta tan ama
gada o és tan a necdòtica que no forma part del gruix vi tal del 
jove. «Déu» no apareix a les converses; és difícil fer-se una idea 
de quina és la situació exacta, de la lluita d'imatges, actituds i 
cosmovisions que es deu dona r en e l conscient o en el subcons
cient de l jove. 

5. N eurosi enlre fe i vida. És mantinguda per alguns, i com· 
batuda per altres. És a d ir, les realitats Déu, Cris t, Església no 
sal ven n i empalmen amb les realitats de treball , estudi, familia, 
amics, diversió, compromís, s inó que s'experimenten com a dos 
mons ben dife rents i desvincula ts. Aques t és un dels obstacles 
que deixa fo ra de combat a «l'apòsto1» novell que repetidament 
s 'esforça per aproximar aquests dos mon s, presentant la imma
nència de Déu en les nostres vides. 

6. L'altruisme de curla durada. Sobretot es dóna en aquells 
qui són més sensibles a l'aspecte actiu de la religió. El descobri
ment, de cop i amb presses, dels problemes socials porta els ele
ments més joves a descarregar-hi totes les seves energies i genera
sita t . Generalmen t no comporta un descobriment de l «sentit so
cial», i tot queda en una flor que no fa estiu . 

7. L'inteHectualism e. És a dir, un enfoc que exagera la di
mensió racional de la fe. Pe r a mantenir la fe es fa com una mena 
d'apologètica que esterilitza moltes vegades a lgun s aspectes de la 
vivència re ligiosa. Es pot arriba r a ixi a una concepció molt «re
sidual» del que és la sa lvac ió de Jesucrist. 

Elements de caire més constructiu 

1. La redescoberta de rLOU S valors. En confrontació mental 
emotiva amb e l rerafons de què par làvem abans, es va cercant 
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un altre tipus de religió entorn dels valors nous: la religió de la 
sinceritat, l'au tenticitat, la justíc ia. L'afirmació de la llibertat per
sonal respecte a la família i a tot tipus d'autoritat, àdhuc l'ecle
s iàstica, és un punt fonamenta l de la nova vivència. En aquesta 
línia d'afirmació personal respecte al rerafons religiós de la in
fànc ia-adolescència ocupa un lloc especial la visió alliberada de la 
sexualitat. Encara que sigui un element que neix per «reacció., 
pot ser un punt de partida constructiu de cara a la redescoberta 
de la gratuïtat de la fe. 

2. La dimensió de recerca. Entenem que Ja maduració de la 
fe del jove va plenament integrada en la seva maduració global, 
la qual es caracteritza j ustament avui per aquest esforç de re
cerca. Ja hem dit que el context cultural, socia! i polític, hi juga 
un paper molt important. ~s clau en aquesta recerca. La fe se 
situa o bé com una suprema alienació, o bé com a recerca d'una 
novetat, d'una gratuïtat, d'un alliberament. E.s aquí on rau la pos
sibilitat d 'un encontre fecund de la fe i Ics aspiracions més pro
fundes de la vida i l'cx istència de l'etapa j uvenil. 

3. La vivència comunitària. El grup és - lloc. fonamental per 
a! procés d'acció-reflexió i per a fer r essonar l'anunci de la fe. Es 
valora molt la «comunió. amb e ls altres, ci fet de compartir, la 
reflexió conjunta. Topem, però, amb una dificultat real: l'idea
lisme idíliic que dificulta el camí senzill , obert i lent , de formació 
dels grups comunitaris. 

No es vol una fe individualis ta, i d'altra banda hi ha un cert 
rebuig de la comunitat parroquial i de l 'església jeràrquica (no 
se'n veu e l sen tit). No s'hi troben (m.isses, consells parroquials, 
e tc ... ) ni s'hi senten vinculats. La vinculació eclesial, volen trobar
Ia a través de la colla, del grup O de la comuni tat, amb gent de 
la seva edat. 

4. La capacitat d'autocrítica. Els qui són més realistes o fan 
camí cap a una comunitat s'adonen sovint que allò mateix que 
critiquen de cI'Església., es dóna també en ells. Aleshores comen
ça un intent de recuperació dels elemcnts de pecat, de no-posses
sió de tota la veritat, de senzillesa, i de gratuïtat de la relació 
amb Déu. 

5. La necessitat d'una fe que es projecta. ~s a dir, quc actua, 
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que estima en concre t, que es compromet. La constatació que els 
cristians no actuen com haurien de fer-ho, encara els fa veure 
més clara aques ta necessita t. Es vol ser igual a tothom. Una fe 
que no separi s inó que agermani amb tots e ls qui lluiten per un 
món més just i més (ra ternal. 

6. L'afany d'anar a l'essencial. La recerca d'una fe neta, des
interessada (no per a l premi), depurada de sentimentalismes_ L'es
perit crític hi juga un paper purifi cador. Es busca la llibertat en 
les relacions amb Déu, i sobretot en l'estil de vida (l'èt ica) cohe
rent amb la fe. Hi ha la intuició que el fonamental és l'amor, el 
canvi de les estructures, la presènc ia en el procés de canvi del 
nostre món. No es vol una fe que pugui ser titllada de ritualista. 

El nos t re paper pe rs ona l i el nostre testimoni 

1. L'acompanywnel1l en la recerca. Caldria, però, remarcar 
que es tracta d'un acompanyament real i no fictici com de qui ja 
sap la fi i fa veure que no la sap_ En aquest sent it potser cal no 
respondre immediatament a tots e ls interrogants, s inó anar cam i
nant a poc a poc. La fe és una descoberta constan t i cada carni 
compartit és per a un mateix novetat i fe . 

2. No quedar-se al m arge dels grups. ~s a dir, no convertir
se purament en con seller individual dels joves. Compartir la vida 
real d'una colla de gent, tant com s igui possible. Hi ha el risc de 
quedar desconnectat dels problemes reals amb què es troben els 
joves. Problemes que si no són compartits, d ifíci lment podrem 
ajudar a superar. 

3. Preocupació per la totalitat. L'arrelament d'un prevere en 
un grup, malgrat sigui d'entrada per la raó específica de la fe, 
no pot ésser dut a terme sense una preocupació per la totalitat 
o vivència de la problemàtica complexa dels joves (política, profes
sional, sentimental.. .). No perquè hom sigui especialista en tots 
aquests afers, sinó per la convicció de viure una fe arrelada en 
el context concre t de la vida i dins de la mateixa recerca global 
de la vida. 
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4. L'explicitació de la fe. J;.s important no tenir por d 'expli
citar la fe quan calgu i. Sovint la pròpia vivència personal queda 
al marge de la vida compartida per una certa modèstia o ver
gonya d'expressió dels propi s sentiments. En aquest sentit serà 
interessant de trobar llna dinàmica de grup que faci liti planteja
ments clars, sense donar ga l per llebre ni manipular les reunions. 
Potser d'entrada cal aclarir objectius i metodologia que ajudin a 
aquesta explicitació sense sensació d'afegit o d'una hàbil recupe
ració de la problemàtica cap a la fe. 

5. Llenguatge entelledor i esforç de realism e. Cal adaptar-se 
a l nivell de cada grup de joves. Sense cremar e tapes; responent 
als seus desigs i necessi tats. Ser Dlolt un d'clls, compartir, oferir, 
comprendre. esti mar. Els joves no busquen tant un tècnic en t( qües
tions» religioses, com un home amb una experiència religiosa pro
funda i amb compromís seriós de vida, que els arribi, que els par
li el seu propi llenguatge. 

El jove té tendència a viure en e l seu món (d'estudis, de ca
Ucs, de diversió, de fe ines ... ), i li costa de ser concre t, de ser rea
lis ta . Una fe ina és la de vincular molt la seva fe amb el que viuen, 
amb els problemes i necessitats del seu barri, escola, companys, 
farnília. Que la fe sigui un ferment en totes les si tuacions que 
viuen. 

6. Franquesa i atenció a la vida. S'ha de fer franc, no ama
gar les coses. Possibi litar la partic ipació. Necessiten viu re en ac
tiu. Més que anar al davant imposant (impossible avui per la seva 
sensibilitat), o deixar que les coses vagin fent-sc per generació 
espontània (a la llarga se sen ten sols, es desanimen, s'esterili tza 
e l potencia l de dinamisme q ue porten els grups) convé Ireball ar 
les coses amb ells i per a ells, proposar, contrastar, recollir, j fe l' 
adonar de tot el que sigu i aprofitable. 

7. Testimoni intel-ligible. Cal que decididament fem Iol allò 
que no fem segons l'Evangeli, tant en la nostra actuac ió individual 
o familiar (el nostre Ircn de vida, la nostra pregària) com en e l 
camp de Ics estructures. 

Hi ha ducs realitats a ten ir en compte: el camp més estricta
ment eclesial i el camp més temporal. E l primer: l'Església, l 'hem 
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de deixar més oberta a fer i desfer allò que veritablement és acci
dental. No podem fer passar per essencial allò que no ho és. Per 
,això, els joves hi haurien de trobar més possibilitats de fer la 
!«seva ),) Església, de ser conscien ts que en són const.ructors. Aquests 
punts han de ser concre tats tant en e l cam p del contingut de la 
fe, és a dir, de les express ions que poden ser susceptibles de 
canvi, com de la litúrgia, on les celebracions poguessin ser com
posades . En resum : l'Església no els ha d'aparèixer com a coaccio
nadora de la seva llibertat ni bloquejadora del seu esperit creador, 
sinó com a alliberadora . Cal que hi puguin discutir. El segon: un 
estil de vida i una acció eficaços que incideixin autènticament en 
el canvi de la societat. El compromís crist ià ha de fer possible 
cada vegada més a tothom l'accés als béns que ens desenrotllen 
com a veritables homes . 

8. Tmagirzaci6 i esperit creador. Acceptar diversos nivells de 
recerca; acceptar diversos tipus de celebració. Creure seriosament 
que la fe no és quelcom està tic, sinó una acció de Déu que crida 
constantmen t a l'home a fer un camí d'amor. Això demana un 
gran contacte amb ells, agilitat per a canviar plans fets, ser-ne 
amic, per a poder ser eficaç i ajudar a trobar el que la vida i Déu 
els demana a cada moment. 

PER A UN TREBALL PASTORAL AMB JOVES 

1. Plan teig missioner. Cal un planteig missioner, d'evangelit
zació explícita i amb pretensions d 'arribar a grups ampli s. (Tenim 
el perill de quedar-nos reduïts al grup dels qui «ja vénen . -acti
vitats paraparroquials.) 

2. Clarificació d'ob jectius . Enmig de la dispersió d 'act ivitats 
catequètiques, litúrgiques i d'organització interna (consells pasto
rals) s'haurien de tenir clars els objec tius que es pretenen a la 
pastoral dels joves. No es tracta d'«instrumenlalltzar » el jovent 
per completar el quadre de la comunitat i donar-li un to més di
nàmic, O perquè siguin els coHaboradors desinteressats en els ser
veis educacionals de la parròquia. 
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Es podrien assenyalar com a objectius fonamentals que s'en-
treteixeixen l 'un amb l'altre: 

a) l'educació en profunditat de la persona, 
b) l'evangelització: trobament amb Crist, 
e) la creació de comuni tat de creients, 
d) la cooperació a l'acció transformadora del món i creadora 

de l 'home nou. 

3. Metodologia. D'acord amb aquest s objectius caldrà fer una 
tria adequada dels mètodes. Sembla que la pedagogia de l'acció ha 
demostrat fins ara se r força «eficaç»: acc ió-reflexi6-i Hulllinaci6 des 
de la fe. 

Aques ta pedagogia es pot aplicar a diferents nivell>; ca l un 
bon senti t pedagògic en l'orientació de les perst>nes i grups a tra
vés d'aquests possibles nivells. Es poden assenyalar com a aspec
tes a tenir en compte: 

a) El ritme de creixement a base d'object ius parcials: 
- Valorar la dimensió «lúdica» de la vida dels joves (divers ió, 

joc, act ivitats culturals) amb tot el potencial creador i renovador 
que conté en relació dialèctica amb la vida d'es tudi, treball, com
promís. 

-Tanmateix, cal vetllar per no quedar-se simplement en ci nj· 
vell de la divers ió per por de plantejar la necessita t de fer un pas 
endavant. Caldrà que es vagi desenrotllant el sentit crític i reflexiu 
entorn de la vida del treball, estudi, família, ami cs , poble, barri , 
accions concretes realitzades en grup. 

- Anunci explícit de Cris t i informació catequètica oportuna 
i posada al dia, apuntant sobretot al descobriment cie l'acció de 
Déu en la pròpia vida i desper tan t la consciència de coHaboració 
amb ell. Aquesta referència explícita a Jesucrist esdevé necessària 
per a no confondre la fe am b qualsevol sentiment religiós. Les 
presentacions, encara no suficientment bandejades, de la persona 
de Jesucrist ( imatges, mites, passions ... ) fan una gran dificultat 
per a una interpeHació personal. No fer una referència més o 
menys romàn tica de Jesucrist (tal com succeeix massa a J esus 
People, Jesus Crist S ttperstar ... ) sinó retrobar el llenguatge actual 
que presenti la persona de Jesús en el seu valor històric i existen
cial. com a all iberador total de l'home, alliberament significat en 
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la seva nova manera de viure com a vencedor de la mort (per la 
resurrecci6-exaltació) i fet present per ]a comunitat dels creients. 

- Desvetllamen t de militants que es responsabi1itzin respecte a 
la marxa del grup i que es projectin missionerament vers altres. 

b) El ritme de creixement personal: psicologia de l'adoles
cent-jove, els passos que ex ige ix la seva maduració mental i afec
tiva, el que pot donar de si quant a compram!s estable i assumit 
conscientmen t, e ls ingredients d'autocrítica i de crítica de la so
cietat. 

e) El rinue de creixement del grup: dialèctica caps naturals
resta del grup; perill de desintegrar el grup projectant-lo vers 
objectius no assumits comunament; nivells de comunicació, e tc. 

Diguem, per acabar, que ara més que mai cal imaginació, tes
timoni viu, reflexió crítica per treballar amb els joves. l també 
per això ara més que mai convé que ens comuniquem les expe
riències serioses que arreu es van fent. Potser així anirem tro
bant una pedagogia comuna dins la pluralitat d'enfocs i de grups. 

Per la recollida de dades i la redacció, Josep M. Fisa; 
i amb la coHabo ració de Xavier Morlan s, Salvador Pie, 
Joan Enric Vives i Lluís Bonet. 

«Personalment crec que solament la fe planteja les 
qüestions més essencials per a l'home; però per a po
der plantejar aquestes qüestions, l'home necess ita fer
se càrrec de tota la seva rcal i tat humana. Doncs bé, 
aquesta r ealitat humana és d'ordre biològic, d 'ordrc 
afectiu, d'ordre polític, d'ordre social. Em sembla que 
Déu planteja aquestes preguntes a través de tot això .• 

J. P. Bagot 
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MÓN RURAL, JOVENTUT I FE 

Fa UllS ally~ ens atreviem a parlar dels jo· 
ves i de la t e amb m olta més seguretac que 
avui: ens semblava lenir clar el que era la fe 
i cOIn l'havia de viure el jove ell els nostres 
pobles. 

POlser fa Ull temps jo mateix ,n'hagués vist 
més en cor d'escriure sense timidesa aques
tes ratlles sobre la te dels joves: em sem
blava haver entès del tot la seva relació íl1ti
ma amb el compromís en el 1'116n. 

Avui m'hi poso amb por. Reconec que elll 
costa. Sel1to la pobresa de llellguatge, d'aquest 
llenguatge nou que /10 hem trobat encara per 
parlar de la te, dels sagramems, de la pregà
ria ... ; pobresa de capacitat creadora de for
mes més dinàmiques de celebrar i compartir 
la celebració litúrgica, pobresa sobretot d'ex
peri~ncies de traducció política del m is teri de 
Pasqua. Ens pesa massa tot un passat; ens con
diciona inconscientment l'es tretor d e mires que 
eHS ha estat im posada . 

Una real itat humana i pastoral complexa 

A mesura que des de diferents angles la mateixa evolució per
sonal t'obliga a fer una crí tica a la religió, a mesura que el contac
te amb militants no creients et planteja l'originalitat del missatge 
cristià, a mesura que esdevens més conscient del grau d'alienació 
que es dóna en el món camperol , et preguntes si hem fet , els mi
litants cristians i e ls teòlcl; .. , "esforç suficient per anar a fons, 
sense por, per puri fica r el llenguatge de la fe i les estructures reli
gioses que li han donat forma; fins a quin punt ens sentim capa
citats per a qüestionar-nos des del més profund aquesta fe que avui 
hem de viure dins una societat obert a a dues alternatives ben opo
sades: obertura a una fase superior j més refinada d'un capitalis
me tècnic deshumanitzador o obertura a un procés claramen t re
volucionari de transformació radical de l'es tructura social, ceoni>-
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mica i política. Aquestes dues a lte rna tives que s'endevinen a l'i n
terior de la mateixa Església. 

D'altra banda semblava fins ara que c i món rural quedava res
guar dat dels corrent s que bufaven a la gran ciutat. Avui ja no que
den racons inaccessibles a la força renovadora d'una societat urgi
da a avançar per la mateixa naturalesa de les forces que hi juguen. 
Aquesta pretesa immunitat del món rural , feia pensar a alguns que 
la pastoral de coma rques no exigia ni la profunditat n i la radica
lita t dels plantejamen ts que es feien o es fan en el món obrer, 
per exem ple. 

Jo he anat captant i descobrint aquesta complexitat del moment 
actual en e l contacte segui t amb joves militants, alguns c reients 
i a ltres no, que dins el món l-ural avui , s'estan plantejant la urgèn
cia de sumar-se a l'esforç que es fa pertot arreu en vistes a par1i
cipar i donar sent it a l canvi que es va operant, per evitar que 
aquest es faci segui nt les pautes q ue permetran de perpetuar l'ex
plotació de la que n'ha es ta t víct ima fins ara la gent del camp com 
a part del proletaria l. 

Jo he anat veient com el progrés que viu el món cam perol a 
nivell social, econòmic i potític és tan confl ictiu i dramàtic com el 
que es pot viure en e l món obrer, amb la diferència que en e l nos
tre món, poq ues vegades arriba a manifestar-se violentament a l'ex
terior. 

Quan m 'he pregunta t a què podia ser deguda aque~ ta mena de 
passivi tat de l'home rural, m'ha semblat comprendre que no es 
trac tava pas d 'una cosa innata . A part del seu aïllament obligat, he 
comprès el pes i la influència que hi ha pogut tenir la ideologia 
que se li ha transmè~ i que en l'home del camp ha fet més impac1e 
i ha es tat més eficaç que en altres ambient s o sec tors. l!s ben cu
riós, d'altra part , q ue l'elogi de l'home rural anava sempre basat 
en unes «virtuts» re ligioses que el presentaven com l'home honrat, 
dòcil , sofert, abnegat, pacient, treballador infatigable, res ignat. .. 
i de dretes! A través de la família, de l'escola, dels mitjans de co
municació de masse~, de les institucions mateixes del poble mani
pulades pels habituals cacics, s'ha anat gestant la figura de l'home 
de poble, que ha contribuït a faci li tar la imatge bucòlica i pacífica 
del camp i de la munta nya. 
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I s i això és cert i comprovable en moltes de les nostres zones 
i comarques catalanes, l'interrogant que jo m'he posat sovint, és el 
pes i la influència que ha tingut l'Església a configurar aquesta 
imatge i aquesta concepció de l 'home. E ls militants m és crítics s'ho 
pregunten també, es demanen qui ha forj a t aquest esperit fatali s
ta i resignat del camperol. Si bé és cert que la família i l'escola han 
t ingut sempre un gran pes en el treball educador dels infants i jo
ves, no poelem negar la influència fortíssima que hi ha tingut el 
capellà , que fins fa poc era e l factòtum, el notable de més força 
moral a dins del poble. 

No ens podrà estranya r que els qu i avui treballen per Wl home 
nou, més conscient, més solidari , més creador, m és subjecte del 
propi destí, vulguin estroncar totes aquelles fon ts que han vehicu
lat fins avui un home vell i alienat. L'Església, i amb ella la fe, 
estaria en perill. No ens ha d'estranyar. 

Davant una nova rea litat i amb una nova pSicologia 

La fe somia dels nostres pobles va canviant i transformant-se. 
J::s un fet comprovat arreu: renovació de maquinària en el treball 
del camp, noves tècniques de cultius, inversions en explotacions 
m és rendables, incipient industrialització en a lgunes comarques, 
nous mitjans de comun icació i de locomoció que donen una mobili
tat dinàm ica a persones que troben noves formes de relacions i de 
comunicació amb Ja naturalesa i amb l'a ltra gent. Tot i acceptant 
el que això suposa d'avenç, de progrés o de milloramen t en les con
di cions de vida social, provoca també noves s ituacions conflictives 
i en e l fons la nova situació creada serveix per a continuar i per
pe tua r, amb fo rmes més subtils, l'explotació ja existent tant a ni
vell socioeconòmic com a nivell ideològic. 

Els joves més que ningú viuen aquesta transformació i pateixen 
conscientment o inconscientment aquesta explotació. Ells saben que 
no tenen accés als estudis superiors amb la mateixa fac ilitat que 
els de ciuta t, no tenen la preparació profess ional que els permeti 
un treball adequat a les seves aptituds i capacitats. Ens trobem en 
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els pobles de pagès que als joves no els agrada el treball del camp 
i els mateixos pares els el desaconsellen, no perquè no l'estimin, 
sinó perquè han comprovat que no és rendable, que els fruits no 
són pagats, que els compren el treball de tot l'any a preus d'especu
lació, que són manipulats per quatre intermediaris que absorbeixen 
cI mercat i la comercial ització al major dels productes. Els joves 
llavors busquen a ltres sort ides professionals que sovint es reduei
xen a l'entrada en un taller mecànic, al treball a la construcció o al 
peonatge en una fàbrica dels voltants, començant així una nova 
forma de sofrir l 'explo tació que anirà calant en el seu estat d'ànim 
de mica cn mica. 

Aquest treball, però, més remunerat , els mitjans propis de loco
moció, els permetran una major independència familiar i els anirà 
creant una manera de ser pròpia, d istinta dels propis pares amb 
noves influències exteriors que els donaran una nova psicologia 
i manera de veure i de viure la vida, que els assemblen cada vega
da més als joves d'altres sectors i ambients_ 

Tres postures davant la vida i davant el fet religiós 

lli ha un nombre creixent de joves que en disposar de diners 
i de mitjans de locomoció propis, han aconseguit aquesta inde
pendència fami liar que els ha permès de compensar la duresa d 'un 
horari rígid de treball amb una diversió fàcil i variada hàbilment 
preparada pel mateix sistema que cada dia guanya nous addictes_ 
Alternen amb la mateixa inèrcia m ecànica el treball i l'esplai, tot 
combinat pels que remenen l'olla des dels centres de poder i de 
control. Religiosamel1t han aconseguit també trencar amb el món 
veU i antiquat dels pares i beates. De mica en mica han anat pres
cindin t de la «pràctica» dominical, amb cert escàndol inicial per 
part dels pares que a la llarga s'hi arriben a acostumar com en els 
altres aspectes. Les seves devocions seran ara la moto, el mini, la 
bolle, les festes , les excursions i la platja. Queden tranquils cn COID

provar que el fet de deixar d'anar a missa, no els ha portat ni tan 
sols remordiment. Se senten «alliberats». 
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Hi ha un segon tipus més inquiet, més mogut. Són els clàssics 
joves de centre parroquial que han fet d'animadors de les activi
tat s més variades quc es puguin (er en el poble. Senten inquie tud 
pels temes actuals, per la justícia, per la llibertat. Coneixen molts 
fet s que passen a la ci utat, fa n obres de teatre i cinefòrums, orga
ni tzen conferències i concursos populars, es dediquen a la maina
da. Són nois que la gent té per molt responsables, i ho són. A llivell 
religiós són els animadors de les celebracions , partidaris de les 
misses de joven tut , segueixen les iniciatives de la parròquia i par
ticipen en jornades de joventut, en catequesis d'adults i viuen con
tents i iHusionats pel moment actual del món i de l'Església. 

En e ls nostres pobles, no en tots ni molt menys, però sl en 
algunes comarques més que en altres, en aquelles precisament 
on s'ha porta t un treball més constant de realisme i d'acció, sor
geix un altre tipus de jove, numèricament reduït, però amb molta 
grapa, amb una pasta que semblava impròpia del món rural, del 
món de pagès. Joves que han entès el que s'està jugant en aques t 
procés, en aquest moment de canvi i de transformac ió profunda 
dels mecanismes socioeconòmics que condicionen i determinen l'o
rientació d'aquestes transformacions que es produeixen. Estan po
lititzats. Han entès que calia participar també des del món rural 
en aquesta marxa his tòrica que ens fa subjectes d'un futur que 
volem radicalment nou. I es mouen, i analitzen , i s'organitzen i es 
coordinen i actuen, i busquen una unitat entre el seu viure, e l seu 
pensar i Ja seva acció que dóna com a resultat una manera de ser 
molt coherent. En el camp de la fe aquests, que jo considero més 
lúcids i conscients , més realis tes i com promesos, es subdivide ixen 
en dues pos tures diferents : 

Els uns , en aquest procés personal de presa de consciència, 
han descobert que la religió, a través dels elements o institucions 
més qualificats ha servi t els interessos dels qui han mantingut 
e l poble oprimit, ha servit per a domesticar el poble afavorint i 
justifican t aques t estat de coses. L'anàlisi que a nivell de societat 
els fa rebutja r el sistema que engendra l'explotació, els porta tam
bé a carregar·se amb el mateix paquet, l'Església que ha servit de 
punta l ideològic d 'aq uell. I amb l'Església abandonen conscient
ment la fe. Parl o i dic això pensant e n noms concre ts de joves 
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militants que viuen i treball en avui a les comarques de la nostra 
es timada Catalunya. 

Els altres, crít ics també i lúcids, la constatació del mateix fet 
els ha portat a saber di stingir el paper his tòric que ha jugat l'Es
glésia en tot el procés dels nostres pobles rurals i en la formació 
de la consciència de la gent, d'allò que és central i bàsic en el 
missatge alliberador de la fe en Jesucrist. Aquests, trencant tal ve
gada en unes formes concretes de vincu lació amb l'Església insti
Lucional, segueixen avui repensant la seva fe des d'una opció radj
cal que han fet i confessen per cert , que és des d'aquesta radica
litat del seu ompromís polít ic que arriben a comprendre millor el 
misteri dialèctic de la mort i resurrecció, de la Pasqua de Crist i 
dels homes. 

Aquf, doncs, es troben els joves: en una divers ita t de postures 
davant la vida que donen a la vegada una fesomia variada de 
creie nts. 

El capellà en el poble 

Aques ta realitat que nosaltres hem concretat en el jove, reflec
teix una si tuació que viuen la resta del poble i el món dels adults, 
amb mat isos , que podríem també cata logar amb trets semblats. 

Però jo volia parar-me un moment en aquesta persona tan co
neguda dins el pob le que és el capellà. Jo, que últimament n'he co
negut molts i he lingut ocasió de parlar molt francament de tots 
aques ts lemes, he tingut en moments donats, el convenciment, en 
parlar amb algun d'ells, de trobar-me davant una persona que viu 
en ella mateixa aquesta complexitat de situacions i aquest cert 
dramatisme que caracteritza la conjuntura que viu el món rural 
actual. E l capellà jove, més conscient del que està passant es pre
gunta per ]a raó de ser de la seva presència i del seu mateL-x mj
nisteri. Sovint sap cI que no ha de fer, però ignora i es pregunta 
pel què i pel com ha de fer-ho. Mal vist per la gent gran que l'acu
sen de canviar-bo tot , no acaba de ser acceptat pels joves que no 
l'arriben a veu re com un d'ells . Pensat per a un món vell, per a 
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un passat que se'n va, no encaixa amb el món nou que va aparei· 
xent i esdevé signe de contradicció, que comporta un seguit de so
friments que sovint es pateixen en silenci i en la solitud que es fa 
més punyent en el poble rural. 

Recordo un comen tari d 'uns capellans de fora de Barcelona que 
em parlaven del ret freqüent d'estada de capellans de la seva diò
cesi a la nostra ciutat. Amb comentari irònic em deien: primer 
vénen a estudiar Pastoral, després estudien Filosofia i Lletres i 
acaben demanant la secularització. Deixant la ironia cal retenir el 
fet i anar més enllà d'estadistiques i previsions per a ll egir la situa
ció complexa que els ha portat a fer uns passos. El capellà , el jove 
sobretot, no acaba de veure clar el seu paper i el lloc que li per
toca dins el poble com a persona, com a ciutadà i com a responsa
ble de la pastoral. Els joves li demanen que no es quedi amb el 
paper d'educador i que sàpiga assumir el de company de carni, 
que viu, que busca, que creu i arrisca com ells. I d'aquests s6n 
pocs els qui es veuen en cor de seguir sense desfer·se d'una colla 
de traves que en la si tuació actual els impedeixen d 'anar més enllà. 

Potser a la llarga la pobresa en nombre i de mica en mica en 
qualitat dels sacerdots dedicats al món rural, farà desvetllar la 
consciència dels responsables últims de la pastoral que s'hauran 
de preguntar per formes noves de presència i d 'acció del capellà 
i veuran la urgència de promoure solucions de futur, si no volen 
assistir a una lenta extinció del servei ministerial tal com fins avui 
l'hem concebut. 

M'he parat per di r senzillament això i deixar constància d'un 
problema de molta transcendència, perquè aquesta situació perso
nal dels sacerdots està repercutint en la fe de joves i dels adults 
dels nostres pobles. 

Actituds i enfocs pastorals 

Davant d 'aquestes situacions que hem explicat abans, provoca
des per condicionaments objectius o subjectius diversos, s'endevi· 
nen uns enfocs pastorals decidits amb més o menys profunditat. 
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Ja hem dit, en parlar del capellà, com predomina un to d 'incertesa 
que no sempre es veu des de fora, però que ens molts és ben real 
en e l seu interior. 

E.s cert que sembla que alguns prescindeixen de tot planteja
ment pastoral. Recordo ara una expressió d'un capellà de Les Gar
rigues -amtent del poble el qual també ho està d 'ell-, que em 
deia : «Mira, a l'arribar a X. em vaig trobar amb un poble molt 
atrassat i miserable. La primera cosa que em vaig proposar va ser 
ensenyar-los a guanyar pessetes; i ho he aconsegui t! Ara els en
senyo a disfrutar-les , que les sàpiguen gastar.» D'una primera alli
beració es passava a una nova esclavitud, però el que realment no 
es fcia cra construir la comuni tat de fe . L'esforç bumarutzador del 
capellà no tenia altra imatge que la que dóna el sistema: rer pro
ductors i consumidors. Poc espai pot quedar a la fe en aquesta 
concepció de l'home que s'endevina SOla d'aquest treball. 

Altres, pel que es veu i pel que fan, ignoren pràcticament la 
transformació i el canvi que s'està operant en la vida social, eco
nòmica i cul tural que afecta la mateixa consciència humana i re
ligiosa de la gent, dels joves principalment i tot ignorant o pres
cindint d'aques tes noves realitats, continuen insistint en e ls prin· 
cipis immutables de sempre, amb les fórmules tradicionals que 
anys enrera havien pogut comprovar i e ls «havien donat resultat». 
L'es til de les celebracions és monòton i aquestes esdevenen suma
ment avorrides; e ls joves aviat deixen d'anar·hi. La predicació o 
catequesi continua essen t marcadament moralis ta i apologètica. 
El capel là con tinua portant el control ètic de cada família i perso
na. La figura del cris ti à que es dóna en el conj unt vindrà carac te
ritzada pe l compliment dominical i recepció de sagraments, devo
ció als sants, rosari en famíli a, benedicció de la taula, fidelitat a 
l'esposa i bona parla . 

Un altre enfoc pastoral és portat per aquells qui estan al dia , 
que són conscients del canvi que s'està operant, però que no han 
captat el signe que pren aquesta evolució, que no s'han parat a 
analitzar-lo o a qui no ha interessat d'aprofundir sobre el tema. 
La pastoral que porten és «modernista », un enfoc mal anomenat 
«conc iliar»; tal vegada fóra millor qualificar-lo de «conciHador». 
:e.s una pas toral mol t intraeclesial en el sentit de renovació del 
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culte i de la sacramcntali tzació, de dedkació catequètica, de cultiu 
de l'espiritualitat pròpia de cada estat en grups petits; una past<>
ra l que té en com pte el sentit de justícia, de llibertat , de democrà
cia però sempre des d'un nivell abstracte. Una pastoral d'activitats 
amb joves . amb promesos, amb matrimonis, amb infants, una pas
tora l que, dins de l' Església, es nota, fa soroll , però que no acos
tuma a passar les parets del temple o els envans dels pisos dels 
responsables de l' . equip •. 

Un tercer enroc pas toral , més diríci l de portar en els nostres 
pobles, és el de clonar a tot el treball que es fa des cie la platafor. 
ma Esglés ia, un to més missioner, més profètic, més evangelitza
dor, mirant el món directament, e ls homes, els seus condiciona
ments immediats o de fons, mirant en e l present e l futur que cal 
construir. Una pastoral que acusa la realitat classista d'una so
cietat que progressa per l 'explotació dels uns sobre els altres que 
són majoria, sobre el poble. Els animadors d'aquesta pastoral han 
fet una opció clara a favor de la classe oprimida que viu al poble 
i a la comarca, que treballa al camp o a la petita indústria que 
. dóna vida. al poble. Aquesta opció comporta una independèn
cia visible d'aquells qui mantenen dins el poble el poder econòmic 
o polític. En la predicació recullen les necessitats, les aspiracions 
i la lluita que es porta en el poble o més enllà del poble i po ten
c ia tots aquell s signes de contingut alliberador. Saben traduir les 
paraules justícia, veritat , llibertat i amor dins e l con text real de 
la vida i dels prob lemes del poble . Són conscients que la unitat i 
la fratern itat són utopies a què no podem renunciar, però que 
avui encara no tenim; la realitat que ens toca viure passa per la 
divisió i l'enfrontament. Amb els con tactes personals i de petits 
grups treuen tota càrrega alienadora on s'ha pogut aprendre la 
fe i així preparen novament les actituds per a un acolliment ben 
djsposat de l missatge. Els joves h.i són sensibles i de mica en mica 
comprenen que Ja seva fe s'ha d'explicitar a l/interior d'un grup, 
d'una comunitat on es pugui donar per suposat el compromís dels 
seus membres en un grau més o menys elevat segons les edats 
i circumstàncies. 

Jo diria que en el nostre món rural es va deixant com antiqua
da la primera imatge de pastoral que podríem qualificar encara 
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de «cri s tiandat» i es va passant lentament a la segona anomenada 
«conci liadora». En e l fons , a darrera de cada una d 'elles hi ha una 
ideologia i cada una d'elles ve a ser l'expressió religiosa d 'unes 
determ inades posicions polítiques: de dretes o de centre, feixistes 
o demòcrata-crist ianes, però postures que en el fons no posen en 
c risi Ja situació establerta. Els pr imers la voldran conservar a 
ultrança, els altres creuran en unes solucions reformistes. 

En dir a ixò, expresso una mena de convicció a què he anat 
a rriba nt de mica en mica, i és que no existeixen enfocs pastorals 
políticament neu tres. l no ho di c amb un to de c rítica nega tiva, 
sinó que és lògic que, s i hem de traduir el missatge a la vida col
lectiva , s i pretenem iHuminar la realitat social a la llum de la fe, 
reflectim conscien tment o inconscientment les nostres posicions 
polítiq ues concretes. Ho dic perquè l'acusació de pastoral . poli
titzada» s'acostuma a aplicar a la tercera posició qua n, de fe t , 
les a ltres no estan pas marcades per la neutralitat política . 

Es donen avui uns s ignes petits, però esperançadors d 'assimi
lació efecti va d'aquesta tercera actitud pastoraL Una posició que 
encaixa amb els militant s més generosos; una posició, però, que 
és assumi da per pocs capellans, ja que comporta viure aquelles 
tensions de què pa rlàvem abans; .però es va obrin t camí. De ve
gades en ser rebutjat aquest enfoc per aquells qui antigament con
trolaven l'acció pastora l, però que ara se senten tocats per la pre
dicació donada la seva situació din s el s istema i dins el poble, en 
ser rebutj at o contrad it, do ncs, aquest en foc, fa que els més cons
cients hagin de buscar camins nous de trobament cris tià i de cele
bracions més homogènies i més au tèn ticamen t comunitàries. 

Densitat de vida, condició per a una major qualitat de la fe 

Personalment pcn!>o que ni la pas toral de conservació que mira 
e l passat, ni la pastora l de renovació que només mira el present, 
podran res istir l'embat de tot un procés que les anirà posant en 
c ri s i. A mesura q ue l'idealisme reügiós no tingui cabuda en una 
societat tot a lmen t tccni ricada, s'anirà accentuant la crisi de l'es-
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tructura eclesiàstica que haurà de pactar amb les noves realitats 
per poder sobreviure. Però aquesta mena de política de supervi
vència té molt poc a veure amb l'Evangeli i massa amb l'aparell 
ideològic de la religió. 

D'aquí la urgència de donar una densitat de vida al cristià. AI 
jove, se l'ha d'ensenyar a viure primer amb intensitat. Ha d'apren
dre per la mateixa vida i pel testimoni viscut d'altres companys, 
a donar una orientació política conscien t a la pròpia vida. Pcr a 
tot això hi ha uns mitjans apropiats que no són els de la fe, sinó 
els de l'anàlisi científica de la societat que ajuden a comprendre i a 
transformar la realitat que es viu . Només quan aquesta praxi co
mença a donar densitat a la pròpia vida, tindrem quelcom de real 
per a iHuminar amb la Paraula i compartir en la Celebració dins 
d'una referència explíci ta, joiosa i esperançada a Jesucrist. 

Apuntant suggeriments 

Penso que no és hora ni de tancar els ulls ni de ser triomfalis
tes. Cal un sa realisme de recerca senzi lla i d'intent d'encetar 
camins nous. 

No ens hauria de fer por posar a revisió totes les nostres for
mes de fer, de concebre la vida cristiana , d'organitzar Ics nostres 
parròquies o comuni tats i de crear nou lligams de vida comu
nitària, d'imaginar crea tivament la figura del capellà que haurà de 
sorgir de les cendres de la figura actual; és tot plegat que ha de 
donar peu a una nova imatge d'Església. l!s fonamental no estar 
tancats a aquesta novetat que infon l' Esperit a l'Església que sap 
caminar sense voler instaHar-se. 

No podran decidir la pastoral ni planificar-la els qui no vis
quin la vida colze a colze amb e ls qui són cridats a compartir Ja 
mateixa fe . La permanència d'una persona «all iberada. en la ma
joria de parròquies, haurà de ser repensada per la gent més cons
cient de la base. Aquests, en grups reduïts, han d'anar aprenent 
a rellegir la vida des de la perspectiva pasqual i han d'aprendre a 
rellegir l 'Evangeli des de la perspectiva del seu cornpromJs col-
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lectiu. Reeducats mútuament en les clu cs coses han d'anar fen t 
carn.! confrontant amb altres la pl-òpia cx periència , atents sem pre 
a la vida, fidels a la pròpia c lasse, al poble senzill que clama per 
l'all iberació total que a la llarga ens és assegurada pel mateix 
Crist. 

Sé que amb cI personal que tenim en el nostre món rural això 
avu i és quasi impossible, però també és cert que s'es tan posant en 
marxa una nova consciènc ia i unes noves possibilitats de viure la 
fe en coherència amb el compromís i la lluita . Cal per això donar 
pas a ls qui hi veuen més clar, cal potenciar aquella minoria de 
joves q ue hem pogut qualificar d'utòpics, esperançats i profètics 
per anar ampliant Ics experiències i Ics reflexions sobre aquests 
punts. En aquest sen tit considerem, no cal dir·ho, de molta impor
tància e l treball de ls moviments que uneixen un doble esforç de 
conscienciació, organi tzació i acció a l'un costat, i de re fl exió i 
aprofundjment de la dimensió cri stiana a l'altre. 

Acabo remarcant e l que avui ja podem comprendre tots: la 
nostra joventut rural es troba davant els mateixos dilemes que la 
joventu t obrera, la universitària o la joventut de qualsevol am
bient: o li oferim l'oportunitat de compartir amb nosaltres la re
cerca i la I1}arxa cap a aquest estat nou de coses dins una experièn
cia de lluita reivindicativa i política, o quedarà totalment integra
da, a la curta o a la llarga, en aquesta socie tat avassalladora que 
només valora l'home pel que produeix i pel que consumeix. 

En el camp de la pastoral l'interrogant cons tant que tinc i la 
• preocupació que sento pel treball que en conjunt fa l'Església 

en el món rural , és de saber si la nos tra comprensió i vivència 
de la fe és prou radical com perquè enlloc no pugui esdevenir ni 
encobridora del pecat, ni justificadora de l'explotació, ni alienado
ra dels oprimits. 

Josep M. Balcells 
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UNIVERSITAT I ESGLÉSIA 

El problema 

La universitat avui està vivint un procés 
de canvi originat pel pas d'una concepci6 de 
la realitat pre-critica cap a una concepció de la 
realitat marcadament crítica. L'universitari mit
jà ha pres consciència clara de la resp011sabili· 
laI inte/iecl ual de la persona de cara a la «revi
sió. del passat, a la visió objectiva del present 
i a IfI planificació e"certada del futllr. Aqllesta 
crisi de consciència és el punt de partida de 
quelcol'1'1. de nou que 110 ellS veienl capaços de 
definir.' 

En aquest breu article voldríem presentar 
el problema que es debat a l'interior de la uni
versitat, els estímuls psicològics que el con
dueixen, les motivacions sociològiques que ['hml 
p rovocat i el s primers passos a ter per f(ll d'ac
luar en una perspectiva oberta al futur. 

En la crisi universitària intervenen quatre clements : la ciència , 
la crítica, la praxi i la fase. El problema està a s ituar en el seu lloc 
to ts els e lements quc acabem d 'csmentar dc manera que cada ele
ment conservi la seva au tonomia i a l matc ix temps lots plegat s 
puguin s ituar-sc en una interrelació veriLable.:! 

t. Manquen es tudis sociològics sobre la Univers itat. Solament des
prés d'una fase de reOexi6, d 'observació metòdica i d'anàlisi dentifica, 
hom estaria en condicions de poder començar a opinar sobre el futur 
de la Universitat, sobre ci paper que desenvoluparà la Universitat, a 
l'interior de l'Església i el que l'Església (entesa com a . Poble de 
Déu») desenvoluparà a l'interior de la Universitat. 

2. Més que definir aquests quatre elements, volem veure com juguen 
i s'interrelacionen dins l'ambient univers itari. La descripció de les ca
racterístiques d'aquest ambient serà , doncs, la finalitat que ens guiarà 
en aques t treball. 
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I . L'anonimat de la gent. Fins fa poc l'es tament universitari 
formava una classe social privilegiada. Actualment, per raó de 
l'augment progressiu del nombre d'es tudiants i de la co mplicació 
dels programes , i atès que cada di a és més freqüent e l nombre 
d'es tudiants que tre ballen i es tudie n, i que l'esdevenidor econò
mic no és tant segur com en altres temps etc . podem dir que és 
una classe social pobra . Romanen encara uns secto rs hereus de 
¡'universitari típic del passat però se nse ca p pes específi c en la 
massa università ria, la qual viu imme rsa e n l'a nonimat típic d 'una 
classe social marginada . 

2. Un procés de canvi pu rificador. La no ta més carac te rís t ica 
de l'a mbient univers itari és l'ebullició . Això es manifes ta a mb m ol· 
ta claredat en el fon s però molt di sfressat en les formes. L'a tmos
fera e fervescent i neguitosa que hom hi troba no s ign ifica res més 
que a ixò. El tre nca ment d 'un s m ites i la c reació d'uns de nous 
equival a una mobilització generalitzada . La sofi s ticació , sovint in
terioritzada, és una mos tra que la gent està can sada i que s 'aga· 
fa a pe tites segure ta ts del moment. La contrad icció entre una cris i 
radical de va lors d'una banda i l'abundà ncia de j udicis ca tegòrics 
de ca ire reduccionista de l'altra, fa pensar en e l mate ix. 

La duració lla rga d 'aquest procés fa que la gent es cans i i adop· 
ti actituds mimètiques molt disfressades. Això es pot comprovar 
tant e n el fon s com e n les formes . 

En mig d'aques ta e fen 'escència plena de problemes i d 'espe· 
rances afloren de tant en tant petit s rede mp tors que, oblidant la 
complexitat del problema, volen simplificar la salvació superant a l
gun aspec te de la rea litat. Tenen la seva durada i s 'esfumen. 

En contrast amb aques ts elemen ts, en neixen d'altres amb una 
capacitat de reflexió i dec isió molt madures, que fan la impressió 
d'haver-se s ituat en mi g de la realitat de la crisi. 

La massa de la gent està a l'expectativa, di sposada a escoltar 
la darrera novetat, d'una banda sense massa confiança, però de 
l'altra amb veritables mostres de trobar quelcom que sembla que 
se n'ha anat. 

3. La complexitat del problema. El problema de ro ns és molt 
complex perquè realment és ben difícil aglutinar en el jo perso-
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na I, tot conservant la pròpia autonomia, els elements constitutius 
de la crisi -ciència, crítica, praxi i fe. 

Aquesta complexitat és agreujada per múltiples causes: la ten
sió establerta entre la persona i les estructures amb la correspo
nent interrelació d ialèctica; l'abundància d'idees que fluctuen dins 
l'ambient, la rapidesa amb què en surten de noves, la impossibi
litat d 'assimilar-Ics; la gravetat dels problemes concrets que, en 
definitiva, són els que mouen la persona; la falta de realitzacions 
pràctiques, la manca de llocs on poder analitzar i aprorundir d'un3 
manera lliure i comunitària el procés dinàmic en què vivim, la 
manca d'estudis científics globals o particulars del món universi· 
tari; la massificació que es produeix a la universitat, la supeditació 
dels interessos veritablement universitaris a interessos totalment 
aliens a la universitat i s i més no, a criteris de tipus utilitarista; 
el desprestigi creix-ent que va assolint la institució universitària; 
e l context familiar i educatiu general... 

4. La foscor davant el futur immediat. Les actituds de les per
sones estan molt condicionades per les experiències que han tin· 
gul. Les experiències de la gent són de signe frustrant i per això 
la massa universitària veu el futur molt gris i no creu en cap altre 
llenguatge que el dels fets. Aquestes experiències estan condicio
nades per la presència d'institucions enervants i per l'absència 
d'institucions relaxants . 

5. El fracàs radical d e l'educació religiosa. L'ensenyament de 
Ja religió al batxillerat hauria pogut assolir aquests objectius: do
nar uns coneixements, autènticament culturals, de les fonts del 
cristianisme, un senlit crít ic de l/aportació sociocultural del cris· 
tianisme a través de Ja història i una síntesi, fela en un llenguatge 
actual, dels elements fonamentals de la perspectiva cristiana. 

Podem afirmar que ha fracassat en els tres objectius culturals 
perquè, de fet, la gent ignora massivament les fonts, la història i 
el llenguatge del cristianisme. o cal parlar de les qüestions fron
tereres, que sÓn les que veritablement preocupen els joves univer
sitaris. 

Podem afirmar clarament que l'Església està absent del proble
ma universitari. Amb això volem dir que l'Església no és agent de 
canvi a l'interior de la Universitat. Una prova d'aquesta afirmació, 
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la ten im en el fe t q ue, a nivell d 'am bien t, la qüestió reUgiosa, es 
dóna per superada. 

E l p roblema, doncs, és doble : teològic o la presentació d 'un 
llenguatge renovat a l'altura del moment científico·crític, i pràctic 
o ¡'enca rnació d'aquest llenguatge en unes persones i unes estruc· 
tures rea ls i verifi cables. 

Estimuls psicològics 

e s fàcil de cons ta tar una lluita a l'interior de la Universitat, 
tant a ni vell persona l com a nivell global; però aquesta lluita res· 
pon molt més a la recerca de mè todes que no pas a la recerca 
d'objectius. E l problema no respon principa lment a la pregunta 
«què hem de fer?)) sinó a la pregunta «com ho hem de Cer?». 

Aquesta Hulla pOL durar molt de temps pu ix que respon a uns 
estímuls interiors que s'han desenvolupat molt al costat d'una ma
duració de la consciència personal. Podem pensar que la ll ui ta du
rarà ci temps que trigui la rcaJilzaci6 d'aquests estímuls. 

L'estímul principal respon a la necessitat d 'ésser tinguts en 
compte per la socie ta t. La gent ha vis t que la vida és la p ràctica de 
la realitat per a s i mateix, que les preocupacions per les coses rares 
sÓn inú tils però les preocupacions per trobar ci lloc d ins la comu· 
nitat són fonam entals i inevitables. 

El creixemen t de la consciència ha desenvolupat considerable
men t un altre es tímul que podríem definir com l'ànsia de domini 
que mou a arribar al poder. Això es veu molt bé a l'hora d'es
collir professió: «La motivació principa l de l'elecció professional 
és e l prestigi; ve a continuació e l desig de la real ització personal; 
en tercer lloc e l scn lÏt d'uti litat social. Mentre el poder no estigui 
justament repartit la lluita és inevitable. 

La sexualitat i la qües tió veritablement re ligiosa constitueixen 
ci problema interior més profund de l 'universita ri mitj à. :es on 
aquells qua tre elements -la ciència, la crítica, la praxi i la fe
entren en relació conflictiva. Per això podem dir que hi ha un ter
cer estfmul que mou la gent i que podríem definir com el desig 
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de perpetuar-se com a persona_ Paradoxalment aquesta afirmació, 
que fem a nivell per.onal, és tan certa com la que hem fe t abans 
quan hem dit q ue, a n ive ll d'ambient , la qüestió re ligiosa es dóna 
per superada. 

Aques ts tres estímu ls es ronamenten en la re lació amb e ls altres. 
Per això podem d ir que el problema fonamental és de re lació entre 
les persones. 

La superació del con flicte serà possibl e quan hom trob i dos cle
ments nous : el primer és de caire teòric i consisteix a passar d'un 
tipus de socie tat està tica (amb tot e l que l'estaticisme comporta) 
cap a un tipus de societat dinà mica; el segon és de cajre radical
ment pràctic i consisteix en una maduració real del respecte a la 
persona humana i en un creixement objectiu de la soli dari tat en
tre les persones i e ls grups. 

El final també pot ser de signe negatiu , si no es troben els ele
ments que manquen, i aleshores es podria donar e l cas d'entrar 
en una fase -sembla que ja hi som- caracteritzada per haver su
primi t el sofriment fís ic però havent augmentat considerablement 
ci dolor inteHectiu i emocional. 

Psicològicament ca ldrà habituar-se a aquest es til conflic tiu. Ni 
l'individualisme ni e l comunitarisme no seran suficien ts. Solament 
la persona que s igui capaç d'elevar-se amb cone ixement, d'apro
fundir amb amor i d'arreJar-se cada vegada més a la realitat podrà 
viure autènticanlent dins aquesta cris i. En cas contrari sembl a 
que el dolor inteHectiu i emocional seran insuportables. En aquest 
procés d 'ada ptació sembla que els grups jugaran un pa per molt 
important . 

Motivacions sociològiques 

El moviment univers itari , al costat d'uns es tímuls psicològics, 
respon també a unes motivacions de caire sociològic. 

Hem de si tuar en primer lloc el creixement de la consciència 
cr ítica col'lectiva que d 'una banda ha esborrat gairebé del tot les 
concepcions de la rea litat de caire fatali s ta i de l'altra està puri-
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ficant les vis ions ingènues tot dirigint-les vers W1a concepció molt 
més madura i crítica de les coses_ 

Els problemes socials, polítics i comunitaris vénen a ser com 
el detonant de la mobilització general. Val a dir que la politització 
de la Universitat afecta unes minories i , en canvi, és més aviat apa
rent en la massa . Tanmateix la força d'aquestes minories és prou 
gran com per influir la massa i disposar d'un pes específic consi

derable a l'hora de prendre decisions. 
A partir dels problemes gremials es descobre ixen les co nlra

diccions socials i humanes. Ll avors ne ix un sentiment de lluit a que 
en con tacte amb e ls a ltres es va desenvolupant, analitza nt, com
prenent i situant en perspectiva. 

En ap licar, doncs, la consciència crítica col'lectiva a la rea litaL 
la gent es troba 3Jllb uns fets objectius que mouen a fer una re
vis ió de l passat, una crítica del present i un a planificació nova del 
fu tur. No podem perdre de vista que la nota car acte rís tica de la 
mentalitat un iversi tària és e l desig de realisme. Sovint , però, aq ues t 
desig no passa de ser un int ent. 

Marx, Freud, Russell , Nietzsche i llurs deixeb les són els mes
tres que dirigeixen mentalment aquesta generació. E.s important 
tenir-ho molt present a l'hora de copsar e l veritable prob lema 
u niversitar i. Sense una lec wra d 'aquests autors no es pot arribar 
a entendre de debò el que es tà passant a ta univers itat. 

Primers passos a donar 

Si (os possible veure e l problema amb perspectiva, seria molt 
fàcil saber el que cal fer en aquests moments . Ja hem dit al comen· 
çament, però, que a ixò no és possible puix SOI11 dins de l laberint. 
Plantejat, e l problema, doncs, podem afirmar que e l primer pas 
a donar és molt clar: estudiar la realitat universitària amb les 
tècniq ues c ientífiques que ens proporciona el mètode d 'inves tiga
ció sociològica. Aquesta investigació s'hauria de moure a dos ni
vells. En primer lloc en un nivell quantitatiu i en segon lloc en 
un n ivel l quali tatiu. 
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ParaHelament a aquest estudi sociològic hauria d'avançar un 
es tudi teològic que sense perdre de vista les fonts del crist ianisme 
( tal com es plantegen en aquests moments) dediqués un esfo rç 
molt gran a la renovació del llengua tge teològic tot contrastant
lo d'una manera especial amb els mestres de la cultu ra università· 
ria actual. 

Les dues seccions de la Facultat de Teo logia de Barcelona -es
perem que av iat funcionin a l'unÍson- haurien de tenir com a un 
dels objectius fonamentals aquestes dues tasques. A més a més 
haurien de fomentar molt la comunicació interdisciplinària a nivell 

,mtropològic. 
Sense perdre la pròpia identitat, la teologia i la pastoral hau

ri cn de vigilar molt en aquests moments i fugir dc tota actitud que 
pugu i sonar a narcissista per tal de llu itar al costat dels qui s in
cerament est ihruin a la recerca d'unes pistes de solució. Aquest 
tipus de treball podria ésser molt fecund. 

He sentit comentar moltes vegades que en el procés d'industria
lització va iniciar-se la separació entre la perspectiva del món 
obrer i la de l'Església. Sembla que aquest procés avui es dóna 
a rtivell universitari. El pitjor del cas és que molts dels qui aban
donen la fe ho fan innocentment, és a dir, d'una manera pre-crí
tica abans de tenir a mà una sèrie d'elements objectius de decisió: 
acostament a les fonts, visió de l'aportació històrica del cristianis
me i llengua tge i, per tant, contingut de la fe. El tancament del.s 
un s i la indolència dels altres deixa podrir la situació. 

Ramon Prat i Pons 
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TESTI 
MONI 

VIVÈNCIES I EXPRESSIONS DE FE 
AL SERVEI MILITAR 

5 

Abordar el tenUl de la «mili» és delica t per 
raons que s'intueixen. Es pretén, però, que la 
perspectiva d'aquestes reflexions sigui exclusi
vament pastoral. Considerem que aquesta apor
tació -limitada a uns casos concrets- s'ha 
d'entendre en el marc d'una valoració conjunta 
de l'experiència viscuda per uns joves. Només 
així ens sentirem reClam ent interpretats. Per 
altra part, segurament radica aquí el seu únic 
interès. No es tracta de descobrir res de nou, 
donat que la «mili» és un fet d'àmbit nacional , 
sinó de comunicar la reflexió que aquesta vi
vència ens ha suscitat. 
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Com és viscuda la fe a la «mili» 

Les preguntes que presideixen la nos tra reflexió es podrien for· 
mular així: El jove, inserit en la vida militar, ¿com viu i expressa la 
seva fe? quins erectes produeixen sobre la seva fe els condiciona.
ments es tructw'als? ¿és la «mili . una s ituació propícia, per a viu
re, madurar, ex plicitar, celebrar etc ... la fe en Jesucrist? 

A ¡'hora de respondre a aquestes preguntes, cal d isti ngir dues 
e tapes molt diferen ciades de la vida del soldat: el campament i el 
destí. F.s comprovat que el campamen t exerceix un efecte molL 
fort en l'ànim del recluta, i li provoca un desequilibri que en la 
majoria dels casos s'anirà suavitzan t progress ivament. El destí , 
per alt ra part, és pluriforme i integra un efecte més atenuat , però 
sensiblement més penetran t. El grau de relació personal cntre el s 
companys i el de la connexió amb l'exterior (societat, famíl ia, tre· 
ball) pot oscil·lar segons les circumstàncies. 

AI campament 

Recollim, per començar, up' sèric de fets que deLxcn en tre
veure la complexitat dels condicionaments est ructurals (sociolò' 
gics, psicològics, polítics, re ligiosos) al servei militar: 

- En una enques ta efectuada pel paler es constata aproxima
dament: una majoria que «es dec1ara » catòlica; 12, protes tants; 6, 
ateus; S, <agnòstics. (u t sic). Els ateus i agnòstics eren joves de 
certa cullura. 

- En una missa de diumenge (assistència obligatòria) cntre 
3.000 soldats només un es va posar a part per combregar. 

- La missa diària d'un campament de 5.000 reclu tes és con· 
correguda per unes 8 persones, de les quals, 6 pertanyen a grups 
cc1esials molt marcats. 

- La jura de bandera, inclou una missa de 15 minuts, perfec
tament integrada dins la solemnitat de la cerimònia. 20 .000 perso· 
nes fora del recinte prcsenden l'espectacle. 
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- Els qui es quedaren al ca mpament duran t una Setmana 
Santa, es van desplegar per les parròqujes veïnes per reafirmar 
la catolici tat oficial de l'exèrcit i contribuir al «realce » de les ce
rimònies. 

- Els insufici ents en matèria religiosa havien d'assis tir a unes 
classes anomenades «de recuperació religiosa» on aprenien les ora
c ions i e ls manamen lS. 

Aquests i molts altres fets que es podrien adduir delaten la in
corporació de la dimensió religiosa, amb detriment d'aquesta, a 
l'estructura m il itar. També s'hi entreveuen els condicionaments 
que cohibeixen la consciència dels individus i que d'una manera di· 
recta afecten les seves expressions i vivències de fc. 

L'estructu ra militar integra el pater, «la missa», «els contin
guts de fe. i els proporciona als individus per cobrir Ja seva di
mens ió re li giosa, com un aspecte més del prograJna d'intrucció. 
Fora d'aques ts momenlS programats, s'observa en la vida de la 
rniJícia, una sensacional indiferència religiosa (a pan d'excepcions 
positivites i negatives). 

Es per to t això que un jove a qui preguntem sobre la vida de 
fe a la «mili », ens d iu : «Caldria veure fins a quin punt es pot par
lar de fe. E l sent it comunita ri , que és en realita t fe, no es dóna: i, 
fins i tot, és refusat en la vida militar. Aleshores hom s'enganya 
en voler aconseguir aques t nivell existencial comunitari, aquest ni· 
vell de vivència profunda.» 

En interrogar-se per Ja vivència de la fe en situació militar, cal 
tenir present la realitat eclesial en e l s i de la socie tat espanyola. 
Comencen la «mili . amb fe, els mate ixos que ja en tenien i els 
contingut s i vivències dc fe, són inicialment e ls mateixos. Això és 
evident. 

El que simp tomà ticament varia són les expressions de la fe i 
les acti tuds que des de l'angle de la fe es prenen en el context mi
litar. 

Es possible, que en acabar la .mili. , els continguts i les vivèn
cies de la fe hagin evolucionat a causa de la situació viscuda. 
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Esbós d'una t ipologia 

A la «m ili » es troba ci creient que viu una fc personalitzada, crí· 
tica. Aquest tipus és escàs, com escàs és en la vida civil. J:.s el ti
pus d'home conscient, polititzat (el grau de compromís osciHa 
molt). La situació d 'aquest creient en l'àmbit militar s'assembla 
a la de l'ateu, que viu una consciència social i política notable . 
Ambdós, veuen la se va acció molt limitada, per no dir ofegada per 
l'estructura. La fe madura «cap endins». La situació viscuda in
terpeHa constantment la fe. Aquest creient no té gaires possibili
tats de compartir la seva fe i menys de celebrar-la. Amb tot, sem
pre hi ha qui ha aconsegu it dur a terme accions molt modestes 
però s ignificatives: 

- Uns xicots s'agrupen per ajudar-se a viure amb profunditat 
la fe, en la nova si tuació. El pater, els dóna facilitats. Participen 
en la celebració de la missa. Utilitzen la sagristia com a lloc de 
reunió. Però han d 'anar amb compte per no aixecar sospites dcJ 
comandament militar. 

- Un seminarista no vol participar a la celebració diària de 
la missa, perquè discrepa de la menta litat del paler i de la form a 
com és celebrada. 

- Un grup de joves d'una companyia, organitza una xerrada 
sobre «els drets humans ». 

Però és més freqüent el cas del jove que viu una fe tradicional, 
generalment procedent del món rural. Donat que aquesta fe poten
cia la dimensió interior, és més fàci l viure-la prescindint de la 
realitat exterior. Aquest jove pot anar a la mi ssa de l campament 
i rebre'n un bé. També és propi d'aquest cas, anar a la «m ili» amb 
e l temor que la seva fe en surti malmesa; d'aquí que la guardi com 
un tresor en el més íntim de si m a teix. 

El mili tant de «dretes» apareix esporàdicament i fa petites coa
licions. Concep la «mili » com a camp de «missió». La «mili» és un 
temps propici per a l'apostolat. La tècnica consisteix a agafar con
fiança amb la gent per tal de sermonejar-los i fer-los descobrir Déu 
o millorar de vida. D'aquest tipus de «m ilícia », en partic ipa molt 
sovint el pater, que concebeix la «mili» com el moment oportú de 
canviar de vida, de reflexionar seriosament sobre un mateix i de 

138 



retornar a Déu, aprofitant e l parèntesi obligat de l'activitat civil, 
sempre absorbent: 

-Un jove d'un grup ecles ia l molt singular emprèn un apostolat 
directe, fin s i tot o rganil zant unes xerrades en un cercle d'invitat s. 

- Un grup de joves vol promoure actes de pietat. 

El tipus «majoritari » que impera en la nostra societat no té 
fe. L'individu que pertany a aquest sector manté una actitud res
pecte a la re ligió que osciHa entre la indiferència i el rebuig. Aques
ta actitud es veu afavorida per la situació massiva i despersona
litzada que li toca viure. En l'anonimat d'aquest sector, hi !é cabu
da: l'anticl e rica li sme, la indiferència , el sentiment reli giós, la su
perstició i tota la problemà tica que es deriva d'una fe mal integra
da. A vegades es cons tata ulla certa adm iració pels qui viuen I;; 
seva fe amb generositat. 

Transcrivim a continuació el fragment d'una carta que ens en
via un company que fa la «mi li" molt lluny de casa nostra. Es 
tracta d'Wl intent d'explicació - partint d'una realitat concreta
del comportament del soldat i de les seves connotacions religioses. 
Aquesta vegada, l'anàlisi detec ta e ls condicionaments d'ordre in
te rn de l'individu : 

(( Dins de tot aquest amb ient difíci l, la persona es mo u buscant 
alguna cosa. Això és ben ce rt! Fa les coses per algun motiu que 
considera important ; en e l fons, intenta de trobar-se ell mateix i 
realitzar-se com a home, però el que aconsegueix és evadir-se d'ell 
mateix i oblidar-se de la situació amb la qual topa. D'aqUÍ la diària 
situació alcohòlica cie força gen t i l'' 'a lliberament '' sexual dels quin
zenal s i s.)rt050S \Veek-ends! 

»Té alguna referència religiosa tot això? -i no exagero gens. Sí, 
però més que un senti( religiós diria que és simplement religiosi
tat, o bé resposta a quelcom que s'ha anat trametent a l'interior 
del mateLx ésser de l'home. No s'arriba a transcendir les s ituacions 
desprenent-se d'elles en una certa negativitat. 

»De fe, no cal parlar-ne! Tothom ha esta t in struït catequètica
ment, però se senten enganyats i decebuts per tota respos ta que 
els ha donat l 'Església a través d'aquell capellà concret que no
més feia q ue enredar-los! Molts el diumenge abans d'ingressar 
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a files encara havien anat a missa per sat isfer-se ells mateixos da
vant de l'ambient que els predisposava a aquesta resposta; però 
enmig de la situació militar trenquen amb tot això i se senten 
lliures. i veritablemen t encaminats.» 

Per últ im, cal esmen tar com a significativa la po~ tura atea que 
prové o d'un postulal , o d'un raciocini o d'una simple reacció con
tra una religió buida i negativa que havien viscut o se'ls havia 
imposat. 

La perso na, representant de l'Església, que té la missió de pro· 
moure i sosten ir la fe dels creien ts que fan la «mi li», és el sacer
dot cas trense. Ve t aquí el retrat que en fa un xicot , que si bé 
no correspon a la totalitat dels palers, s'acosta possib lement a la 
realitat : . La majoria dels capellans castrenses són molt lluny 
d'una visió actualitzada de la fe i frenen d'aquesta manera les in
quie tuds dels nois que se senten responsables de la seva fe i vol
drien fer quelcom de positiu. Aquests capellans, gairebé sem pre, 
homes d'a lguna edat, marcats per una inèrcia produïda segurament 
per la rutina d'un horari estipulat, fins els seus més minims de
talls, amb la més carregosa i rígida escrupolositat protocolària, 
són a més, oficials de l'exèrcit, amb la corresponen t graduació, 
condecoracions, etc ... Tot això fa que la gran massa de jovent 
s'allunyi d 'ells ja que sovint veuen en ell s un oficial, més que no 
pas un sacerdot o un amic.» 

La nostra intenció ha estat de recollir les constants més signi
ficat ives que apareixen en el marc definit de la emili». tenint sem
pre prescnt que una anàlisi d'aques t tipus, mai no és del tot fidel 
a la real itat on e ls e lements s'interrelacionen i no es donen en 
estat pur. 

AI desti 

Les condicions que acompanyen el destí són molt diferents de 
les del campament i sempre són més atenuades, de manera que és 
més possible la comunicació i una profunda relació personal. Abun· 
den les xerrades espontànies sobre els temes fonamental s. 
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La polaritat dels t ipus descrits anteriorment disminueix a cau
sa de la monotonia que, com una paràlisi, afecta tota la vida del 
quarter. La monoton ia, la rutina, la separació dels de casa, la in
activitat, provoquen una crisi que qüestiona de nou l'estructura 
persona l de l'individu . 

Sobresurt en aques ta nova situació el tipus de l'aprofitat de la 
re ligiÓ. Es tracta de l'individu que cerca els avantatges que pot 
proporc ionar una amistat amb el paler, per exemple. 

es també freqüent que el soldat inquiet cerqui con tactes amb 
l'exterior per sos tenir el tenor de Ics seves actituds més fondes. 

Conclusió 

es possible que el balanç general sigui una mica pessimista. 
Però no cal di r que, davant el fet inqüestionable de la .mili _, hom 
pot prendre una actitud positiva, procurant de treure profit d'una 
vivència tan pecu Liar. No ens hem ficat a les implicacions socials 
i polítiques de la «mili », que són en realitat les qüestion s de fons 

de l problema, perquè creiem que no ens pertoca. 
¿Es pot concebre, després de tot el que hem vist, un apostolat 

castrense? Sembla que no. Tot intent d'evangelització o cultiu d: 
la fe dins ¡'exèrcit, tal com van les coses ara, quedaria automàti
~ament assimilat, condicionat i utilitzat per l'estructura. 

Això no obstant, es podria pensar en una postura més auti>-
noma de l'Església, des d'on, recolzada en el principi de llibertat 
religiosa, li sigui permès d'a tendre els seus fidels amb indepen
dència. 

Malgrat tot , s'ha de valorar - acceptant la seva fragilitat- l'ac
ció positiva que personalment pot dur a terme el sacerdot castren
se , amb llibertat d'esperi t respecte a ,'estructura condicionant. 

Uns joves 
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LA FE I LA NO-FE. ELS JOVES 

I ELS aUI NO HO SÓN TANT 

La seva fe o la nostra? Quina de les dues e HS 

¡', Ieressa més? O ens interessa, simplement? 
A quin carro volem ter ptljar els joves? ¿La t e 
és creure que hem. interpretat bé el missatge, 
que l'hem entès i que ho hem fet b é .. . o creure 
que les coses poden ser altrament, d'una mane· 
ra nova, que el demà del món coincideix amb 
el dernà de Déu, projecte locant projecte? 

Perqu~ de te, en tenen més els joves que 
ens estalonen que no pas nosaltres, els homes 
assenyats. 

Entre els joves, i els joves de la nostra pelita i closa vall , s'ha 
posat de moda llançar al rostre dels qui detenen el poder, el sa
ber i l'haver de la nostra societat ben esguerrada, que «no tenen 
fe • . Els joves no han perdut la fe en Déu -n'estic convençut-, 
sinó en el nostre Déu i en la nostra manca de fe, en la nostra ma
nera d'aturar el procés renovador del món, en les nos tres pors 
i mesquineses. 

Em fa tot l'efecte que la impressió que en tenen els joves és 
que de Déu, ens n'hem apoderat , i llavors el nostre llenguatge 
i el nostre fervor religiós no els diuen res. Perquè no veuen qui
na relació hi ha entre això i l'adveniment de l'Home Nou, aquell 
mateix que nosaltres diem conèixer i ser. Els joves estan desenga
nyats per la nostra generació; quan diuen que no tenen fe: ens 
acusen. amb tota la raó. de ser nosa ltres els qui no tenim fe . O que 
creiem només en nosaltres, cosa que deu ser tot el contrari de 
tenir fe. 

Quan nosaltres ens plantegem el problema de ¡'educació de la 
fe restem presoners d'uns models que les noves generacions no 
poden acceptar. ¿Des de quan la fe ha de reduir-se a transmetre 
unes creences en conflicte palès amb les dades de la ciència? Creu· 
re no és saber, sinó esperar. Creure és estar atent per sentir com 
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un món nou, segons Déu, està a punt de néixer, obra de l'Esperit. 
La fe no és l'ahir, sinó el demà. Fc no és el món vell, sinó el món 
nou . Fe no és estar segur, s inó accep tar de somniar contra tota 
l'evidència del pecat dels homes. 

Se'ns diu educadors de la fe. El mot con tinua essent ambigu: 
la fe no es pot educar, no es pot transmetre ni heretar. Fe és accep
tar de posar-se en camí, de començar a treballar, convençuts que 
construïm el lloc de l'estatge de Déu aquí i avui. Fe és cridar que 
per a Déu res no és impossible. Fe és acceptar de donar sense espe
rar relOrn. l Esglés ia és ser un grupet d'homes a la bastida del 
món; que hi ressonin els cants, tol i acceptant de viure en situació 
de conflicte, l'única capaç d'infantar autèntica germanor. 

Per la seva fe, salvar el món : heu ací, el nus del problema. Per
què fe és salvació. l la sa lvació ha de deixar de rimar amb aliena
ció. Ja són massa els joves que no saben de què els ha de salvar 
Déu, ni de què els serveix Jesucrist. 

Davant d'això, mentre hom és jove creu només en l'home, i quan 
hom avança en edat es tanca en una fe esotèrica que parla d'una 
salvació que no salva de res. Risc de l'humanisme, d'un costat. 
Decepció davant de l'humanisme, de l'altre. Ni en un cas ni en l'al
tre, ulls i oïdes oberts a la força capgiradora de l'Esperit, que no
més és de Déu, que ens empenya capgirar actituds, mentalitats i al
tres categories que emplenen els tractats de psicologia i de soci(>. 
logia, o de política. 

Aixequeu la barrera que teniu posada, i e ls joves djran d'una 
manera nova que creuen: potser no posant un pedaç nou sobre 
ordit vell, ni el vi nou en els vells bots. 

Educador de la fe. Jo djria, humilment, que els joves tornaran 
a creure, el dia que els grans els deixin creure. No els digueu el 
que han de c reure: s igueu capaços de creure el que ells creuen. 
Preneu-los seriosament i torneu-los un Crist que és ben seu. Els 
joves no poden creure en aquest món que nosaltres hem fet o accep· 
tat a mida: els joves tenen fe en un altre món, el que ell s poden, 
i estan djsposats a fer. ¿O potser és que nosaltres no ho creiem, 
o no hi creiem? Llavors, qui és el qui té fe i el qui no en té? 

Genis Sam per 
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COM VALOREM EL PLANTEJAMENT 
DE LA FE EN ELS JOVES 

Donat que el m eu cOIl/acle personal amb JO· 
vent durant els deu anys que porto de minis
ler; ha estai bastant dispers, em concretaré a 
parlar dels grups de joves que he segl/it més 
de prop, que són els monitors de Serveis i Mo
viments infantils d'Església. 

Ja sigui d'una manera espontània ja sigui 
perquè algú provocava conscientment el tema, 
monitors i monitores parlen, en reun ions, en 
sortides, en vesprades que es fan d ia, dels plan
tejaments personals i comunitaris de la fe. 

I què diu la gent? Que la fc comporta una opció personal i un 
procés; que e n les comun itats que ten im no hi ha s ignes d'autt~n

tica comun.i6 i com promís; que el moralisme i e l legalisme s'han 
de superar; que l'Església s'ha de fer més pobra; que l'Església 
s'ha de deslliga r dels poders civ ils; que no hi ha autèntica fe sense 
lluita per l'alliberament de l'home .. . i, en fi, tota una lletania que 
havia predicat el mateix Concili i que avui els bisbes d'una mane
ra més explicita en assemblees i documents ens recorden. Dins e l 
clima de lIibertat que ofere ix la mateixa vida n l'ai re lliure, s'es· 
tava buscant i dibuixan t alhora un nou esti l de crist ià, si bé, com 
és normal, amb imprecis ions i d'una forma molt desordenada. 

La valoració per tant dels plantejaments que fan els monitors 
els cons idero molt và lids i molt necessaris en aquests momen ts 
que hem viscut per la seva frescor d 'Evangeli. 

L'assumpte, en canvi, el veig molt més complex a l'hora de va· 
lorar la vivència de fe d'aquests mateLxos monitors. 

Tipus de cristians 

Generalitzant una mica, di ria que existeixen com tres tipus de 
cristians en e ls nostres Moviments: 
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-«els qui opinen que per viure la fe s'ha d'arribar a un canvi 
radica l de les estructures eclesials», 

-«els qu i diuen que es tan en e tapa de recerca», 
-«els qui a partir del seu treball de monitors han descobert 

un camí de fe més comunitari i viu ». 
El primer grup, els qui demanen un canvi radical, són els qui 

norma lment formul en millor e ls plantejaments de la fe i la reno
vació a fer. Entre ells i e ls a ltres hi ha un problema molt fort de 
llenguatge, de concepció de la societat, de l 'home i de la mateixa 
Església. Dest riar els límits d'aques ta problemàtica i especia lment 
valorar les seves actituds resulta difíci l. La seva presència, ¡ncò· 
moda moltes vegades, ha fet sortir d'es tancaments, cosa que bé ha 
valgu t la pena. Po tser corn a contravalor hi veig que amb facilitat 
la radicalització els porta a un cert aïllament, que eis fa distants 
i inabastables, en un moment que definim e l cristià com «l'home 
per als altres» i com a «germà universal». Tot ell és un fet, com bé 
sabem, que ha cies bordat la vida dels mateixos Moviments i que 
per entendre 'l cal jutjarlo din s e l marc general del que passa en 
l'Església. 

Del segon gru p n'abunden bastants. Molts d'ells provenen de 
medis fam iliars d'ambient religiós i que en el fons volen alliberar
se d'una fe tradicional o imposada. Respecte a aquest grup hi ha 
persones que s 'ho prenen molt seriosament i busquen amb pro
funditat i fan passos vers una autèntica conversió. D'altres, en 
canvi, e l que fan és només guardar la roba. Accepten el nivell de 
la discussió, assumeixen uns compromisos a la seva mida i no es 
mouen d'aquest cercle, i així de buscadors es converteixen en in s
tal·lats. 

Quant a l'últim. grup hi ha una cosa a considerar. Bona part 
d'aquests joves que s 'han dedicat a portar grups d'infants s'hi 
han unit perquè pràcticament no han trobat dins l 'Església res gaire 
més organitzat al seu nivell. l aquest fet obre per mi una p regun
ta: ¿La fe d'aquests joves no seria avui més adulta i compromesa 
si aquests mon itors haguessin assumit en altres camps respon sa· 
bilitats diferents? Personalment opino que s í. Més d'una vegada 
he vist com en la pràctica i la vivència de fe d'un grup de monitors 
no abastava la problemàtica integral, dels joves. Per exemple: pas 
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a la universitat, canvi de treball, nou compromís polític o social. .. 
Amb tot, em sembla que a nivell de dirigents hi ha molta més 
consciència d'aquest fenomen i es fan passos per solucionar-ho. 
Almenys per aquí ho estem intentant i veig que no som pas els 
únics. 

La nostra situació com a educadors de la fe 

La primera cosa que considero clau és que els consi liaris dels 
Serveis i Moviments hem d'estar molt a prop dels monitors. Difí· 
cilment educarem si no patim amb ells els seus problemes i no 
participem amb coratge de les seves aspiracions. I tot això, no com 
a tàctica pedagògica o de mètode, sinó de cor, amb la senzillesa 
pròpia dels amics. Aquest saber estar present i amb gratuïtat ens 
obre a la mú tua comunió. 

També em penso que ens hauríem de convèncer que en ¡'educa
ció de la fe dels joves, el valor comunitari hi juga avui un paper 
decisiu. Cal evitar, per tant, que els capellans ens fem els líders 
dels joves. N'hem de ser els servidors. En aques t terreny hauríem 
de valorar molt més la força que té el testimoni de fe dels ma
teixos joves, que no pas moltes de les paraules que els diem . 

I encara assenyalaria un nou aspecte. Els consiliaris hauríem 
de saber llegir avui la vida dels joves i in terpretar el nivell humà 
i de fe en què estan. Sense aquesta crítica, amb facilitat posem 
sobre les espatlles dels joves un cristianisme que lluny d'alliberar· 
los els esclafa i els crema, o, al revés, anem entretenint b gana 
amb quatre llaminadures a joves que necessiten la presentació 
d'un cristianisme adult. 

I quant al testimoni subratllaria dos aspectes: el testimoni de 
joia i el sentit missioner del treball pastoral. A l'arrel de la ma· 
teixa fe hi ha la Bona Nova. ¿Com ser testimonis d'aquesta reali
tat si les paraules i els signes són oposats? En aquests moments 
hi ha moltes coses que ens ofeguen. Una d'elles, per mi, és la 
incomunicació que lú ha entre els mateixos educadors de la fe . 
Això fa que ens hàgim de passar estones aclarint paraules, evitant 
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susceptibi litat s, indagant din tre quin grup estem conceptuats, es
tudian t i assenyalant heretgies. i mentrestant el nostre treball perd 
la força missionera que hauria de tenir. Evidentment que hem 
d'acceptar una varietat de formes que vénen exigides per la plu ra
litat de situacions. Ara, en una cosa ens hem de trobar tot s i és 
en l'object iu missioner del nostre treball. 

Ramon Oller 
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I ECIU 
RA 

MATERIALS SOBRE JOVENTUT 

Manera de viure d'un grup de 
joves 

«Notes sob re la II1Quera de vill
re d 'uns grups de nois i l'loies a 
BarceIO/Ja" Aques t és el títol d'un 
estudi --que encara no s'ha do
nat a la publicitat- elaborat per 
l'Àngels Pasqual, de la Secció de 
Sociologia de C. E. D. E. C. 

Extraie m dos paràgrafs de 1'«0-
ri entació del treba ll .: «Als joves 
---conjunt d'individus definit, en 
principi, només pel fe t bio lògic de 
¡'edat- se'l s ve atribuint des de 

148 

fa uns anys una importà ncia que 
no havien tingut mai . Deixant a 
part l'interès que en això pugui 
tenir l'economia de mercat , assis
tim a un ampli debat - més apas
sionat que objectiu- sobre un fe
nomen d'àmbit universal, que 
s'ha convingut a anomenar "rebel
lió juvenil". ( ... l Ara bé, siguem 
reaustes. D'una banda, no hi ha 
cap iden tificació automà tica en lre 
joventut i contestació de !'o¡"dre 
esta blert. És cert que són e ls jo
ves els qui, pel fet de no haver 
es table r t lligams que cls compro-



metin tant amb c i s istema social 
com e ls adults, són més lliures 
per a la crítica i per a la rebel·lió. 
Aques t no-Uigam del jove és més 
acusat en les societats modernes 
i en les seves classes burgeses, on 
ci jove es manté marginat moll 
de temps a ba ns d'entr3r de ple en 
la societat adulta. En la pun ta 
de la contes tació trobem joves, 
però no tots e ls joves són con
testataris ... » 

Del jovent ell general, se n'ha 
parlat i escrit molt abundosa
ment; massa. S'ha mitifi cat la jo
ventut tant per prendre-la com a 
punt de partida d'una e tapa idí!
lica de la història, com per car
regar-li la eulpa de Iol s e ls mal s 
que avui pateix la nostra socie
ta l. 1 a ixò no fa s inó embolicar 
la troca, i arxjvar -evas ivament
els problemes que la joventu t 
plantej3 de fons. 

Cal clarificar aques ta qücst ió, i 
e ls estudis de sociologia poden 
contribuir-hi [arça. Aquest que 
mo tiva e l nos tre comentari deu 
ser sens dub te, del s que es fan al 
nos tre país d'una manera seriosa 
i que contribueixen a desmi tifi
car i a aclarir les coses. 

La hipòtesi del tre ball , segons 
ha manHestat la mateixa autora 
a l'entrevis ta amb José Martí Gó
mez i Antoni Ribas (<< El Correo 
Catalan », 23-1-73 l, parlia del fet 
que no hi ha una úniea joventu t: 
- S'ha tractat sempre la joventut 
com un tot homogen i i sembla 
que se la vol presentar com una 
superació del classisme; la socie
tat de consum amaga un es dife
rències ... i aixi hem pogut com
provar que el treball reali tzat ens 

confirmava la hipò tesi; que hi 
havia tres grups diferenciats de 
joves; que sobre d'ell s pesava l'o
rigen de classe ... Amb to t, hem 
pogut comprovar també que hi ha 
sectors de la joventut que viuen 
en l'engany de creure que hi ha 
una sola, una única joventut; e ls 
q ue potse r , parlant pels resultats 
del treba ll , s'ho creien més eren 
e ls adminis tratius. El xicot obrer 
sap m és qui és i l'estudiant s'a
dona que hi ha una joventut dife
rent. En definitiva, doncs, no hi 
ha una joventut , s i no joves o 
grups de joves diferenciat s.» 

S'han entrevistat cent vuitanta 
joves repartits en e ls grups es
collit s: es tudiants, empleats i 
obrers . Cada grup format per 
trenta nois i tren ta no i e~. Els jo
ves de la ma tra havien de com
plir les condicions que es recla
men per a la validesa científi ca 
de les dades. 

.e.s clar que es tracta d'Lma mos
tra local, de Barcelona, però pe r
me t de general i tzar en a lguns 
punts . .e.s a dir, es pot arribar a 
afirmar, segons l'autora, que l'es
tudi amb grups d'altres comar
ques, dona rien resultats diferents 
en detall s, però substancialment 
donaria el mateix resultat: no hi 
ha una joventut en bloc, s inó 
grups de joves direrenciats. 

Evidentment no podem fer un 
resum de l'estudi . Hau rem d 'es
perar que pugui a rribar a Ics lli
breries. Po tser aleshores serà un 
bon moment per a deba tre la in
terpretació d'algunes dades . 1 es
perem també que estudis com 
aquest siguin un «treba ll habi
tual» entre nosaltres. 
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«Qüaderns d'Orientació 
Familiar», núm. 40 

Pel desembre del 1970, fa poc 
més de dos anys, Ja revista que 
edita l'¡CESB dedicava un núme
ro especial a la crisi de la fe en 
la joventut. Un tema difícil per 
a tractar-lo amb la seriositat que 
mereix. Cal dir tot seguit que l'en
foc, les anàlisis i les reflexio~s 
que hi són expressats aconseguei
xen el seu objectiu: aclarir aquest 
problema i fer-ne prendre cons
ciència. 

Que la versió catalana d 'aquest 
número estigui exhaurida des de 
fa temps indica l'acollida que ha 
tingu t. El fet que a ra el comen
tem aquí vol ser una crida a no 
oblidar aquest esforç de reflexió 
(val a dir que no ens en sobren ) 
concretament ara que reflexionem 
el nostre treball pastoral en am
bient de joventut. 

El tema queda desglossat com 
segueix: Joan Gamis emmarca el 
problema dins l'estat de cri si ge
neral, i es pronuncia per la recer
ca dels (onaments_ Ramon M_ No
gués reflexiona sobre l'actitud 
dels pares creients davant e ls 
fills que dei.xen la fe cristiana. Jo
sep M. Rovira analitza els ele
ments que e ntren a la cris i actual 
de la fe de ls joves. Segueix un 
treball de conjunt sobre la trans
missió de la fe, i, fin alment, les 
reflexions pedagògiques de J . P. 
BagOl, remarcant e ls canvis que 
s'han esdevingut aquests darrers 
anys (data clau: maig 68), i que 
demanen un enfoc radicalment 
nou en aquest camp. 
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«Revista de Pastoral Juvenil .. 

No és una revista gaire conegu
da entre nosaltres i no perquè no 
ho mereixi. L'edita la Secció de 
Pastoral de l 'Institut Calasanç de 
Ciències de l'Educació (LC.C.E.) 
de Madrid . És una revista mane
jable amb una orientació actual, 
lan t des del pun t de la pedagogia 
com de l'Església. l és pràctica. 
El seu esquema combina perfecta
ment aquestes dues vertents: acla
rir els objectius pastorals i peda
gògics, i faci litar experiències i 
materials pràc tics concre ts, ben 
trials. 

El número de desembre passat 
oferia un índex molt ben elabo
rat, tant de temes en general com 
de textos, el qual remet al t re
ball de la revis ta d'aques ts tres 
darrers anys. Una e ina exceHent 
per a preparar temes o sessions 
de treball a diferents niveJls. Pot
ser cal advertir d'una dificultat 
lleu: que es fa necessari un esforç 
per assirnilar el servei de la re
vista a les necessitats concretes de 
cada lloc i ambient. E.s a dir. que 
sobretot pel que fa als materials 
pràctics, s'i m posa l'adaptació. 
Aquest deu ser l'art del qui fa 
un treball pedagògic i pastoral. 

Materials pràctics 

l parlant de materials pràctics 
insistim en una altra publicació 
d'. 1. C. C. E., les . Selecciones de 



Pastoral Juvenil ». Fins ara han 
aparegut nou «dossiers». Alguns 
d 'ells estan exhaurits. Els tres dar
rers estan dedicats respectiva
ment a grups i moviments juve
nils (núm. 7) ; Paraula de Déu i 
joventut (núm. 8); i sentit de la 
condició humana (núm. 9). Creiem 
especialment reeixi t aquest últim, 
el qual, en el tercer apartat recull 
aquests temes: cap a una estruc
tura íntima social; l'home davant 
un món en desenvolupament; els 
drets de l'home en la societa t 
(m im ); la ll ibertat humana ; l'ho
me i la societat (disc-fòrum); 
l'home a la llum del Va ticà II; 
alguns punts de l'Oclogessima ad
veniens; l'atenció a la realitat so
cial, condició d'un veritable com
promís; responsabilitat humana i 
acció política; critica i expressió 
sobre l'educació; la vida en la co
munitat política; l 'home i el pro
grés dels pobles. 

Podem parlar també d'alguns 
esforços, més de casa nostra, que 
s'han anat fent per tal de fornir 
materials aptes per a celebracions 
paralitúrgiques -per a dir-ho d'al
guna manera- amb grups d'ado
lescents i joves. Per exemple els 
«muntatges» que l'equip Nabí 

7 

prepara per Nadal i per Pasqua 
des de fa tres anys. E ls temes que 
s'han tractat fins ara entorn de 
Nadal: la pobresa, la comunica
ció i la marginació. I en torn de 
Pasqua: la ll iberta t, l'esperança i, 
aquest any, la comunitat. Cada 
tema vol ten ir un esquema peda
gògic. Els elements expressius són 
diversos : la cançó, el diàleg, re
presentació, poes ia ... i tot allò 
que els qui se serveixin d'aquest 
material creguin convenient per 
tal d'enriquir-lo i adaptar-lo. 

En aquesta mateixa línia cal 
comptar amb la selecció de textos 
que «Missa Jove», del Centre Es
colapi de Pastoral, ofereix en les 
seves trameses habituals; els sug
geriments i materials que forneix 
«Missa Dominical», del CPL; pot
ser aviat un «recull» que editarà 
el Servei de Cateques i; i final
ment, de cara als més joves, la 
possibilitat de fer servir els mit
jans audiovisuals amb les col'Iec
cions de diaposit ives que curosa
ment ha recollit J. Vilarrubias i 
que es poden combinar de cara a 
temes diversos. Tot plegat són 
instruments prou vàlids de cara 
a ajudar l'expressió de la fe dels 
joves. 

J. M. F. 
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EXTRAORDINARI: «MARY D'OUS», 
DELS JOGLARS 

Als últims números, 22 i 23, de 
«Quaderns de Pastoral» vaig te
nir ocasió de fer un toc d'alerta 
sobre l'anunciat especlacle d'Els 
Joglars, a l tealra Capsa: Mary 
d'Ous. Ara, haven t-Io vist, tinc el 
gran goig de llançar les campanes 
a l vol. 

A mi, em sembla que si passés
sim pel sedàs les activitats tea
trals barcelonines dels darrers 
vuit o deu anys, números rodons, 
eDS quedaria principalment això: 
Living Theatre amb l 'Antígona de 
Bertolt Brecht, Ronda de mort 
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a. Sinera de Salvador Espriu i di
recció de Ricard Salvat, el Picco· 
lo Tealro de Milà amb l'Arlequí, 
criat de dos amos de Goldoni, di
recció de Giorgio Strehler, el con· 
junt de teatre presenlat pel grup 
d'Estudis Teatrals d'Horta dirigit 
per Josep Montanyès i, ara i no
gensmenys, Mary d'Ous d'Els Jo
glars. 

Amb Mary d'Ous ens trobem 
davant un espectacle in teHigent i 
rigorós. InleHigent, perquè és una 
vàUda invenció tolal dels Joglars; 
rigorós, perquè és extremadamem 



exacte. Intentaré de comen tar se
guidament aquestes afirmacions. 

Els Joglars, aquesta vegada, 
s'han proposat de rer un especta
cle unitari, és a dir, sense dife
rents skeclzts, i han trenat tota 
una acció des del principi fins 
a la fi. No hi ha pròpiament, 
doncs, unes successives etapes de 
plantejament, de desenrotllament 
ni de desenllaç. Hi ha, ve-t'ho 
aquí , un a acció constant i espe
cífica dels actors-autors encami
nada sempre a construir, amb els 
màxims perfils que els són pos
sibles i a partir del títol inicial: 
Mary d'Ous, una total i coherent 
situació teatral. 

Encara que l'espectacle es sub
titula .Variacions sobre dos te
mes » i aquests dos temes poden 
ser entesos com la vida conjugal 
i la vida pública, a mi em sembla 
que només n'hi ha un, de tema, 
a Mll.ry d'Ous: la vida immedia
ta. I una sola variació, encara que 
continuada feta procés: la carica
turització del tema. Aquest únic 
i continuat procés de caricatu
rització és tota l'obra. 

Així com un caricaturista, al 
llarg del seu treball, insisteix so
be diferents aspectes d'allò que 
caricaturitza, en toca d'altres de 
passada, retorna sobre els que li 
semblen interessants, corregeix 
algunes primeres apreciacions 
que després li semblen perfecti
bles, insisteix sobre aquells trets 
que creu significatius i els sub
ratlla i, finalment, dóna l'obra 
per acabada, així mateix han fet 
Els Joglars a Mary d'Ous. l això 
és genuïnament teatre: una acció 

que uns homes i unes dones de 
carn i ossos laboriosament preci
sen i teixeixen, amb la força ex
pressiva de l'artista i amb la se
guretat de l'artesà, ara i aquí, da
vant ¡'espectador. 

La vida immediata, elevada a 
obra d'art per un incisiu humor 
que sap afrontar amb valentia cls 
clixés quotidians i transformar
los en plaer estètic i comunicació 
intensa , això és Mary d'Ous. 

Els Joglars, doncs, ens diuen 
que aquesta vida és un joc d'ous . 

Notable: «El senyor Púntil a i el 
seu criat Matti» 

AI teatre Don Juan, A1ejandro 
Ulloa ens ha sorprès: d'entrada, 
amb la representació d'aquesta 
obra de Bertolt Brecht. Dic d'en
trada, perquè ben mirat no ens 
hauríem d'haver sorprès gens . Al 
cap i a la fi, en el migrat pano
rama teatral barceloní dels anys 
45-50 -també amb números ro
dons- Alejandro Ulloa era l'únic 
que oferia Shakespeare des dels 
escenaris comercials. Cal , doncs, 
aprofitar l'ocasió per a agrair l'a
portació que A1ejandro Ulloa ha 
fet als espectadors de llavors i 
als d 'ara. 

Perquè ara amb El senyor Pún
tila i el seu criat Matli, obra tra
dtiida a la llengua castellana per 
José M.' Carandell i adaptada per 
Lauro Olmo, A1ejandro Ulloa ser
veix també bon teatre. Es trac
ta d'una obra divertida i pu
nyent alhora. 
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Senoll Brecnt, que dit sigui 
de passada, entre nosaltres ha 
lingut uns portantveus excessiva
ment tendenciosos al quals ha 
seduH el va lor humà de Brecht, 
en tant que home de teatre cn
rolat poHticament, i, pot ser per 
això, n'han exagerat la importàn
cia de Ics seves obres per repre
sentar i di ss imular el llast tediós 
del seu reiterant anecdotisme, 
ofereix amb El senyor Pún/ ila 
i e.l seu cria/ M alli una de les 
obres més eixerides i contundents 
que aquí, a la nostra la titud, he 
pogut veure muntar. (Entre pa
rèntesi: cal recordar, també, per 
apariar-la a aquest nivell, Un ho
me és un home.) 

A El senyor Púlt tila i el seLl 
criat M a/ti l'en filall d'escenes que 
contenen un mateix advertiment 
a fi de ben reblar el clau, ca
racterístic del teatre de Brecht 
i que compta amb l'¡l'lustre ante
cedent, a la baixa Edat Mitjana , 
de les danses o represen/ations 
dc la mort, ve acolorit d'un hu
mor eficaçm ent àcid i emm arca t 
dins el pin toresqu isme del món 
pagès d'una dolça i brutal Fin
làndia. La moralitat de l'obra no 
pot ser més clara i dura: ens diu 
Bertolt Brecht que els amos i els 
subordinats no poden pas ser 
amics. 

Quant a la representació de l'o
bra, cal consignar }'exceHent in
terpretació d'Alejandro Ulloa -fa
ci litada, però, pel fet que el per
sonatge que representa és un ti
pus teatra l genèric: l'embriac-, 
ben contrapesada per la sobrie
tat d'Agustín Gonzalez. L'esceno
grafia i els figurins de Fabià Puig-
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server són una sàvia resposta a 
Ics dificultats que planteja el pe
tit escenari del Don Juan. La res
ta dels actors, discrets i, alguns, 
molt fluixos. Perfectible l'aud ició 
de la música de Paul Dessau que 
iHustra l'obra. Eficient la direc
ció de Francesc NeIl o. 

Altres comentaris 

1. Al Colisèum, convertit tran
sitòriament en teatre, Yerma de 
Federico García Lorca, segons la 
d irecció de Víctor García. Com
panyia de Núria Espert. Hem d'a
grair a Núria Espe,-t que sempre 
ens presenti obres d'interès. I 
hem de xiular i picar de peus a 
Víc tor Carda perquè ha concebut 
Y er11111 amb el mateix cri teri que 
va concebre Les criades. Com si 
Federico García LOTca i Jcan Ge
net fossin germans bes ons mo
noviteHins . Per a comble, ci po
der de la publicitat ha convertit 
aques t espectacle en un fabulós 
enganya pagesos, amb cues d 'hora 
i mitja per a comprar les cnl ra
des. Sic transiil gloria mwtdi. 

2. Al cinema Monlecarlo, la 
peHícula El cas Mallei de Fran
cesca Rosi . Una obra d'un mes
tre de l cinema d'avui a la recerca 
de la veritat. No veure-la, greu 
omissió. 

3. Dos bons records: AI cine
ma Arcàdia, la peHícula E l pro
cés de Verona, de CarIo Lizzani, 
una lúcida i emocionant lIiçó de 
la història que ens és próxima. 



Al teatre Moratín, dues úniques 
representacions de l'obra L'alfa
beta de i villani, recull de diver
sos textos paduans i venecians 
dels segles XV i XVI, per la com
panyia del Tealra a l'Avogaria de 
Venècia, dirigida per Giovanni Po
li: una demos tració de la potèn-

cia teatral de la paraula literà
ria ... i de la inteHigència de Gio
vanni Poli i els seus actors (l'úl
tima escena de la primera part, 
una clownerie elevada a obra 
d'art; l'última de la segona part, 
la paraula transformada en ac
ció). 

Joan Argenté 
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4 
VENTS 

Barcelona: una interrupció inoportuna 

El d ia 2 de febrer es d ifonia la 
notícia que el doctor Jubany era 
creat cardenal. Pocs dies abans 
s'havia fet públic, també, el seu 
¡ngl-és en una clínica, a causa d'un 
despreniment de rct ina. S'imposa
va, doncs, una observació i, pos
siblement, una intervenció qu irúr
gica. 

El cardenalat, val a dir-ho, no 
ha produït pas l'entusiasme d'al
tres temps. Els barcelonins, ben 
cert, aprecien el gest de confian
ça del Papa envers e l seu Arque
bisbe i d'estimació de Barcelona, 
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que aquesta designació expressa. 
Però no deixen d'observar que, en 
l'e tapa de les «conferències epis
copals., el coHegi dels «prínceps 
de l'Esglés ia . - per dir-ho a la 
manera c\àssica- fa figura de ro
manalla d'una època que ja no és 
la nostra ... Hom es pregunta: ¿els 
òrgans nous que l'Església va 
creant, no haurien d'anar substi
tuint els anteriors? ¿No es presta 
a duplicitats entrebancado res, el 
fet de sobreposar els consells pres
b iterals als capítols catedralicis, 
e l sínode i les conferències epis-



co pals al coHegi cardenalici? Tor
nant al nostre terna, també hem 
sentit alguna lamentació -barce
lonina i no barcclonina- pel car
denalat que no ha vingut a Tarra
gona ... 

La malaltia del doctor Jubany, 
arribada en e l momen t crít ic de 
compJir-se quinze mesos de la sc
va vinguda a Barcelona, ha creat 
Ull parèntes i que fa palesa la fra
gi litat de la nostra situació dioce
sana. Tol i el clima de distensió i 
d'esperança suscitat, l'organitza
ció diocesana resta pràcticament 
intacta. Era ara que el Consell 
Presb iteral començava, sota la d i
recc ió de l'Arquebi sbe, la seva ac-

luació. Hi havia en curs una nova 
«zonificació» de la Diòcesi. Malalt 
el doctor Jubany, s'ha produït la 
paralització. 

Mentrestant l'Arquebisbe ha es
tat operat satisfactòriament, si bé 
no es diu encara quan es podrà 
reintegrar a la seva tasca . Desit
gem que s igui ben aviat, per a bé 
del doctor Jubany i a fi que la nos
tra situació diocesana es regularit
zi . Hi ha tasques que només el bis
be pot fer, com és la creació d'uns 
òrgans d'acc ió pastoral ben tra
va ls, que permet in un treball pro
fitós en la normalitat, i la conti
nuïtat indispensable en les possi
bles temporades d'emergència. 

Des de Girona, amb l'esperanca mig perduda 

I el bisbe nou no arriba, malgrat tots 
els rumors. «Ara sí: dimecres segur 
que surt- , et diuen. I passa el dimecres, 
el dijous, el dissabte ... I res. Creieu-me 
que ja tothom n'està ben tip! Des del vI
cari general fins al sagristà del veïnat 
de Salt, o el campaner de Madrema
nya . 

r, pel que hem llegit al nostre 
full parroquial fins els de Xile 
reben les conseqüències d'aques
ta estranya situació. Un missio
ner g ironí escriu que els seus fi
dels li pregunten: . Padresito ... 

¿Qué pasa eu Espa;;aJ ¿Todavía 
la [ gIesia depende del Gobiemo 
para nombrar sus obispos?» l és 
que avui dia tot se sap i els pro
blemes d'ací són problemes d'a
llí i més enllà. 

L'únic que ja no se'n preocupa 
és el meu barber i la resta de 
]a majoria silenciosa. Al princi
p i, cada vegada que em posava 
sota les seves tisores, em pregun
tava invariablement: «Què, mos
sèn! Qui serà el nou bisbe? Ara, 
ja fa temps que em pregunta què 
farà el Barça el diumenge. 

157 



Una enquesta alliçonadora, però 
probablement inútil 

Entretant la gent va fent el seu 
camí, la viu·viu. Últimament una 
notícia ba despertat cert interès. 
La Secretaria Tècnica de Pasto· 
ral del Bisbat (quin títo!! ) ha pu
blicat els resultats de l'enquesta 
realitzada per ISPA a Girona so
bre què pensen els «missaires» 
dels problemes actuals de l'Es
glésia. Hi és gairebé tot, des de 
«per què van al temple», fins . pcr 
què donen tan poc a la bacina ... » 

L'enquesta és realment alliço
nadora. Les dates que ofereix po
drien ser un punt de partida fan
tàstic per a una nova etapa de 
pastoral eficaç i realis ta. Però, 
ca! Tots hem vist passar per da
dant dels nostres ulls enqueste 
anteriors ( 1967) i estudis ben fets 
(els de mossèn Tort, Montal i 
Cia .) i poca cosa s'ha arreglat . 

Ara, encara menys. Els matei
xos rectors de Girona, els qui hi 
haurien d'estar més interessats, 
sc la miren amb ulls de compas· 
si6 com a mínim. Un d 'ells, fa 
pocs dies , volia posar un lIetreret 
a la porta dien t que tancava per 
manca de capellans que l'ajudes· 
si n . . . 

I. encara menys, per una altra 
ra6. Els problemes ja no adme
ten solucions a nive ll purament 
diocesà. Avui els problemes s'han 
de resoldre a nivell universal. Per 
exemple, què en farem ací de pre
dicar el «pluralisme., els drets de 
la persona, la dignitat i la lliber
tat d'opini6, etc, si després els 
diaris ens parlen de casos com 
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el del jesuïta, pare Dícz-Alegría, 
«a tropellat . a Ics barbes del Va
ticà mateix? Jo no sé si això afec
ta el poble de Déu que habita la 
plana de Vic, o les valls de l'Ur
gell. Jo us puc dir que això afec
ta seriosament molts sacerdots i 
laics d'aquestes terres gironines, 
que s6n des de fa segles, «la por· 
ta d'Europa». Avui ja no hi ha 
fro nteres per als problemes i les 
seves solucions. O ho arreglem 
tot de dalt a baix, o no cal per
dre temps tra.ient la pol s a qua· 
tre trastos veHs. 

Entre el «carquismeo> el 
"pluralisme)) 

Bé. I anem a veure què diuen 
e ls nostres «missaires », enques· 
tats un diumenge de primavera. 

En primer lloc, resuIta que els 
practicants, per ací, suposen el 39 
per cent. Aques ta xifra és en
ganyadora. Precisament fa poc 
temps la maleixa Secretaria Tèc· 
ruca de Pastoral eos deia que els 
«missaires» havien passat deJ 
36 % l'any 1967, al 28 % l'any 
1971. ¿Com s'cxplica, doncs, que 
ara ens surti amb el 39 per cent? 
Es que a Girona cada vegada va 
més gent a missa? I ca! El que 
ha passat és que en aquesta úl
tima enquesta han descomptat el 
20 % de la poblaci6 total per creu
re que té menys de set anys i per 
tant no cau sota el precepte . 

I aclarit aq uest punt, repas
sem algunes de les preguntes i 
les seves corresponents respostes. 
Per exemple, l'enquesta pregunta-



va quina el-a la professió de ls par
ticipants a la missa. I l'enques ta 
ens diu que la majoria pertanyen 
a la «classe mitja »: comerciants, 
empleat s, funcionaris, petits in
dus trials . .. 1 només un 6 % es ma
nifes ta obrer. Llamps! ¿No és l'Es
glésia la continuadora de l'obra 
d'aquell que va dir que havia vin
gut a «evangelitzar els pobres. ? A 
Girona almenys en aques t mo
ment, ben poca cosa d'això, per no 
dir res de res. Un sis per cent dels 
qui van a missa són obrers .. . 
¿Compteu la quantita t fabulosa 
que no hi posa un peu si no és 
quan bateja, o quan es casa, o 
quan es mor? Serà que l'obra que 
hem continuat és una altra? Una 
altra resposta remarcable és la 
que fa referència al treball dels 
sacerdots. Ja veieu quin cas! Els 
fidel s gironins no volen que tre
ballin en altres fc ines fora de les 
es tric tament sacerdo tals: 48 %. 
Si a lgun està entes ta t a fer quel
com més, e l m àxim que li tole
ren és que doni classes, o inves
tigu i . .. De treballs manuals, no
més un 20 % ho permetrien. En 
aquest punt són «carques" com 
qui més. 

En canvi, respecte al celibat , 
succeeix tot el contrari . No és 
a llò de «vivlI la Pepa., però gai
rebé. Fixeu-vos que un 48'4 % diu 
que s'ha de treure la llei del ce
liba t obl igatori. I un 13 % fins 
s'atreveix a demanar que tots e ls 
capellans es casin. Pobres major
domes! Només un 31'2 per cen t 
creu que convé conservar l'ac
tual s is tema. I sobre els sacerdots 
que han abandonat e l ministe
ri l'opinió és igualment liberal. 
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Fixeu-vos: un 39'3 % diuen que 
han fet be, si ha estat per raons 
de consciència, un 38 % diu que 
també si és que e ls faltava voca
c ió . Només un 9'3 % opina que 
havien d'aguantar com fos ... En 
aquesta mat èria, doncs, els giro
nins de missa dominical resulten 
d'a llò més plurali s tes i avançats. 
¿Serà que j a s'ha n acostumat a 
aquestes «no tícies ,, ? 

I ens diuen que prediquem 
bastant bé 

Aquest piropo si que no se l'es
peraven ni els més optimistes. Re
su.Ita que els oients de les homi
lies dominicals opinen en un 53'8 
per cent , que estan bé, tal com es 
ran . Es cla r que hi ha un 16'7 per 
cent que les troba irreals i un 5 % 
massa llargues, però, en conjunt, 
la crítica no podia ser més favo ra
ble. Algun malic iós ha dit que era 
perquè la majoria s'adorm i no 
senten e l que diem ... 

Els temes que ens demanen es
pecialment són els de l'amor i la 
generositat. En canvi, tenen poca 
sortida e ls sermons sobre el sa
crifici, l'austeritat o la perversió 
dels costums. Deu se r perquè d'ai
xò ja n'ha.vien sentit a parlar molt 
temps enrera. 

Per últim, val la pena remarcar 
que els seglars manifesten poquís
sim interès per intervenir en els 
diferents assumptes eclesials. Per 
exemple , un tant per cent molt 
crescut --<mtre el 40 i el 50 %
no contesta les preguntes sobre si 
ells haurien d'intervenir en la pre-
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dicació, o en l'admin istració de la 
comunió, o en l'economia parro
quial, o en les campanyes apostò
liques. Per què aquest silenci? Fu
gen de fam i de feina? O ¿ ~s que 
no estan encara prou promocio
nats per entendre i assumir aques
Les tasques? 

L'únic punt que veuen clar és 
la necessitat de ser ells, i no l'Es
tat, e l qui sostingui econòmica
ment el clergat. Menys mal! Això 
ofereix una bona garantia per al 
futur. 

Perills i urgències 

L'enquesta real itzada sota la di
recció del doctor Rogeli Duocas
tella prese nta al final uns qua,uts 
perills per a la pastoral gironina, i 
unes tasques urgents que cal cm
prendre tot seguit. 

En tre els perills s'assenyalen 
aques ts: 

1. S 'exasperen les lluites entre 
immobi listes i progressistes. La 
gran massa silenciosa que no es
tà gaire al cas del que es discuteix 
anirà defallint per envelliment i 
desapareixerà. 

2. Els capellans es faran cada 
dia més vells, és a dir, el tenllC 
mitj à d'eda t recularà ràl'idamen t. 
Motius: se'n fan poquíssims, n'a
bandonen molts. Els qui ara es 
troben entre els 40 i els 50 anys 
hauran d'aguantar el pes de la co
munitat gironina en el futur. S 'a
niran cnvellint i, amb ells, s'enve
ll irà necessàriament tota la pasto
ral. .. Quin pervindre més gloriós 
que ens espera, Senyor! Iòs el que 
deia un, no fa gaire: «No aneu de 
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pressa a demanar càrrecs ... D'ací 
a poc temps serà el bisbe qui ens 
haurà de fer una instància per 
veure si acceptem la catedral.. 

3. L'esperança desmesurada 
que alguns posen en el futw· bis· 
be els enfonsarà més en compro
var que aquest tampoc no podrà 
arreglar-bo tot, ni m olt menys. En 
aquest aspecte be sentit sace rdots 
i laics que comentaven: «En part , 
tan t de bo que ens vingués en 
Guerra; així sortiríem de dubtes 
d 'una vegada. Hi hauria cua al pa
lau per dir-li: Passi-ho bé! Ja ens 
trobarem al calderó .• 

Entre les urgències, l'enquesta 
presenta aquestes: 

I. Una . reflexió conjunta, llar
ga i pacient sobre e ls fets consta
tats i d'altres que després s'hauria 
d'aconseguir conèixer. Aquesta re
flexió bau ria d'ésser sistematitza
da i estructurada en la seva ma
nera de produir-se. (sic). ¿Recor· 
deu que he posat per títol allò d'u
na enquesta «tan all içonadora com 
inú li!» ? Doncs, ací en teniu una al
tra justificació. Alliçonadora, evi
den tment ho és, però d 'inútil, tam
bé. Perquè, aquesta reflexió con
junta, llarga i pacient no hi ha 
qui l'aconsegueixi. M'hi jugo els 
pocs cabells que em queden des
prés d'baver vist el que s'ha fet 
amb estudis anteriors i enquestes 
similars. Però vegem encara qui
nes són les altres urgències. 

2. Preparació de les homilies 
dominicals amb participació pe
riòdica del públic. AiXò és més fac
tible encara que la mateixa en
questa reconeix que «és un llarg 
carni a recórrer». 



3. Revisió de l'exercici de la be· 
neficència i de la caritat per l'es
glésia diocesana. Sobre aquesta 
matèria jo nO puc opina r perquè 
no hi entenc gaire res. Sé quc les 
Confcrències de San t Vicenç i el 
FAC van perdent entusiasme. l 
també sé que Càrilas és encara 
l'o rganització més eficaç, però 
amb els seus «contestataris » de 
torn . Si l'enquesta diu que s'han 
de revisar, els seus directors veu
ran com fer-ho. 

I fins un altre dia, si a Déu plau! 

Plego perquè una vegada més 
tot el que acabo d'escriure em re
co rda allò del emes dc Maria. : 
. Tot és horror en aquest exem
ple ... Ni menció es fa en ell de la 
Ma re de Déu.' Bé, doncs perquè 
no sigui to t horror, faig menció 
expressa de la Verge i també de 
Nostre Senyor: que Ells hi facin 
més quc nosaltres! Amén! 

Pere Maclrenys 

Lleida: catequesi i participació dels laics 
a la pastoral 

A l'estiu passat I mentre es procedia 
a la votació de candidats per 8 l'elec
ció dels arxiprestos I dels delegats 
pastorals de Zona es donà • tots els 
sacerdots que treballen en la pastora' 
un qüestionari de cara 8 Iniciar el nou 
curs amb algun programa concret en 
el que tots haguessIn coU.borat. 

Les preguntes del Qüestionari 
eren: 

1. Quina inlportància donava 
cadascú als temes: La catequesi 
(tan t d 'infants com d'adults) i la 
incorporació d els laics a l'acció 
cie l'Església. 

2. Exposició breu de les expe-

riències pròpies i i,úormació d 'al
tres indret s on s'haguessin fet 
també accions interessants sobre 
aquestes qüestions tot demanant 
també que es digués la forma d'or
ganitzar la pasto ral sobre aquests 
temes, tant a nivell parroqu ial i 
arxipres tal com diocesà. 

3. Al tres temes o objectius que 
es creguessin importants per al 
curs proper. 

4. Suggerències per a millorar 
els recessos mensuals dels sacer
dots. 

D'entre els 160 sacerdots inter
rogats només es van rebre 16 res
postes. l si tenim en compte que 
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dos o lres d'elles eren signades en 
grup, hem de concloure que tot 
just arribaven a 25 e ls sacerdots 
que es van interessar per aquests 
temes tan fonamentals de la pas
toral avui. ¿Com s'explica aquest 
desinterès? ¿Hem de parlar d 'apa
tia, de poques ganes de lreballar, 
de pessimisme. de cansament ... ? 
¿o també d'inconformisme i recel 
de les persones i del mètode em
prat en l'enquesta proposada? No 
ho sabria der-inir exactament, pe
rò, m irant com van les coscs i com 
són les persones al nostre bisbat, 
crec que totes aquestes coses es 
poden conjugar (unes més que al
tres) per a explicar aquest absen
ti sme tan general. 

Les respostes 

En un resum massa llarg (12 pà
gi nes tamany foli) per a tan po
ques respostes rebudes es recull 
tot el que sembla interessant i 
més comú. Les 16 respostes troben 
molt pos itives, importants i bàs i
ques les dues qüestions pastorals 
posades a consulta i proposades 
per a l'acció pastoral primordial 
en e l curs proper. 

Sobre la catequesi: es diu: 
- Que no abasti de forma mas

sa absoluta tota l'ac tivitat pasto
ral, com si no hi hagués res més a 
fer, sinó que se situï en el context 
de tota la pastoral de l'Església_ 

- ]a conveniència d'un curset 
ben orientador al començament 
del curs. 

- tractar la problemàtica de la 
catequesi a l'escola; 
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- escoles de formació per a 
adults als tres nivells: parròquia, 
comarca, bisbat; 

- catequesi per a gent gran 
amb motiu de la recepció d'alguns 
sagramen ts. 

Sobre lar incorporc,ció dels laics: 
Alguns de fet troben que no tota 
incorporació dels laics ho és en 
la realita t. Altres hi troben en això 
moltes dificultats i resistència. 
Caldria veure, però, per part de 
qui hi han tants obstacles. ¿Són 
sempre els laics o potser moltes 
vegades són els ma teixos sacer
dots els qui s'hi oposen? l per 
què? Tal volta no entenen prou bé 
que to ts formem E sglésia o pot
ser també hi ha por de perdre l'au
toritat i el dirigisme clerical, com 
fins ara ha mantingut la clerecia. 

Es demana: 
-Quines són les condicions re

querides en el lai c per poder ser 
considerat «militant»? Però tam
bé, a l'inrevés , es pod ria pregun
tar: Quants sacerdots, deixant a 
part el sagrament de l'ordre re
but, poden considerar-se autèn
tics sacerdots, si ens fixem en les 
condicions i disponibilitat que 
Crist demana als seus minist res? 

-Necessitat d'estudiar tot el 
que diu e l Concili sobre e ls laics 
cn l'Església, ja que sembla que 
bastants sacerdots i molts dels 
mat eixos seglars no ho acaben 
d'entendre. 

-Trobades de laics comprome
sos, o almenys interessats. 

-Constitució de Consells Pasto
rals de Zona. (Al nostre bisbat es 
poden comptar amb els dits d'una 
sola mà els Consells Pastorals Par
roquials existents.) 



Els dos objectius pastorals es
collits com a prioritaris per a 
aquest curs (catequesi i laics) fo
ren proposats pel senyor Bisbe als 
del egats de Zona i arxiprestos en 
una reunió del 26 de setembre per 
a estudiar un programa que faci li
ti una acció pastoral a tot e l bis
bat. E ls reunits acordaren cele
bnll" ulles diades a cada Zona per 
a presentar j estudiar bé el pano
rama de la calcquesi de cara a 
una acció pràctica segons Ics ne
cessitats de cada Zona. l això en 
dues etapes : Una dedicada només 
als sacerdots i una segona, per a 
sacerdots, religiosos i laics. Per a 
posar en marxa la participació del 
laicat en l'acció de l'Església s 'a
cordà seguir uns passos previs: 
Primer uncs trobades particulars 
i personals d 'alguns laics amb e l 
vicari de Pasto ra l durant e l mes 
d 'oc tubre amb la finalitat exclu
s iva de preparar W13 reunió més 
nomb¡"osa i repl"cscntativ:l de tot 
e l laicat diocesà, que abastés to
tes les tendències i organitzacions 
apostòliques. Aquesta trobada 
més general tindrà com a fi tro
bar els camins per a una més ple
na integració de to ts els laics en 
la pastora l de conj unt. 

Han passat ja si s mesos 

Quina ha esta t fin s ara la rea
lització d'aquests dos objectius 
presentats corn a programa pasto-

ral prioritari el passat setembre? 
A l'octubre, en una diada dife

rent per a cada Zona, i només als 
sacerdots, es va presentar el tcma 
sobre la catequesi: Què és i q uè 
comprèn; alguns camps concrets: 
per a nens (a l'escola, a la parrò
qu ia i en la preparació dels sagra
ments) i pe r a adults. 

Sobrc aquest temari s'ha anat 
parlant amb més o menys cons
tància a cada recés espiritual de 
mes, amb l'intent de determi nar 
en cada Zona el camp catequètic 
més \'iable i urgent. Però no ha 
passat d'aquí: Un parlar-ne amb 
cert interès i amb ganes d 'ar ribar 
a una acció pastoral conjunta per 
part d'alguns, tot remarcant mol
ta passivitat en una gran part dels 
reunits. En resum : Moltes parau
les i cap rea lització concreta de 
pastoral de conju nt. De fe t era el 
que calia esperar en comprovar 
l'èxit tant migrat del qli estionnri 
de l'estiu, abans esmen tat. 

Durant aquests sis mesos s'han 
anat fen t les reun ions particula rs 
del vicari de Pastoral amb una 
dotzena de laics. El 19 de febrer es 
va fer la primera trobada d'uns 
130 seglars, represen ta nts de 24 
grups parroquials i diocesans: 16 
de Lleida ciutat i 8 dels pobles. 
El diu menge li de març es va fer 
la segona d'aquestes reunions, pre
sidides pel senyor Bisbe i amb 
assistència d'alguns sacerdots. 
D'aquestes trobades i de les que 
es vagin fent ja en parlarem en 
un altre número de «Quaderns », 

V aleri B eltran 
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Crònica de Mallorca 

A la nostra diòcesi hi ha més de 
dues mil monges. A quasi cada 
poble, per petit que sia, hj ha un 
convent. Per això, després del 
Concili, es creà el vicari episco
pal de religioses. El dia 15 de no
vembre aquesta Vicaria fou rcor· 
ganitzada i o:coHectivilzada» ja 
que està integrada per quatre sa
cerdots, si bé un d'e lls n 'és el 
cap amb el títol de vicari episco
pal. 

Tan t per la carta del nomena
ment, com per la mentalitat dels 
quatre elegits, sembla que s'obri· 
rà decididament una renovació 
de les nostres monges, que poden 
ser una força si s'integren dins 
una pastoral diocesana ben duita. 

Per encetar la seva tasca, la Vi
caria envià, el d ia 4 de desembre, 
una enqu esta a les monges con
templatives i a les religioses de 
vida activa. A principis de febrer 
els va comunicar el resum de les 
respostes. Aquestes són variades, 
com és natural: desig de cercar 
un cam í nou i autèn tic segons 
l'Evangeli i el carisma de l'Ins
titut; tancament dins antics mot
los; a tenc ió a les realitats tenses 
del nostre món, etc. Un bon punt 
per començar. 

El tercer món 

Una notícia no clerical. Pel mes 
de febrer arribaren un grup d'al
Iats de Managua, convidats per 
l'Ajuntament de la Ciutat a passar 
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uns mesos a cases mallorquines. 
Un gest caritatiu i fraternal. Pe
rò ... qualcú des de la premsa aixe
cà la llebre que els nins (com 
s'havja di t ) no eren tan nins ni 
tan ... pobres. El fill de 15 anys 
del president dictatorial Somoza 
volà cap a Mallorca amb els nins, 
si bé no fou hoste d'una família 
sinó d 'un ... hotel. Hi hagué fami
ties que, en assaben tar-se d'aques
ta situació ja no volgueren adme
tre «l1 iños bien » a casa seva. Res, 
molt de renou que encara no ha 
quedat aclari t, malgrat declara
cions, ca rtes i rèpliques. Les reli
gioses «de la pureza. , que tenen 
cases a Mallorca i a Nicaragua 
amb «colegios bien» s'encarrega
ren del reclutament de nins per a 
Mallorca . Fins i to t aquesta cari
tat benèfica és difícil. .. 

Entorn de la convocatòria d'a· 
juda al tercer món s'està formant 
a Mallorca un grup molt interes
sa nt de joves, que pot ser el ger
men d'una autèntica comlmitat. 
Ara s'acaben de reunjr, el diumen
ge abans de Quaresma, per prepa
rar la celebració de Pasqua. ~s 
una iniciativa molt alliçonadora 
de la Delegació diocesana de Mis
sions, connectada també amb ci 
moviment jovenívo1 de Taizé. 

Ecos del document 

El document Església-Cornunj
lat política fou publical, acollit 
amb entusiasme i comentat arn· 



plament a . Diario de Mallorca • . 
A . Ba lcares . alguns arlicles polè
mics, defensant e l dret demacrà· 
lic de l 'Esta t a ser confessional, 
i posant mil empcrons a la denún
cia profètica: aquesta, només la 
poden fer amb encert el Papa, 
Merder, TOITas i Bages, i Gamà . 
La denúnc ia profèlica ha de con· 
s is tir a prac ticar les virtut s cris
I ianes. Endemés, E spanya no pot 
no esser catòlica. 

També h i hagué una presenta· 
c ió de l docu ment a la Congrega· 
ció Mariana. Una exposició inte· 
ressant des del punt de vis ta doc
trina l, socio lògic i polític p er part 
de Ires ponen IS. Seguí un col·lo· 
qui interessant. Un periodista di
gué que l'Esglés ia era una nau 
que 's'enfonsava i que es volia des
fer de l'Estat abans que aques t 
li pegàs cossa i se n'allibe ràs. I és 
que el senyor periodista pensava 
e n una Esglés ia gens evangèlica, 
a liada del poder i del dine r etc. 
c tc., de la qua) nosaltres ens vo
lem desfer ... 

I també cal remarcar que el 
mateix cape llà que presenl à la 
part doctrinal del documen t, h o 
repetí alguns dies després a la 
reunió anual de la «Guardia de 
Franco». Sembla que fou allò de 
la presentació dels bisbes que al" 
mà més a lda rul l. Però, això sí, to t 
en ca lma a l'Ill a de la calma ... 

Seminari i secularitzacions 

Abans del d ia del Seminari, el 
senyor Bisbe A. A. reuní els cape· 
Ilans en quatre grups i quatre 
llocs i dics dis t ints per pa rlar·los 

del nostre Seminari: amb realis
me i serenitat. 

Començà per rer una exposició 
doctrinal ben catòlica sobre e l mi· 
nisteri, necessa ri per voluntat de 
Crist en l'Església. Després mirà 
els canvis de l món que [arçosa· 
ment s'han de deixar sentir dins 
una Església encarnada. La crisi 
no es pot solucionar només es~ 
sent virtuós; és que ve de la ma
te ixa marxa del món. 

Al nos tre Seminari menor hi ha 
121 alumnes; 14 fa n l'e tapa e n· 
tremit ja; 13 teòlegs, i 8 di aq ues. 
Total: 156 seminaris tes. En cinc 
a nys h em passat de 48 a 13 teò
legs. 

Causes de la falta de vocacion s : 
la imatge gens clara que els joves 
veuen del min isteri; les tensions, 
desavinences, e l tris t espectacle 
del clergat; el fenomen de les se· 
cularitzacions, que - d igue e l bis· 
be- hem de con templa r amb 
respecte, seren ita t i esperança; 
a mb dolor, també perquè suposa 
una dimissió d'un servei ncccssa~ 
ri a l'Església. A Mallorca des d e 
gener del 67, hi ha hagul 37 sec u
laritzacions de capel1ans, de ls 
quals ci 85 % tenen entre 25 i 40 
anys . 

Què fa la diòcesi enfron t d 'a· 
quest p roblema ? El carni m és 
normal i vàlid és encara e l Semi~ 
nari , renovat i adaptat. No s'ex
clouen altres camins_ Cal sem pre 
una recerca humil i plena d'espe
rança dels nOliS estils de l minis
teri. 

I amb a ixò ja s'ha complert el 
primer aniversari de l'Adminis
tració Apostòlica de don Teodor. 
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Encara q ue el seu seJ\lei es dis
tingeix pe r no marcar una pausa 
sinó per accele ra r la marxa, ja és 

Crònica de Menorca 

Voldria recolli r ràpidament, en aques
tes columnes. alguns fets de la vida 
de l 'Església a la nostra illa aquests 
tres darrers mesos. 

Trobada al Casal del Toro 

E ncara que tard, volem donar a 
conèixer les trobades de joves que 
els passa ls 3 i 8 de desembre van 
tenir lloc a l Casal del Toro. 

La primera va reun ir grups de 
joves de Ciutadella, Ferre r ies, 
Alaio r i Maó, amb mu tiu de la vin
guda a Menorca de dos monjos 
de Ta izé. Aquesta trobada s 'ins
cr iu en el movi ment mundi al p ro
mogu t per la comunitat ecumèni
ca de Taizé (França) com a prepa
ració del Concil i de Joves anun
cia t per l'any 1974. Es van desp le
çar a Menorca per dirigir la jor
nada els german s Robert i Gian
ni. E ls as sis ten ts van ser uns se
tan ta-cinc. 

Segons s'havia prepara t es va 
fer una refl exió per grups a par
tir del següent qüestionari: «Quin 
ll oc ocupen en el nostre ambien t 
i vida per sonal e] diner, e l con-
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hora que se'ns a ll iberi del sofri
ment de la provi sionalitat. Que si
gui pres t. .. però, q uan serà? 

Pere L/abres 

sum, l 'ascens , etc .? Qui ns ges ts va
lerosos ca l realitzar i quin esque
ma de vi da adoptar per a arribar 
a ser signes de con trad icció -se
gons J'Evangeli- enmig d'aques ta 
socie ta t ?» 

A partir de l que s'havia parlat 
en e ls grups i desp rés de la posa
da en comú , es van p lant ejar dues 
qüest ions a trac tar en dos grups 
pels assis ten ts. Cadascú va esco
llir segons el que més li interessa
va. Les qüest ions eren: Com tr.e
bal lar per a una cul tura popular, 
ten int en com pte els act ua ls me
dis dc d ifus ió? Com comprome
tre's en ci terreny social i polí
tic? 

La segona trobada, que va tenir 
lloc e l d ia de la P ulissima, 8 de 
desembre, va reunir un grup més 
reduït, uns vint-i-cinc, i tenia per 
objecte ser un dia de r eflexió i 
pregària. E l tema va ve rsar sob re 
«La pregària com a express ió dc la 
fe". El matí es va dedicar lla rg 
temps a la reflexió i pregària per
sonal, acaban t amb l'Eucaris tia . A 
la ta rda es va tenir un coHoqui so
bre a lguns punts concrets, que 
van quedar completa ts amb les 



aportacions experiències de ca
dascú. 

Homilia discutida 

Amb motiu de celebrar-se, el 
di a de cap d'any, la Jornada Mun
dial de la Pau, el nostre bisbe, Mi
quel Moncadas, pronuncià en me
norquí a Ciutadella i en castellà a 
Maó, una homilia que ha donat 
lloc a una c rítica del periòdic 
«¿Qué pasa?», que encapçalava el 
comentari amb un títol en si ja ca
rac terístic: «¿ Homilia o mitin, Sr. 
Obispo? i acabava amb aquesta 
pregària no menys suggestiva: 
«Líbranos, Señor, de pastores cie
gos.» 

To t això provocat per una pre
sentació ràpida de la situació 
mundial, per baixar a un estudi 
més concret dels problemes a ca
sa nostra, que per la força dels 
interrogants oberts va semblar al 
crít ic, una xerrada mitinesca. 

L'homilia era una glossa del le
ma d'aquest any, «La pau és possi
ble •. l s'adreçava .als sostenidors 
de la pau victoriosa i definitiva», 
«als qui, en el nostre país, confo
nen la pau amb l'ordre públic, 
man tingut àdhuc a l preu de la re
pressió», als «realistes i oportu
nis tes», que limiten els horitzons 
de la pau possible; als manteni
dors d'« una nova antropologia», 
segons els quals . l'home és fet per 
a combatre l'home i la guerra és 
inevitable: ho exigeix la política, 
l'economia internacional, el pres
tigi de cada país • . Enfront d'a-

• 

quests, «nosaltres, el s creients, 
hem de continuar afirmant: la pau 
és possible, ha de ser possible 
co m a idea l i com a realitat ( ... ) 
E l clam de Ics noves generacions 
que creuen que avui és possible 
viure sense odiar i sense matar 
ens ho recorda en les arnles o en 
la força bruta, hem de creure en 
el dinamisme de la pau que és al
hora do de Déu i tasca dels homes 
( ... ) que l'Eucaristia qu e celebrem 
contínuament ens renovi el goig 
dels qui treballen per la causa de 
la pau ». 

Visita "ad limina" 

El passat febrer, el nostre Bis
be, va realitzar la visita «ad !imi
na», i en aquesta ocasió es va ofe
rif a ser portaveu del missatge 
que els catòl ics menorquins vol
guessin dirigir al Sant Pare. Això 
va motivar una carta, firmada per 
un centenar de persones, en la 
qual després d'agrair al Papa els 
esforços per la pau del món, la 
llibertat de les esglésies i la re
forma de les institucions roma
nes, se li demanava que l'Església 
calòlica presentés cada vegada 
una imatge més clara de pobresa 
evangèlica i un compromís més 
real amb les postures de re forma 
assenyalades a la constitució G. S. 
del Vaticà II i a la Popu/orum 
Progressio. Aquesta carta acaba 
amb un compromís dels firm~nts 
de treballar a nivell personal i de 
comunitats locals per anar acon
seguint el que es demana a nivell 
d'Església universal. 
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Cantoral diocesà 

A omplir un buit de ]a nostra 
pastoral li lúrgka diocesana, des
prés de llarg temps de preparació 
i selecció, ha vingut l'edició del 
Cantoral diocesà, bilingüe. Ja que 
si bé és veri tat que ex isteixen els 
cantorals de Missa dominical i 
Lloem el Senyor, donada la nostra 
realitat, cap dels dos satisfeien 
plenament les nostres necessitats. 
No pensem de cap manera haver 
aconseguit una obra perfecta, pe· 
rò sí que pot ajudar que la gent 
se senti més a casa seva. quan 
hagi de celebrar en una comuni
tat distinta del bisbat, i no estra
nyar els cants de la celebració. 

Consell diocesà de Pastoral 

El proper dissabte, lO de març 
es reunirà per primera vegada el 
Consell diocesà de Pastoral. La 

formació d'aquest Consell ha estat 
precedit d'un Consell de Laics dels 
di stints arxiprestats que ha anat 
perfilant la formació del Consell 
de Pastoral. 

Estarà integrat per uns nou S3-

cerdots, alguns religiosos i religio
ses i uns quaranta laics i presi di t 
pel bisbe. 

Els membres d'aques t Consell 
han estat elegits: dos per al Con
sell de Presbiteri , un per a cada 
Consell parroquial, un per a les 
assa iacions piadoses, un per als 
secretariats i delegacions, un grup 
de nomenats directament pel B is
be; el Vicari General, que és l'ú
nic membre nat i més endavant 
s'elegiran alguns representants 
per sectors: pagesos, món obrer, 
jovent ... 

De moment, no es pot dir res 
més. En una pròxima edkió mi
rarem d 'informar del treball rea
litzat . 

Francesc Triay 

Cent menorquins escriuen al Papa 

Cal assenyalar com a fets d'Es
glésia positius que el bisbe de Menor
ca, en preparar la visita a Roma, co
muniqués als cristians de l'illa que de 
bona gana estava disposat a portar 
al Papa el que vulguessln dir-li I que 
uns cristians -sacerdots i laics- va· 

168 

gin recollint aquest oferiment per adre
çar a Pau Vlè la carta que publiquem 
integra. 

- Maó (Menorca), 13 de gener 
de 1973. S.S. Pau Vlè, Bisbe de 
Roma i Papa. Ciutat del Vaticà. 



Sant Parc, 
Un grup dc cnSl1ans de la co

mun itat catòlica de Menorca ens 
adreçam a Vostè per expressar-li 
els nostres desi tjos, temors i es
perances amb motiu de la visita 
ad lílllina del nostre bisbe don Mi
quel Moncadas. Pensam contri
bu ir d 'aq uesta forma al fet que 
la visita del nos tre Bisbe signifi
qui millor la comunió ca tòl ica en
lre nosal tres i el successor de Pe
re. 

Abans de tot ens sentim obli
gats a donar-li les gràcies pel s 
seus continuats esforços a favor 
de la pau mundial, de la llibertat 
de les esglésies i de la reforma de 
les velles institucions romanes. 

Li volem expressar també el 
nostre desig ardent que l'Església 
catòlica sigui més i més fidel a 
l'Evangeli de Jesucrist, perquè 
així es faci present en el món no 
com un qui mana sinó com un qui 
serveix (Lc 22,27). Per aquest mo
tiu , li volem di r també amb tota 
la lleial sinceritat de què som ca
paços que la im atge externa que 
es difon pel món a partir del Va
ticà no apareix com el rostre net 
de Jesús que els pobres esperen 
trobar en la comunitat dels cris
tians. 

No fa encara gaires anys, en l'en
cíclica Popu/orwu progressio deia 
Vostè que s'han d'emprendre re
formes urgents en vistes al desen
volupament dels pobles. I afegia: 
«Cadascú ha d'acceptar generosa
ment el seu paper, sobretot 
aquell s qui per la seva educació, 
la seva situació i el seu poder, 
tenen unes poss ibilitats més 

grans d'acció. Que donant exem
ple, comenci n pels seus propis 
béns com ja ho han fet així molts 
de germans nostres en l'episco
pat» (núm. 32)_ 

Sant Parc: avui ja no es pres
ta gaire alenció a les grans decla
racions de pri ncipi. Les grans en
cícliques perden credibil itat i so
vint queden arxivades. :E:s neces· 
sari adoptar el llenguatge dels 
fet s. I l'Església «per la seva edu
cació, situació i poder», té la res
ponsabilitat no d'anar al darrera 
sinó de preconi lzar el Regne de 
Déu. 

Vostè ma teix ho va expressar 
no fa gaire en la seva trobada de 
Nadal als treballadors del lú
nel de Monte Serrale en dir-los: 
«vénc a cercar entre vosaltres 
aquell Crist que jo indignament 
represen t.» Nasal tres el volem 
ajudar a cercar aquest Crist que 
vi u desconegut entre els homes 
(Jo 1,26); però sabem que els ho
mes no reconeixeran en nosaltres 
el Crist fins que no ens hàgim des
pullat de les riqueses i el poder 
que ens enrevolten . 

Del Concili ençà s'han anat fent 
passos per a una E sglésia més po
bra i compromesa amb l'allibe
rament integral dels pobres. Així 
i tot, encara ens queda molt de 
camí. El Vaticà, concretament, 
continua oferint al món la imat~ 
ge d'una Esglés ia r ica que s'entén 
amb els poderosos. No dubtam de 
la intenció que guia e]s adminis
tradors de la immensa fortuna va~ 
ticana. Benèvolament pensam que 
la seva intenció és fer el bé: sos
tenir les diverses institucions de 
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l'Església i fer donatius als neces
sitats. Però aixi i tot, aquesta for
tuna forma l'Església amb un sis
tema econòmic incompatible amb 
l'Evangeli i destorbador de la 
marxa dels pobles cap a la seva 
més completa lliberació. 

Així com la renúncia a la tiara 
pontifícia i a d'altres símbols cor
tesans va ser un gest revelador 
d'una voluntat de pobresa i acos
tament als homes, desitjam que 
nOllS gestos semblants tendents a 
liquidar residus anacrònics (po
sam com a exemple, la cadira ges
tatòria), serien un símbol molt 
ben acollit que persisteix aquell 
mateix propòsit. 

Aquests gestos, no obstant, es
devindrien números de farsa si 
no anessin acompanyats d'una re~ 
forma rad ical de les estructures 
econòmiques i polítiques de la 
Santa Seu , com per exemple: la 
renúncia a tot privilegi d'exemp
ció dintre de l'Estat italià, la re
núncia a tota obra sumptuosa 
mentre subsisteix el problema es~ 
candalós de les barraques, l'exa· 
men de la procedència dels fons 
econòmics, la renúncia a tota cas
ta d'inversió en empreses i països 
que comprometin la justícia, la 
mateixa reconsideració de l'exis
tència de l'Estat Vaticà ... 

Es demanar massa? Tal vegada 
sr. Sabem que una refon'na total 
és difícil ja que en el Vaticà s'hi 
acumulen riqueses de segles i na~ 
cions. I, tanmateix, si demanam 
als altres que emprenguin . refor
mes audaces, profundament inno
vadores. (Popu/omm Progressio) 
en vistes al desenvolupament dels 
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pobles, per què no hem de tenir la 
mateixa innovadora audàcia a l'in· 
terior de l'Església quan ens hi ju
gam la mateixa evangelització 
dels pobres? 

Tal vegada les passes fetes en 
aquest sentit pel Consell Ecumè
nic de les Esglésies ens podria 
servir d'orientació. Sigui com si
gui, la fesomia de l'Església no 
hauria de quedar mai més confio 
gurada segons els traços del ric 
Occident, sinó de les joves esglé
sies del tercer món. 

Estem profundament preocu
pats perquè l'Església es presenta 
davant el món com la defensora 
teòrica i diplomàtica de totes les 
causes nobles, és ver; però en can
vi som molt pobres en «fets pode
rosos de l'Esperit . (I Tes 1,5). Les 
riqueses i el poder no queden 
evangèlicament justificats fent 
donatius o actes de condescendèn· 
cia. Perquè no es tracta de donar 
als altres d'allò que ens sobra, 
sinó de compartir amb ells allò 
mateix que necessi tam per viure 
(Lc 21,1-4). 

Aquests modests suggeriments 
no ens dispensen de realitzar un 
esforç a nivell personal de comu
nitats locals per tal de ser conse
qüents amb el que acabam de dir. 
Però les accions a nivell local que
den fàcilment contrapesades i 
desmentides per la imatge pú
blica que l'Església segrega. 

Pregarem i ens comprometrem 
a fi que l'Església, en tots els ni· 
vells, retrobi sempre el rostre de 
Jesús de Natzaret, "que no tenia 
ni tan sols on reclinar el seu cap" 
(Lc 9,48). 



Solsona: Som-hi ! 

Encara som vius, gràcies a Déu. Con
fesso que en la meva crònica anterior 
vaig pecar de pessimista: • mea cul
pa _. Sé d'un poeta molt amic meu que 
està a punt de publicar un llibre de ver· 
sos i el dedica «als pessimistes, els 
únics ateus de veritat - . No voldria ha
ver caigut sota aquesta tan fulminant 
dedicatòria. 

No es tracta simplement dc rau
xcs : hi ha alguna cosa més. En 
ci meu cas hi ha hagut els efec
tes tòn ics produïts per l'última 
rcunió del consell del p resbiteri . 
Us deia, si recordeu, que la cons
titució del nou consell havia es
tat un dels quatre fe ts importants 
del 1972. Doncs bé, a darrers de 
gener , concretament el s dies 29 
i 3D, va tenir lloc a Solsona la se
va pr imera convocatò ria, gràcies 
a la qual el clima ha millorat, la 
confiança ha retornat (almenys 
a mi). No res, una mica, però ja 
és molt. Fins al punt que una rc
centíssima maniobra contestatà
¡-ja, ordida no se sap per qui, per 
algú d'ex trema dre ta se suposa, 
ha fraC<'1ssat estrepitosament, se
gons sembla. L'1 gent ha optat per 
tirar a la paperera l'anònim pam
fl e t ; el destinatari haurà tingut 
ben poca fe ina . 

La reunió que deia va durar, 
entre els dos dies unes catorze 
hores , tot un rècord. Es pot dir 
que el prelat hi va ser present gal
rebé sempre, escoltant més que 
parlant , però present. Quatre no
tes ca rac terístiques del nou con-

sell : voluntat de treball, realis me, 
llibertat d'esperit i riquesa de 
composició. l , com a teló de fons, 
la nostra assemblea conjunta. Les 
seves conclusions, en e fecte, ana
ven aflorant al llarg del debat 
com roques fermes on es tin tolar
se. En subs titució de mossèn 
Josep Torres fou e legit mossèn Jo
sep Rota, de moment, com a se
creta ri del consell, però en potèn
cia per a convertir-sc, si cal, en 
secretari de la vicaria de pastoral. 

Es va pa rlar de l'economia dio
cesana, de les escoles de l'Esglé
sia, de la renovació dels caps de 
sector, etc., però sobreto t de la 
promoció de la fe en e l nostre 
poble, tema que va ocupar més 
de la meitat del temps disponi
ble i que va suscitar alguna con
trovèrsia. Primer, costava de po
sar-se d'acord a l'hora de valorar 
pastoralment les coses per tal 
com les òptiques de visió varia
ven sensiblement segons les dis
tintes concepcions d 'Església que, 
per entendre'ns, anomenarem del 
Vaticà l o Vat icà II . Segonament, 
es va constatar UDa vegada més, 
no sense dolor, però amb ànim de 
superar-la, la manca de comunió 
existent en el presbiteri diocesà, 
tant entre nosaltres ma teixos els 
preveres, com entre nosaltres i el 
cap, àdhuc entre aquest i els seus 
vicaris de pastoral. I la comunió 
és requisit i s igne de tota evan
geli tzació. 

Les dades de la discussió ve
n ien forni des pels informes que 
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havien estat elaborats prèviament 
per les comarques sobre la base 
d'aquest esquema: Com està, de 
fe, el nostre poble? Què fem? Què 
hauríem de fer i deixar de fer? 

Com està? Una peti ta mostra. 
Pract icant s: Solsonès: ciutat 
45 % , rural ia des d'un 50 % al 
100 %. Llobrega t : pob les rur als, 
Bel-ga avall d'un 50 % al 100 %, 
Berga amunt 25 %-50 %, colònies, 
7 %-80 % ; pobles gran s, 20 %-
45 %. Urgell-Segarra: 40 % com a 
terme mitjà ; poblets de la Segar
ra, 100 %. Aquests percentatges, 
més grassos que magres segura
men t, es refereixen només a la 
missa dominical; els de la comu
nió són força més esqu ifits i els de 
la penitència en franca davallada 
a tot arreu. Hi ha encara una des
proporció creixent a favor de les 
dones i dels infants, en contra 
dels homes, dels nois sobreto t, i 
també de les noies. Els immi
grants practiq uen entre un 2 % 
i un lO %. AI Llobregat, allunyat s 
del tot, un 10 %; el 90 % dels no 
practica nts demanen els últims 
sagr amen ts. Un detall: ha desa
paregut l'anticlericali sme antic i 
en va apareixent un altre qu e en 
di ríem de «dretes» . 

Què fem? De cara als practi
cants, el que s'ha fe t sempre, pot
ser una mica retocat i millorat. 
De ca ra als altres, res. 

Què hauríem de fer? Una infi
ni tat de coscs des de renova r cd
teris i es tructures a canviar la 
pell com les serps. Què haunem 
de deixar de fe r? Més del que 
sembla, però som mals pedagogs, 
ens manca imaginació i confian-
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ça en l'Esperit , per a in tentar-ho 
decididament. I prou d 'aquest 
coll. 

Una altra notícia inlportant a 
donar: Ha sortit editat , per fi . 
l'es tudi sociològic de l'Alt Llobre
gat que els capellans d'aquesta 
comarca, sota la direcció d 'ISPA, 
vam començar ara fa vuit anys. 
Gràcies a Déu! Semblava l'obra 
de l Miracle. Un consell: no us 
cmbranqueu mai amb tasques 
d'aquesta mena si no comp teu 
amb algú que vagi al davant, molt 
a prop, amb solvència reconegu
da per tothom, amb dedicació i 
capacitat de líder, i amb una co
lia de gent convençuda de la se
va eficàcia. Nosaltres, santa ig
norància, vàrem cometre la gosa· 
dia de voler-nos·ho fer pel nos· 
tre compte, i ja ho veieu . vuit 
anys! Ens dè iem: Si n'hem de ser 
els destinataris val més que nos
altres mateixos intervinguem en 
la ges tació de l'estudi, més que 
no pas que vinguin uns tècnics 
molt competents a fer-nos-el i que 
després ens en presentin uns re
sultat s en els quals no creguem. 
No, no , volíem conèixer la reali
tat per nosaltres mateixos. I, ce
balluts, a l'estil quixotesc ens l1an
çàrem a l'aventura sense cap aju
da moral ni material del bisbat; 
nosaltres hi posarlem l'esforç i 
les parròquies quatre pessetes 
per habitant. El doctor Duocas
tella va planejar-ne les diverses 
e tapes i ens proporcionà el ma
terinI necessari. 

No parlem més de les seves vi
cissituds. inenarrables; limitem
nos avui a tocar campanes cele-



brant l'esdeven imen t. Tenim ara 
a les mans un volum d 'unes dues
centes pàgines a ciclostil que cal
drà no oblidar. Sí, és incom plet, 
deficient, desfasat, tot el que vul
gueu, però és un tresor immens 
de cone ixe me nt, un gran ins tru
men t de tre ba ll , un seriós com
promís d 'acció. Les dades han es
tat esmenades i posades a l dia 
tant com ha esta t possible, i com
ple tades a mb a ltres fo nts d 'infor
mació sind ica ls, municipals, pro
vincials, e tc. S'hi dóna lIna vi sió 
de la nostra his tòria i dc la nos
t ra idiosincrà sia molt adient. I ci 
q ue és més interessant: s'h i con
trasten els r esul tats de l'estudi 
amb les conclusions de la nostra 
assemblea conjunta alt amen t con
corda nt s. Déu vu lgui qu e e n sap i
guem treure tot el suc. Que d'ho
res de treball i de disgustos, bé 
ens n 'ha cos ta t prou . Deixeu-me 
ci i r que fin s la por tada fa bonic: 
reprodueix l'església de sant Jau-

me de Frontanyà, la nostra pe tita 
gran joia romàni ca. 

Diré, fina lmen t, que Ja vicaria 
de pastoral es va es tructw'ant de 
mica en m ica am b u n sent it d 'e
ficàcia. Així, en la comarca del 
Llobregat s'ha concebut tot un 
organig rama que part in t, no del 
cervell , sin6 de la poca o molta 
realita t ja exis tent , p ot uposar 
un pas endavant ben positiu. El 
més important, però és c i cli ma 
dc fe, de treball i d 'am ista t que 
sembla renéixer entre nosaltres. 

I no vold ria pecar tampoc d'i1-
¡ús. Mireu, perquè la m eva resse
nya d'avui vessés d 'optimisme, 
fins e ls ministres del Govern s'h i 
ha n vingu t a sumar amb la con
cessió del túnel del Cadf. Sí, se
nyor, sr: el túnel del Cadf, i l'eix 
del Llobregat, i el progrés, i el tu
risme i les carre teres, i la Cerda
nya, i Europa ... e s a dir, una ulle
ra a través de Ja qual s'entreveu 
el futur com u n pa radís. Visca ! 

Climent Forner 

Pinzellades del bisbat d'Urgell 

El període que croniquem en aquest 

número comprèn des d'un Advent ¡ 
Nadal d'abundosa floració de vida I de 
caliu parroquial, acf' I allà. fins a una 
Quaresma que es beslluma també cons

teLlada arreu de conferències, xerra· 

des I treballs en grups. en molts nu· 
eli s de l'Esglés ia d'Urgell. ~s amb nota
ble particIpació del poble. Tret d'aques
ta petita I saludable remor de l'olla 
del bisbat que fa pausadament la seva 
xup-xup, aquesta vegada no tenim gai 
res notícies. 
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El dissabte, 16 de gener, convi
dat per l'Ateneu de Balaguer, el 
bisbe Joan va pronunciar una con
ferència: . Relacions de l'Església 
amb el món • . També informà so
bre el «document» que havia d'a
parèixer entrat el gener. El tema 
i Ics intervencions foren d'un to 
sincer i realista, i s'hi obsen '3va 
as is tència de diverses coma rques 
del b isbat, entre els ci nc-cents par
ticipants a l'acte. 

Convidat pe l mateix Aleneu, i en 
el mateix cicle de conferències, el 
pare aba t de Montserrat, dom Cas
s ià M. Just, va explanar el terna: 
(¡La interpeHació del Concili als 
cris ti ans en l'hora actual». L'ex
pos ició fou valenta, tant en el 
cos de la conferència com en 
les més variades intervencions del 
diàleg que la va seguir. Cal felici
ta r l'Ateneu pel cicle de conferèn
cies, per la talla dels con feren
ciants i per la metodologia empra
da . 

A Tolosa del Llenguadoc tingué 
lloc una altra Sessió de l'episco
pat francès de la Región Apostoli
que de Midi-Pyrenées et du Soud
Ouest. En plena convalescència hi 
ha assisti t per segona vegada el 
bisbe Joan , acompanya t, ara de 
mossèn Fermí Casal , teòleg. Es 
plantegen conjuntament aques ts 
darrers anys diverses qüestions 
d'in terès eclesial en jornades de 
reflexió conjunta, bisbes i teòlegs; 
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hi són convidats també els bisbes 
més veïns de les diòces is catala
nes. El tema d 'enguany era : . Els 
ministres cn l'Església », S'han rCu
nit una vin tena de bisbes i arque
bisbes i, entre els coHaboradors 
d'aquests i els teòlegs assis tents, 
eren uns altres vint-i-cinc sacer
dots més. Ens cal mirar amb a ten
ció aques ts intents de reflexió con
jun ta, serena i profunda, entre e ls 
teòlegs i l'episcopat que els crida 
a l'aportació dels seus punts de 
vista tècnics. 

La .Ca t~lunya pobra. lim ita al 
nord-oes t amb el nostre Pallars. 
Els papers n'han anat plens, tots 
ho sabeu. Se'ns tanques les fàbri
ques, en Illarxa la gent, s'enrunen 
els pobles. AI Pallars, ni ta n sols 
tenim un poeta que di gu i ... mun
tanya «grisa i negra» ... 

Una nova lleva de miss ioners, 
cap a l'emi gració espanyola a 
França; un més a Colòmb ia, un 
altre a Angola i encara un altre a 
Santo Domingo, donen al bisbat 
una alenada d'aires nous i d'exi
gències d'universa litat. 

El darrer número d '. EsglésIa 
d 'Urgell», en primera plan3, por
ta una comunicació pasto ral dc1 
bisbe adreçada als malalts. E.s no
table en ella, el to famili ar i l'e
xigència de millores socials que 
planteja, en el món dels vells i 
dels malait s, sense oblidar la teo
logia del dolor. 

Antoni Forttlny 



Rumors de canvis a l'Església Valenciana 

Els darrers rumors de canvis de bis
bes ens han afectat, als valencians, 
fins i tot ens han arribat a alarmar un 
poc, perquè ens asseguraven de bo
nes fonts (és adir, de cercles propers 
a la Nunciatura de Madrid) que els dos 
auxiliars de València canviaven a bis
bes residencIals d'altres diòcesis, i v&
nia a València -I aquesta era la noti· 
cia IC bomba __ monsenyor Guerra Carn· 
pas com a arquebisbe coadjutor amb 
el dret a successió. 

Com és de suposar, aquests ru
mors, sobretot el de monsenyor 
Guerra Campos, corregueren per 
tota la diòces i com un llampec. 
Tothom es quedava sorprès en 
oir la notícia, i al principi ningú 
no s'ho creia; però els rumors no 
sols ho asseguraven sinó que in
sistien que el nomenament estava 
a punt de firmar-se. La inquietud 
i disgust de la gent, per un costat, 
i per l'altre la urgència amb què 
es presentaven les coses, provoca· 
ren la ràpida confecció d'una car· 
ta a l Nunci molt ponderada i res. 
pectuosa en la qual se li feia sa· 
ber la poca acceptació que mon
senyor Guerra tendria a València 
en cas que fóra nomenat arque
bisbe coadjutor. 

La carta al Nunci 

Els signants, tots sacerdots, es 
diri geixen al Nunci perquè en 
consciència es creuen obligats a 
exposar llur parer malgrat es trac-

,. 

te solamen t de rumors (esperar 
la confirmació seria tal volta ar· 
ribar tard ). 

Després de remarcar la decidi
da oposició a aquest nomenament 
futurible, passen a exposar-se les 
raons: 

- No ens mou, diuen, cap hosti
lita t conlra la persona de monse
nyor Guerra ni el caràcter de pas
tor vingut de fora que necessària· 
ment representaria el seu nome
nament. Solament ens mou la seua 
línia pastoral manifestada en les 
seues intervencions públiques du
rant els anys d'episcopat. També 
ens mou el coneixement de la si
tuació i necessitats de la nostra 
diòcesi. 

Quant a la línia pastoral de mon · 
senyor Guerra Campos es fa cons
tatació del s següents fets: 

- Els anys de consi liar i general 
de l'Acció Catòlica el fan respon
sable, a juí dels firmants, del des
man telament dels moviments d'a· 
postolat seglar. Les característi· 
ques de rigidesa i man ca de dià
leg que caracteritzà la seua actua· 
ció pastoral , ens fa l'efecte que no 
sols no han desaparegut sinó que 
han augmen tat. 

- El telegrama dirigit a l'A.
semblea de Sa ragossa; l'absència 
de l'Assemblea Episcopal Plenària 
última, mentre assistia a les rcu
nions de les Corts. 

- Les seues actuacions a la t~ 
levisió, amb els eloqüents silencIS 
sobre els últims documents de l'e· 
piscopat. 
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- La seua presència i actituds 
dintre dels organismes eclesiàstics 
i estatals. 

To tes aquestes raons, entre al· 
tres , condueixen, ens fan pensar 
que monsenyor Guerra no seria 
pas el pastor a propòsit i capaç 
d 'assegurar la comunió de la nos
tra Església diocesana amb les al
tres esglésies amb un recte sen
tit de coHegialitat episcopal. 

Quant a la situació de la diòcesi, 
assenyalen la profunda crisi que, 
si no s'exterioritza en una actitud 
de rebeHia, si es mani fes ta en una 
gran decepció, apatia i desinterès 
del clergat sobretot. Sectors del 
clergat jove i alguns del major 
no acaben pas de sintonitzar amb 
els actuals bisbes, malgrat els es
forços que fan . 

I pregant-li faça arribar al Sant 
Pare la filial devoció dels signants, 
ins isteixen que, s i algun dia pen
sa ren designar un bisbe coadjutor 
per a València li demanen que es 
mire la convenjènci~ que siga un 
bisbe obert al diàleg, fautor de 
comunió i evangèlicament davan t 
les autoritat s civils . 

Signatures i telegrames 

A continuació va la relació de 
signatures; solament cent trenta
quatre, ja que a causa de la pres
sa, la carta tan sols pogué signar
se durant dos dies. 
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Tots aquells qui no arribaren a 
temps a signar-la enviaren per te
legrama la seua protesta. Ens 
consta que el nombre de telegra
mes sobrepassà el nombre de sig
nants. 

Després de presentar la carta a 
Nunciatura, personalment per un 
grup de sacerdots valencians, 
aquesta fou tramesa també a la 
Secretaria d'Estat i al mateix mon
senyor Guerra Campos. 

A banda d'aquesta, també els 
consiliaris diocesans dels movi· 
ments d 'Acció Catòlica han fe t ar
ribar al Nunci una altra Cc:1 rta amb 
pareguts termes però més curta. 

Després d'aquesta reacció, hem 
sabut que també l'ala dreta s'ha 
mogut i han fe l arribar al Nunci 
el seu conten t i satisfacció davant 
la possible vinguda de monsenyor 
Guerra . 

Tot aquest soroll ha estat pro
duït tan sols per rumors, que, en 
aquesta política eclesiàstica, so
len ser com les tronades que sem
pre van davant anunciant la tor
menta. En aquesta ocasió no sa· 
hem ... L'única cosa que encara 
podem dir és que els rumors fins 
ara no han estat confirma ts, no 
han passat d'ésser rumors. Allà 
en el fons ens fa il'lusió pensar, 
si... ¿No serà que la base, malgrat 
no haver estat consultada, ja \ e 
siguent escoltada i tingu da er. 
eomple en els nomenaments de 
bisbes ... ? 

Antoni Signes 



Realitat del Moviment Rural Comarcal adult 

Aquest moviment es troba des de fa 
temps (especialment a les comarques 
de l'arquebisbat de Barcelona) en una 
etapa que més aviat podríem dir-ne 
d'estancament. Les crisis prou mani· 
festades en els moviments apostòlics 
de la joventut, no possibiliten la incor
poració de nous militants, excepte d'al. 
guna comarca que ha enrolat darrer. 
ment alguns matrimonis joves. 

Això no obs tant, durant e ls s e llS 
anys d'existència ha arribat a ob
teni r un cert prestigi a nivell po
pular, ja sigui per algunes accions 
mass ives o per l'actuació d'alguns 
dels seus m ili tants. També podem 
dir que compta amb nombrosos 
simpatitzants en les diferents lo
cali ta ts, gent més o menys respon
sabititzada que en un moment o 
altre no vaciHa a participar, quan 
les accions, actuacions o actes que 
s'organi tzen, c reuen que els poden 
interessar. Però en tots els casos 
sem pre depèn del que apuntàvem 
primer: l'actuació dels militants 
i la categoria dels actcs. 

Anotem les form es més hab i
tuats del seu funcionament que 
s6n especialment: 

I. R el/ nions de poble (a les lo
calitats on hi ha un grup suficient
ment nombrós de militants per
què aquestes es puguin realitzar ). 
Normalment s'utilitza el mè tode 
de revisió de vida. S'ha fet servir 
bastant i encara es fa servir un 
material preparat amb una sèrie 
de temes, entre els quals desta
quen: vida familiar, el treball, l'es
plai, la lluita obrera, el senti t de 

país, la cult ura, l'Església, els mit
jans de comunicació social, l'as· 
pecte polí tic, e tc., e ls quals cons
titueixen el compend i e labora t per 
la comissió ca ta lana sota el tHol 
. El valor de la persona i el pedll 
de la massificació». També solen 
tracta r-se el s p roblemes principals 
dels pobles sempre a c ri teri del 
grup, quan aquest ho creu conve
nient. 

2. ReuniO/ls de sector. E n la 
majoria de grups es tendeix a la 
pràctica de la revisió de vida, so
bre temes locals o conlarcals; o 
bé es revisen Jes act uae ions dels 
mili tants en els respectius pobles. 
Altrament es treballen els temes 
abans esmentats en tractar de les 
reunions de poble. 

3. Reu nions comarcals. La se
va missió és més aviat de coordi
nació entre e ls diferents grups i 
pobles i els dirigents diocesans. 
Facilitar ajudes a mili ta nts i a po
bles. Preparació dels actes a ni
vell comarcal: jornades, convivèn
cies, recessos, etc. Cal destacar 
que aquesta mena d'actes s'ban 
dut a terme a totes les comarques, 
s'han treballat aspectes molt di
versos que ban interessat força 
gent. 

4. ActivittUs a nivell de comis
sió diocesana. A més a més de les 
habituals trobades, darrerament 
de petit comitè (les pl enàries ja 
es fan a nivell general), hi ha ha
gut tres trobades al bisb at de Bar
celona: una amb el senyor Arque
bisbe (juliol de 1972); i dues de 
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consiliaris i seglars (octubre de 
1972 i gener de 1973). La tasca fe
ta ha estat bàsicament: la revisió 
de l'eficàcia de la nostra actuació, 
tenint en compte els actuals con
dicionaments; mirar de donar un 
enfoc als problemes més greus 
que tenim com a moviment; re
flexionar sobre la dimensió polí
tica de la fe; i veure la manera de 
fer ús dels mitjans dels quals dis
posa el moviment. 

Hom pretén fer arribar tots 
aquests treballs a la base, per tal 
que siguin aprofitats i enriquits 
alhora. 

5. A nivell català. S'ha dut a 
terme: la jornada d'estiu a Sant 
Feliu de Buxalleu; les reunions 
plenàries de les comissions dioce
sanes el setembre i el ñovembre 
de 1972; la reunió plenària el mes 
de gener d'aquest any i la prepa
ració d'un manifest, del qual s'ha 

redactat l'esquema; s'han anotat 
els principals objectius i per al 
qual ja es disposa de to t un re
cull d'idees. 

Els principals temes que s'han 
estudiat i treballat són: el paper 
del cristià, la tècnica de l'actuar, 
l'actualització de l'ideari ja exis
tent, la comprovació de l'eficàcia 
dels treballs preparats conjunta
ment, com cal que siguin els grups, 
la participació en totes aquelles 
tasques que humanament poden 
ésser vàlides, la dimensió del mo
viment a nivell de país, la clarifi
cació dels objectius, els contactes 
i els intercanvis amb la .Comisión 
nacional» de Madrid. 

Finalment ha quedat enll estit el 
qüestionari que servirà de base 
per a la Jornada ca talana que, 
com cada any, se celebrarà a 
Montserrat, enguany el 20 de maig 
i sobre el tema . La justícia». 

Genís Piferrer i Salvador Estrada 

L'Escoltisme Catòlic després de Beirut 

Pocs dies després dels fets sag
nants de Munich, i amb l'ai al cor, 
una trentena de responsables de 
l'Escoltisme Catòlic a Europa es 
reunien en les terres del Líban, a 
pocs quilòmetres de la capital, 
Beirut, en ple estat de guerra. El 
tema d'estudi era important: «Fe 
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i Església en el món escolta •. En 
Jordi Bonet, responsable del Mo
viment Scout Ca t6lico (Federació 
dels Escoltismes Diocesans a Es
panya) i jo mateix n'érem el s po
nents. Que era important el tema 
en pot dir quelcom el fet que ha
gi marcat definitivament un virat-



ge dins de l'Escoltisme Catòlic, I 

contribuït a plantejar diferent
ment la seva relació amb l'Esglé
sia. 

Després de Beirut, l'Escoltisme 
no es veu com una institució al 
servei de l'«educaci6 cristiana >' 
de ls nois, com un mitjà per a in i
ciar els nous membres en la vida 
de l'Església. No. L'Escoltisme es 
veu a si mateix com un projecte 
d 'Església, com un intent de plan
tar l'Església en una situació radi
calment nova: un lloc de trobada 
de petits i grans, on l'home, que 
som tots, serà acollit, escoltat, alli
berat i fe l capaç de prendre en les 
pròpies mans el seu desenvolupa
ment. I serà en l'interior d'aques
ta empresa on serà anu nciat Je
sucrist com aquell per qui passa 
tot alliberament. 

L'Escoltisme Ca lòlic vol deixar 
de ser un escoltisme exclus il!, re-

servat a uns infanls, fiJls de parcs 
catòlics, per passar a ser l'espai 
de llibertal on Crist és anunciat i 
viscut per la fo rça de la fe, contí
nuament confrontada. L'Escoltis
me conti nuarà essent un servei 
d'Església, puix que serà el pioner 
de l'Església en el món jove. L'E~
coltisme després de Beirut estarà 
atent a crear enmig dels nois un 
llcngualge nou que els digui l'ac
tualitat de Jesucrist , una expres
sió nova del seu Esperit en nos
altres. l això en aquest diàleg con
tinu, esperançat i gens fàcil. de 
nois, adolescents i grans. 

L'Escoltisme Calòlic necessita
va sang nova i molta imag inació . 
Algú havia demanat de reinvenlar
lo. Ara comença ja a néixer, plan
tant l'Església de demà en el cor 
del món d'avui . D'un joc a una 
empresa: s igne dels temps. 

Genís Samper 

Jornada de l'ACO, de Barcelona 

Tingué lloc el diumenge 11 de febrer 
passat al casal de Sant Francesc )Ca.. 

vier (Xaverianes) a Sant Cugat del Va
llès. Unes 86 persones de l'ACO de 
Barcelona, homes I dones militants en 
el món obrer, s'aplegaren per reflexio
nar entorn del tema, . Contradlcclons 
que es donen avui en la vida dels mili
tants». Aquestes contradiccions surten 
quan hi ha la preocupació de lluitar per 
la justíc ia, d'estar presents en el món 

I de trobar-se prop dels més petits fent 
viu el missatge del Crist. 

La vida normal és plena de con
tradiccions: per exemple la neces
sitat d'obrir-nos als altres i la ne
cessitat de trobar un equilibri din s 
la llar; la d'ésser exigents en l'e
ducació dels fills i la de most rar
nos comprensius en els temps ac
tuals donades les aspiracions dels 
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joves, elc. Sempre es tracla de lli· 
gar dos extrems que s 'estiren en 
sentit con trari i de vegades peten 
la corda. 

Es va parlar en particular de 
cinc tipus de contradiccions que 
es presenten al treba llador cris· 
tià d 'avui: 

I. Quan es troba en el moment 
d'acceptar un compromís tempo· 
ral determinat (com a cim del seu 
esperit de servei i donació als al
tres) i ensems es troba lligat per 
unes ganes - mol t sovint legíti· 
mes- de tenir una seguretat per
sonal i fam iliar; o potser està mo
gut per la por de certes compli
cacions i pel temor d 'ésser utilit
zat per aHra gent moll comprome· 
sa i amb opcions temporals so· 
vint diferents. 

2. El principi de respecte i 
a tenció a la persona (quan es tro
ba en associacions de barri o de 
veïns, grups sindicals etc.) amb 
certa opos ició a la qüestió d'efi· 
càcia davan t dels problemes. 

3. Les actit uds evangèl iques 
d'humilitat, honradesa, mansue
tud i pobresa en contradicció amb 
la necessitat de prendre decisions 
enèrgiques i radicals en la lluita 
obrera i davant les opcions tem
porals. Una aplicació precipitada 
de l'Evangeli a la vida temporal 
podria dur-nos a la classificació 
dels cristians com a ciutadans de 
segon ordre. I això no és pas veri
tat, perquè Jesucrist va dir que ve· 
nia a dur foc ... 

4. El compromís en la vida fet 
de petites accions amb tot el que 
suposa d'at enció i amor a la per-
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so na, ja és prou important. Però 
ho és també el compromís davant 
els problemes de la pau, de la jus· 
tícia, de la lluita contra l'explota
ció, pel canvi d 'estructures .. . H i 
ha un cert risc d'infantilisme en 
la dedicació a allò que és petit, i 
un risc d'evasió davant dels com
promisos cívics. 

5. La pobresa té uns siglle, 
Aquests varien segons els temps ¡ 
canvien la frontera de la riquesa: 
fins no fa pas gaj¡'es anys estava 
en la rentadora, en l'aparell de le
levisió, en la nevera elèc trica , en 
el cotxe, etc. Però, ¿és que la po
bresa no és pas quelcom més de· 
cisiu i fonamental que una manca 
d'aparells i in stmments? Cal re
descobrir una pobresa umda al 
progrés coHectiu, orientada ver. 
la felicitat dels més pobres i mar
ginats, realitzada en el compromís 
per un món més just i més fra
tern ... i no amargada i fiscalitza
dora d'allò que té el pròxim. 

Després d 'una ponència sobre 
aquesta qüestió i presentada per 
mossèn Joan Carrera els partici· 
pants ens vàrem reun ir en sis 
grups de treball i vàrem emprar 
el següent qüestionari: 

I. Què et priva de donar·te més 
al servei dels altres? 

2. ¿Et preocupa més mantenir
te net, o més aviat ésser útil als 
altres? 

3. ¿ Com poses els teus recur
sos (temps, cultura, diners, coses 
que tens ... ) al servei del bé comú? 

La tasca realitzada durant 
aquesta jornada creiem que fou 
realment bona i profitosa. 

Josep Cas/a/lo 



D'ACí I D'ALLÀ 

. La penitència cristiana. Conversió 
de cor I sagramenta es titula un _estu_ 
di 8n col.laboració. que presenten els 
. Bisbes de la Conferència episcopal 
tarraconense-o Constitueix un llibret de 
62 pàgines publicat per Editorial Bai· 
mes i Publicacions de l'Abadia de Mont· 
serrat. 

«En començar el temps sant de la 
Quaresma -s'in icia la presenta
ci~ fem nostre, com a ambaixa
dors de Crist, e l c rit de sant Pau 
als cristians de Corint: "Reconci
I Ï<.:u-vos amb Déu". 

»5 i ens fixem en els problemes 
d'avui - continua més. cn davanl
i com són provocats o aprofitats 
per un egoisme que sovint dif icul
ta tant llur solució, descobrirem 
que el pecat i l'oblit de Déu són 
la rel i la causa última de tots els 
desordres i que la penitència n'és 
la solució radical. 

»Us recordem de cor i amb gran 
ins istència aquestes verita ts con
fortadores sobre el sagrament de 
penitència, que a casa nostra de 
vegades veiem desestimat, poc o 
molt, semp re massa, 

,.Per ajudar-vos en aquesta exer
citació quaresmal els Bisbes de 
Catalunya us presentem un com
pend i de la doctri na de la peni
tència cristiana raonada en els 
seus fonaments teològics i apli
cada senzillament a punts concrets 
d'actualitat. Ha estat elaborat per 
encàrrec nostre i sota la nostra 
direcció,» 

No se'ns diu enlloc, però, qui 

ha preparat les 45 espesses pàgi
nes d'aquesta . Catequesi ·sobre 
la penitència. que semblen presi
dides per una voluntat de dir-ho 
tot. 

En la primera part -«El pe
cat (15 pàgines)- s'afirma que 
« La línia profètica en l'Escriptu
ra veu l'infcrn no com una elec
ció de l'home, sinó com un càstig 
de Déu al pecador ( ... ) L'infern 
és un càstig etern a una actitud 
de peca t lliurement escollida i obs
tinadament mantinguda » (núm. 
19). Abans s'havia fet una enume
ració de «pecats mode rns., amb 
una acusada preocupació pel si
sè manament, on es baixa a unes 
afirmacions que potser no com
partirien tots els pedagogs i els es
posos cristians (núm. 15). 

La segona part va dedicada a 
«La conversió de cor. : consta de 
6 pàgines. 

La tercera -«El sagrament de 
Penitència (18 pàgines)- fa 
aquest diagnòstic: «Augmenten 
cada dia els cristians que, degut a 
notícies confuses, que els arriben 
de debats teològics, o n actituds 
que veuen manifestatives de des
orientació i a voltes de descuran
ça d'aquest sagrament, vaciHen i 
es desconcerten. E.s obvi que en 
un clima així se'n ressenti la pràc
tica de la confessió sacramenta1. 
El desconcert ha creat un des
afecte que s'ha anat estenent . 
(núm. 29). Com posar-hi remei? 
«Responsabili tat gran, la del sa· 
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cerdot l D'ell depèn, en bona part, 
que els fidels estimin o desesti
min el sagrament!. (núm. 40 ). La 
"catequesi » ens el presenta sc
guint el catecisme i la teologia 
més «clàssica» i apeBant a un do
cument de la Sagrada Congrega
ció per a la Doctrina de la fe de 
1972: «el Concili tridentí ( ... ) va 
declarar també que l'absolució 
donada pel sacerdot és un acte 
d 'ordre judicial i que per dret d i· 
ví és necessari confessar al sacer
dot tots i cada un dels pecat s 
mortals, com també les circums
tàncies que canvien la seva espè
cie. (núm. 32 ). 

Sobre la freqüència es nota: 
. Com que l'acció de confessar-nos 
sol venir sempre costa amunt, 
hem de vigilar que el dimoni no 
ens enganyi fent-nos eixamplar 
fàci lmen t la màniga amb subtili
tats poc evangèliques ( ... ) Di ferir
Ia més enllà de trenta dies no sem
bla que pugui ajudar massa al 
manteniment d'un veritable fer
vor. (núm. 38 ). 

S'acaba amb una quarta part i 
una cloenda. 

Ens plauria de saber si aques
ta Cateques i ha vingut a iHuminar 
de debò les dificultats gue tenen 
avui sacerdots i fidels tocant al 
sagrament de Penitència. Aques t 
era l'intent dels Bisbes: .A tots.us 
oferim servicialment aquesta cate
quesi: sacerdots, religiosos. pares 
de família, educadors, d irigents 
de la societa t, treballadors, cris
tians tots, i us demanem que la lle
giu amb seriosa reflexió durant la 
Quaresma .• Potser fóra indicat de 
fer-los arribar el parer. 
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El 27 de febrer tingué lloc a Terral 
sa, a l'auditòrium del centre social ca· 
tòlic, una presentació del llibre . La Fe
deració de Joves Cristians de Catalu· 
nya . Contribució a la seva història •. 
Intervingueren Alfons Argemí. Josep 
Bagunyà, Jaume Nualart, i conclogué 
l'acte en Ferran M. Ruiz Hebrard, mem· 
bre que fou del Consell Federal. 

Presentar el llibre i fer·n e pro
paganda volia dir, és clar, presen
tar el moviment de joves cristians 
i donar a conèixer la seva aporta
ció a la història del nostre país. 
Amb els parlaments hom podia 
comprendre què fou (;1 seu testi
moni dins de la Federació, en un 
context social i po líti c no gens 
acomboiant. 

La resposta d'aquella generació 
jove als problemes del momenl 
fou àmplia i expansiva. exigent i 
compromesa, amb possibilitats 
reals de futur. .. l aquí ve el repte 
a la generació actua l de joves del 
nostre pals que es confessen cris
tians: les condicions han canviat 
després de quaranta anys, però, 
amb lot, es pot establir un cert 
para Helismc entre aque ll moment 
i el d'avui. l , ni que la resposta 
sigui molt diferent, quina respos
ta doneu, els joves, de fe, d'Esglé
sia i de pafs en aquest moment? 

Aquest és el repte. Repte no 
exempt d'una càrrega de sen ti
ment i de nostàlgia pel passat vis
cut amb il·lusió i coHapsat abans 
d'arribar a coronament. 

Afegi m, a la ressenya de l'acte 
que fou molt concorregut, que el 
repte al capdavall sempre el fa la 
si tuació concreta, la realitat. Jus
tament per això la Federació res-



po ngué aleshores com ho va r er. 
L'ara i l'aquÍ qüestiona la genera· 
ció d'avui d'una alt ra manera. La 
resposta serà més encertada o 
menys , més espec tacul ar o no tant 
- la hi stòria també ho judicarà
però serà la resposta d'aquesta 
generació a una s ituació política 
i re ligiosa mo lt concre ta, difíc il
ment comparable a l'anterior del 
trenta-sis. En aq ues t esforç d'avui 
és perfec tament và lid el seu tes
timoni i ci seu recolza ment. 

J. F. 

A finals de desembre. del 27 .1 30, 
a Casademunt del Montseny, a la falda 
del Matagalls, va tenir lloc la XI reu
nió de biblistes catalans. 

Ocs d'un princip i, e l parc Guiu 
Camps va pla ntejar als partici
pants - una bona vintena- la nc
cess itat de rev isar l 'associació: 
després de deu a nys d'existència 
ho aconsella, sobretot, la situació 
creada per l'obertura de la FaeuJ· 
ta t de Teologia de Barcelona. El 
tema va quedar obert fins al dar
rer dia. 

La temà tica específi ca de la lro
bada, .La Bíblia i les comunita ts 
cristja nes d'avui» , va donar lloc a 
diverses exposiçions tècniques, 
i a l diàleg dels p resents . 

Cal remarcar l'assis tènc ia de 
representan ts de l'Església evan
gèl ica: així e ls pas tors Joan Gon
zàlez i Enric Capó. Aquest darrer, 
de la Fu ndació bíblica evangèlica, 
va tenir un in tercanvi amb els pre
sen ts sobre una ver'sió intercon
fess ional del Nou Tes tament: una 
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ca rta va fer arribar a la Conferèn
c ia episcopal catalana l'acord dels 
reunits sobre la necessitat d 'una 
tal versió ccumènka . 

El daner dia es va reprendre e l 
tema inicial i es va subratllar la 
necessitat d'organi tzar-sc a partir 
dels grups existen ts (San t Pacià, 
Sant Francesc de Borja, Ins ti tut 
de Teologia sa lesià, Monestir de 
Montserra t, grup evangèli c, grup 
valencià i grup balear. 

Ha estat convocada, per al primer d'a· 
brll , una trobada de responsables de 
grups, representants I enllaços del 
X.G.L.E.C. (Xarxa de grups latcal. de 
l'Església catalana). 

La trobada pre tén una trip le fi
nalital: comunicació d'experièn
cies en tre diversos grups cristians; 
recerca a l'cntorn del testi moni 
col'lectiu que l'Església ha de do
nar, avui , en la nostra societat; 
examen dels punts prio ritaris per 
a d ialogar amb els bi sb es. 

Barcelona 

Aquestes setmanes les qüestions 
que afecten l'ensenyament han donat 
un nou dinamisme Informatiu a unes as
sociacions que. fins no fa gaire, es 
mantenien més aviat en un silenci molt 
discret. 
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Així, el divendres 9 de febrer, 
els diaris publicaven un «comuni· 
cat de les Associacions Catòliques 
de Pares de Familia.. Deixava 
constància que la interrupció de 
les tasques docents d'alguns cen
tres perjudicava fortament el pro
cés de maduració dels seus fills, i 
lamentava que aquesla decisió ha
gués estai presa, en general, sen
se dialogar prèviamenl amb els 
pares dels alumnes. Amb tot, ex
pressava la seva preocupació per 
la p roblemàtica que afecta el pro
fessorat i proclamava el principi 
de la igualtat d'oportunitat s i la 
gratuïtat de l'ensenyament, sense 
aplicacions discri minades. 

El dia li , la Federació d'Asso
ciacions Catòliques de Pares de 
Família contestava a una nota del 
Sindicat provincial d'ensenyament 
i a un prec ret a les Corts. Refusa
va que l 'augment d'emoluments 
dels professors de centres no es
talals hagi d 'anar a càr rec del s 
alumnes: «creiem que allò que es 
demana no és sinó el compliment, 
al més aviat possible, del que pre
ceptua la Ll ei general d'educa· 
ció». 

La Delegació Diocesana d'Ense
nyament de Barcelona i la Federa
ció Espanyola de Religiosos d'En
senyament publicaven una nota 
conj unta que sortia als diaris el 
dia 14: « .. . La Delegació Diocesa na 
d'Ensenyament i la F.E.R.E. de la 
província de Barcelona, solidarit
zades amb les justes reivindica
cions del professorat i amb els 
drets dels pares i decebudes per 
]a ineficàcia de repe tides gestions 
anteriors dutes a terme per dife
rcnts organismes, esperen, com a 
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única via de solució, que per part 
de l'Administració es donin cla
res i urgents respostes pel que fa 
a l'aplicació dels concerts previs
tos per la Llei en vistes a la conse
cució dels grans principis de la de
mocratització i la lliberlat de l'en
senyamen t i que es dictaminin les 
mesures necessàries per a la sa
tisfacció dels juslos drets del pro· 
fessorat.» 

AI cap de dos dies, els mateixos 
organismes feien unes puntualil
zacions a través de la premsa a 
l'escrit que la Unión de Trabajado
res i Técnicos del Sindicato Na
cional de la Enseñanza havia adre
çat al vice-president del govern: 
GI: •• • No creiem acceptables les so
lucions que aquesla Unió ... pro
posa; és a dir: a ls cent res on les 
families poden pagar, que paguin; 
als qui no puguin pagar, que sub
vencioni l'Estat. Amb l'acceptació 
d'aquestes propostes, ¿volem tor· 
nar als coHegis rics i pobres? ¿Vo
lem accentuar el classisme? ¿On 
queden la integració social, la dc· 
mocratització de l'ensenya ment i 
la llibertat de parcs i fills en l'e· 
lecció de centre docent , objectius, 
tots aquests , que vol aconseguir 
la Llei general d'educació?» 

Les qüestions referents a l'en
senyament es manifesten moll 
complicades. Ens hem d'alegrar , 
evidentment, de la presència acti
va dels cristians i de les associa
cions cristianes en aquest camp. 
Però estant en joc, com hi està, 
una qüestió econòmica, ens plau
ria que es fes pcr qui correspon
gui un seriós plantejament de to
ta la qüestió. 

I per acabar, una pregunta: 



¿ com és que aq uestes associacions 
han adquirit un nou dinam.isme 
quan l'aplicació de la Llei ha fet 
tronto ll ar una situació estable rta 
que c ra criticada, fc ia a nys, des 
de molt s camps? 

Finalment (som .1 mes de març) ha 
aparegut la _Guia de la Iglesia en la 
Archldi6cesls de Barcelona. 1973 • . 

Aquest a ny es tracta d 'una edi~ 

ció senzil la, com a suplement de l 
Butlletí ofic ia l de l bisba t, i amb la 
ma teixa portada . No deixa de rc~ 
presen tar un bon progrés, davant 
les dues an teriors edicions, més 
avia t luxoses, patrocinades per 
una e ntitat bancària, que ho apro~ 
fitava per fer·hi una discreta pro· 
paganda. ¿Serà obra e l canvi , del 
nou secre tari general? 

Se'ns acuden, però , dues millo
res per a success ives edicions. P ri~ 

mer la lle ngua: els nom s dels ar
xipres tat s i de les pob lacions són 
e n ca ta là ; tota la resta és e n cas~ 
toll à. Ens pla uria una gu ia de l'Es
glésia totalment cata lana. Se
gon , la renúncia definitiva a tots 
aquests títols discriminatoris, 
amb què els licenciados i doctores 
queden més aviat ridiculi tza ts da~ 
vant e ls s imples - mossèns», una 
apeliació ta n generalitzada . 

El Centre de Pastoral litúrgica de 
Barcelona ha publicat el volum catalil 
de la _Litúrgia de les hores» corre ... 
ponent al temps de Quar •• ma. 

tS un senzill llibret de 90 pà
gines , que conté només les parts 
pròpies pe r a aques t temps. En-

tre elles hi ha uns himnes nous, 
que obliguen a un toc d'atenció 
precisament per la seva poca qua~ 

lital. 
Hom es fa càrrec de la dificultat 

que suposa la creació de textos li· 
túrgics. Amb més raó quan es t rac· 
ta de tex tos poè tics. Però la difi
cultat no pot servir d 'excusa pe r a 
impri m ir uns rodol ins mediocres 
com és ara aquest: .Cantem to ts 
amb a legria I la claror d'aques t 
nou dia.)) En pateix la dignitat de 
la pregària, d'aquells que preguen 
i de la mateixa llengua. 

Aba ns de precipi ta r-se a posar 
en circulació uns textos poètics 
construïts de nou, ¿no valdria la 
pena d'intentar una tria de poe· 
mes religiosos ja publica ts? Segu
ra ment obtindríem així un flon · 
legi que, amb petits retocs, p0-

dria prestar, inicialment , un bon 
servei. 

Els diaris del dia 13 de febrer publi· 
caven una nota sobre el - trencament 
d'una tradició centenària»: els repre· 
sentants del municipi barceloní no ha· 
vien assistit 8 la Cltedral per la fes
ta de Santa Eulèll. , patrona de la ciu
tat. 

L'endemà, l'oficina de premsa 
de l'Ajunta ment fe ia inser ir a tots 
els diaris una nota que no neces
sita comentaris. Reproduïm~ne a l
guns paràgra fs : 

_El Municipi de Barcelona ha 
esta t sempre fide l man tenidor i 
amant de les tradicions i ho ve de~ 
mostran t amb una ll a rga i conti· 
n uada actitud. Especial a tenció li 
mereixen les de tipus religiós, 
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tan íntimament un ides a l'esper i t 
de la ciutat. Cada any, la Corpora
ció assis teix a la commemoració 
religiosa de la festivita t de Santa 
Eulàlia ( ... ) El fe t, merament ac
ciden ta l, que, en una ocasió l'al
calde i algun s membres de la Cor
poració, no pugui assistir a la ce
rimònia religiosa, no significa, de 
cap manera, una ruptura de la 
tradició, ni, molt menys, un canvi 
de criteris de la Corporació.» 

Que se n'assabentin, doncs, els 
periodistes i els capellans in
quiets: res de trenc .. r les tradi
cions; no es tracta ni del procés 
de secularització ni de Ics noves 
orientacions postconciliars. Les 
mesures han estat preses: una 
omissió així no pot considerar-sc 
que afecti . a la Corporació en 
ple ». 

_Bas y Cugueró_ és una e mpresa de 
Sant Andreu que produeix articles de 
confecció I en la qual treballen uns 600 
obrers. El clima, dete riorat de temps, 
explica la postura del pe rsonal en les 
seves reclamacions: el dilluns 26 de 
febrer va realitzar unànimement un 
atur pe r a demanar diverses millores. 

Ho explica un full en multicopis
ta que ofereix la particularitat d'a
nar signat, amb nom i cognom, 
per l'arxiprest de Sant And reu, 
tot el clericat de les tres parro. 
quies, el responsable dels religio
sos assumpcionistes i vuit religio
ses de tres congregacions. A més, 
e l text compta amb el vist i plau 
del Vicari episcopal de la Zona. 

Després d 'una descripció sumà
ria dels fe ts -situació de l'empre
sa, a tu r del dia 26, comportament 
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de l'empresa, fets del dia següent 
en què hi va ser cridada la Poli
cia- passen a exposar _la nostra 
postura »: 

_E ls signan ts, com a responsa
bles de comunitats cristianes, ens 
sentim en e l deure de consciència 
de manifestar que, davan t aques
ta situació, no som neutrals. Es
tem al costat de les justes aspira
cions dels qui sofreixen la injus
tícia i ens solidari tzem amb les se· 
ves lluites. 

Als responsables d 'aquests fets 
els recordem les paraules de Je
sús: «Qualsevol cosa que feu a un 
d'aquests, per pe tit que sigui, a mi 
m'ho feu. i «No podeu servir Déu 
i el diner ». Enriquir-sc a costa dc 
l'explotació dels a!t res clama al 
cel. Els exhortem a donar als per
judicats la justa reparació ma te
rial i moral i a retornar el que ha 
estat injustament adquirit. 

Als treballadors, volem dir-los 
que estem al seu costal en la seva 
lluita per una societat més justa 
i més humana. Els demanem que 
ens ajudin a fer de la comunitat 
cristiana «l'Església de tots , però 
especialment de ls pobres., que vo
lia Joan XXIII . . . 

Invitem els cristians de Sant 
Andreu a reflex.ionar sobre aquest 
problema i sobre Ics seves causes 
de fons .. » 

. l 'lnstltut Catòlic d'Estudis Socials 
ofereix al públic lector interessat una 
nova revista, que es fa rè ressò dels 
treball s I de la investigació que es rea
li tzen en les seves diverses seccions . 
l 'aparició d 'una nova revista és sem· 
pre motiu d'alegria i motiu d'esperan
ça._ 



Amb aquestes paraules s'obre 
la presentac ió del primer número 
de «Perspectiva socia l». 

«Aquests darrers anys l'ICESB 
ha crescu t; aquest creixement "ha 
fet arribar a l'edat en què hom té 
quelcom a dir als a ltres. Com to
ta institució a mesura humana i 
amb voluntat de servir la fi nalit at 
per la qua l es va crea r, ha ti ngut 
entre les seves preocupacions la 
d'adquirir un nivell cien tífic i una 
audiència en e l terreny de les cièn
cies socials. Creiem que aquesta 
ha estat la causa principal del seu 
creixement que l'ha portat, se
guint e l ritme del creixement hu
mà, a una situació i una possibi
litat de dir quelcom a ls altres: 
cic co municar-sc.» 

Es preveu l'a parició de clos nú
meros a l'any. E l director és Mo
dest Reixach i e l subd irector Jo
sep Maria Brica ll. Aques t primer 
número cons ta de 200 pàgines, que 
es distribueixen entre Articles, 
Cròniques i otes bibliogràfiques. 

Lleida 

Mossèn Esquerda, professor de Teo
logia, dirigí un curset els dies 23-28 
d'octubre sobre .. l 'origen de la proble
màtica teològica actual I les seves con
seqüències per a la vida i la pastoral 
dels clergues». Fou bastant concorre
gut I pels comentaris de molts assis
tents el tema fou exposat de forma ben 
objectiva I complerta. 

Un altre curset sc celebrà del 
30 de ge ner al 2 de febrer pe ls je
suïtes : Font, Cuyàs i E cudé sobre 
Teologia Moral. Les principals 
qüestions exposades (oren: «Se
xualitat: Psicologia ., «Diverses di
mensions de la sexualitat », «Cons
ciència cristiana i moral de situa
c ió », «Dinàmica de la conversió i 
la seva expressió sacramental», 
«Secularització i moral crist iana». 
Tant l'exposició del temari com 
cI col'loqui de cada reunió foren 
força interessants i acla ridors. 

Els mateixos professors dona
ren diverses conferències els ma
teixos dies a religioses sobre «Mo
ral i Penitència », i a matrimoni s 
sobre «Paternitat responsable i 
d'altres qüestions matrimonials ». 

Pel maig hi ha anunciat un al
tre curset sobre catequesi, que 
tractarlt. més que res de presentar 
i estud.iar el Directori de Cateque
si. 

Totes aquestes reunions de for
maci6 es fan a la Casa Sacerdotal 
de Lleida, organitzades pe r la Co
missió del Clergat que vol vetllar 
perquè no manquin a la clerecia 
mitjans d'estudi i formació per
manen t sobre les qüestions més 
importants i actuals. 

l 'Obra Diocesana de Colònies del bis
bOlt de Lleida ofereix el seu servei de 
Colònies als diversos sectors 1 parrò
quies del bisbat durant els mesos de 
juliol i agost amb quatre torns per 
a nens I nenes dels 9 als 14 anys. la 
seva finalitat és potenciar i completar 
la formació dels diversos moviments 
infantil s que existeixen. 

La cam panya de colònies es tro-

187 



ba ara en el seu moment més à l
gid i actiu de preparació, i té ja 
ocupades totes les places possi
bles per a l 'estiu, demandes per 
les diverses comarques del bisbat. 
L'emplaçament és a Vilaller . Co
lònia Montsant . per a nens i a 
L1esp, Vall de Bohí . Colònia Ver
ge Blanca» per a nenes, totes dues 
en el cor de l bell Piri neu llei da tà. 
La comanda excessiva de places 
ha obligat a disposar del Seminari 
d'est iu de Vilaller per a encabir 
uns 150 nens més. 

Alhora es t reballa en la forma
ció durant tot e l curs dels nois i 
noies que s'ofereixen com a mo
nitors. Aques ta preparació es fa 
també per comarques amb troba
des freqüents en diversos llocs del 
bisbat. La Comissió Diocesana de 
Colònies, integrada per un grup 
de laics i un consiliari, dirigeix i 
coordina tota l'organització. 

Dues obres més de colònies par
ticulars, vinculades també al mo
vi ment diocesà ajuden a integrar 
més gent menuda en aques ta tas
ca de formació hum ana i cristia
na: Una és al peu del Montsant, 
prop d'Ulldemolins (Tarragona) i 
l'altra més amunt de Graus (Os
ca). 

Solsona 

Mossèn Josep Perarnau, el nostre 
flamant doctor. 
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Invitat per l'Ajuntament de 
Berga, va donar en aquella ciu tat 
una molt documentada conIerèn
cia sobre cc El doctor Comellas i 
Cluct , filòsof de la Restauraci6 • . 

A Berga també, I en vistes a Inte· 
grar·se en l'equip sacerdotal que hi ha. 

Han estat ordenats de diaques 
pel bisbe Ramon Buixarrais, de 
Zamora, e ls seminaristes Josep 
M. Salat i Florentí Rueda. Enh<>
rabona! 

les parròquies del sector de Fígols, 
així com les de Mollerussa a l'Urgell . 

Han publicat un ca lendari se m· 
blan t d'Ajuda a l'Església. Es pre
lén d'informar la gen t i al matl!ix 
temps de formar la seva cons
ciència eclesial. 

A Manresa el dia 31 de gener i a 
Berga el dia 7 de març. 

Hi ha hagut unes trobades de 
catequesi, dirigides l'una per mos
sèn Jesús Hugue t i l'altra pel pare 
Josep M . Segura . 

A Guardiola de Berga, Bagà, la Pobla 
de lillet, Puig-re ig, Navàs, etc. 

S'han començat de donar e ls 
cursets pre·mattimonials que se 
solen donar cada any per aquestes 
ca lendes. 

Alxi mateix, a l'arxiprestat de Navàs 
s'esti desenrotllant el tradicional ci-



cie de conferèncie. de la Quaresmll, 
que abasten cinc diumenges consecu
tius. 

Temes : Televisió sí , telev isió 
no; La joventut vol divertir-se; El 
cristià davant e l món ; La família, 
desfeta ?; L'Església, avui i aqu í. 
L'in terès que desperten els temes 
es fa palesa en la nombrosa i c rei
xent ass is tència de públic. 

I una nova que no pot passar de .. -
percebuda. 

El «Full Parroq uial. del nos tre 
bisbat aquesta vegada sí que es 
mereix un aplaudimen t : en e l nú
mero correspo nent a l dia 18 de fe
brer fe ia p ropaganda de . Qua
derns dc Past ora l », 

Tarragona 

Del 7 .1 14 de gener d. 1973, el .. 
"yor arquebisbe Pont I Gol va fer " vi
sita pas toral a la ciutat de Reus. 

S'ha realitzat segons les línies 
paslorals que s'havien marca t a 
les reunions de Zona dc l'any pas
sat. Aquestes lín ies c rcn les el'ac
cen tuar més l'aspecte pastoral 
que el juríd ic i buscar un aire de 
s implici tat i cordialitat , sense 
gens d'encarcarament ni triomfa
lisme, Cal remarcar també que, 

a més de l'acta escrita en cI lli
bre de Visites de cada parròquia, 
n'ha fet una orientada a totes les 
parròquies de Reus conjunta
ment, i que cons ta com a apèndix , 
a l Ll ibre de Visites de la Prio ra l 
de Sa nt Pere de Reus. 

Amb un to tirant a solemnial, el Con
sell de Direcció ens Invita a celebrar 
el dia 21 de gener, diumenge I Festa 
de Sant Fructuós, la I Jornada Diocesa
na de la Fe Catòlica : 

La ca rta que ens adreça el 8 de 
gener comença així: ~( Donats ja 
e ls primers passos, en algunes co
marques, prou fe rm s de sensibili t
zació de l nos tre poble en el sentit 
de pertinença a l'Església loca l, e l 
senyor Arqueb isbe amb el seu 
Consell de Direcció i a mb la Dele
gació diocesana per a la Doctrina 
cic la Fc i la de Laics, c reu opor
tú .. " etc.» 

El dia assenyala t es va celebrar 
aques ta Jornada a la ciutat de 
Ta rragona, amb poca assis tència, 

El dia 21 de febrer va teni r lloc a 
Reus una trobada de catequistes amb 
el senyor Arquebisbe I amb el Delegat 
Diocesà d'Ensenyament I CatequesI. 

La basc de reflexió i diàl eg va 
ser una enquesta que havia esta t 
contesl acla prèviament per 9 
grups de catequistes, pertanyents 
a a ltres tan ts Centres de Cateque
si de la ciutat, a part d'altres Cen
tres que van contestar-la indivi
dualment. D'uns 130 catequjs tes, 
]a van con testar 83, Van mirar as
pectes negatius i positius quant a 

189 



la organització, a la preparació de 
ca tequis tes, i quan t a la relació 
amb el capellà respectiu i amb e ls 
pa rcs dels nens. Tot això. a nivell 
del Centre de Catequesi i de la 
ciutat, considerada com unitat 
pastoral. La Trobada va ser ani
mada i positiva i amb nombrosa 
assistència. 

Cal remarcar l'existènc ia i e l 
funcionament d'un equip respon
sable de la marxa i de la coordina
ció de la Catequesi d 'infants a 
Reus; una reunió mensual per a 
preparar els temes del mes a dis
tints nivells i una conferència-col
loqui cada mes per a pares i altra 
gent interessada. 

Fou invitat el pare Josep M. Llanos, a 
donar una convivència per a militants 
obrers i cristians sobre la fe compro
mesa en el món obrer. 

Va tenir lloc el dia 24 de febrer, 
tarda i nil a Tarragona-ciutat, 
amb molta assistència, sobretot 
de gen t jove. 

Apro fitant aquesta avinentesa , 
l'Escola de Teologia, li va fe r do
nar dues conferències : el dia 23 , 
una a Tarragona, a les S'IS de la 
tarda i l'altra a les 10'30 de la nit 
a Reus sobre el Lema: «Perspecti
ves de l'Església de l futur •. 
Aquestes conferències i els suc
cessius col·loqui s van produir 
molt d'enrenou , fins a l punt que 
la Direcció de l'Escola va creure's 
obligada a recordar que «aquesta 
Escola de Teologia no fa seus, de 
manera global i indistinta, tots els 
plantejaments, judjcis de valor i 
afirmacions que els conferen-
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ciant s ( ... ) vulguin manifestar en 
llur exposició • . 

Càritas Interparroquial de Reus, ha 
organitzat un cicle de conferències so
bre l'Església i la promoció integral de 
l'home, els dies 6, 7, 8 i 9 de març. 

L'object iu és buscar nous col· 
laboradors i sensibilitzar els ca
tòlics reusencs de cara a la pro
moció social dels grups més mar
ginats de la societat. 

Tortosa 

Hi ha al bisbat una Comissió del 
Clergat amb una subcomissió de _For· 
mación permanente-. Per al mes de fe
brer ha organitzat dues setmanes d'e.· 
tudi. 

El tema de la primera fou: «El 
Jesús I1islórico y el Crislo de la 
fe», classes magis trals que va do
nar e l doctor Francisco López Mc
lús, canonge lectoral de Saragossa. 
La segona tenia el tema: . Eclesio
logía y sacerdocio» i les classes 
magistral s foren donades pe) doc
tor Giménez Uresti, degà de la Fa
cultat de Teologia de Burgos, que 
explicà e l tema en 20 lliçons, 7 de 
les quals portaven l'encapçala
ment «El mis/erio de la / glesia 
en la OI HistonQl Salutis". ; 6, . La 
Jerarquía de la I gleSÜl: redidaJd 



y función Iz istórico-sacrarnerzt al »; 
4, «Ell(1.jcado ell Sll realidad y IW l

ción Izislór;co-salvi/ica» ; i 3, «Fun
c;01ll1lida(/ de [os 11liSle rios eH la 
historia». 

A la invi tac ió a tots els sacer
dots llegi m aques ta no ta: «Se re
cuorda a lodos los sacerdotes que 
la asislel1cia a a/gI/ilo de estos CLlr
sif/os servird para la retzovación 
de licetzcias minisreriaJes.» 

Assistents als cursets foren to
tes les novícies dels noviciats de 
monges dc la ciutat, tots els semi
naristes clel seminari major, que 
tots són a Tortosa, i uns deu sacer
dots la primera setmana i uns vint 
la segona. 

Preguntats alguns sacerdot s per 
què no assisti ren al curse t han 
donat aques tes respostes: 

- Horari: de l O a I del ma tí 
i de 3 a 6 de la tarda, bo per a ls 
de la capi ta l dolent per a ls de 
fora. 

- Qui més qui meny~ té el 
temps en tre dia ocupat per clas
ses o altres feines que no po t dei
xa r. 

- El fe t que les conclus ions fe
tes en altres cursets, hagin quedat 
en llet ra morta o en conserva als 
al"xius; la gent està cansa da i des
enganyada dc curse ts. 

- La forma de lliçons magis
trals no agrada, es vol més parti
cipació. 

- A d'a ltres, no els agradava el 
tema o el qui l'explicava . 

Els seminaristes continuen tots es
tudiant al seminari. Això d'estudiar fo
ra no sembla bo per als seminaristes. 
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Ara són els sacerdots els qui es
tudien fora. De saccrdots, aqucst 
curs, scgons les informacions re
budes, 8 estud ien filosofia I dret, 
I mcdicina, 1 veterinària, 3 teo lo
gia un d'ells a Roma i 1 estudia 
a l 'I nstiwl dc Pas toral. 

Sembla que l'organització del bisbat 
està ja arribant a la saturació. 

Reunion s del consell del pres
biteri i jornades de mentalitza
ció dels qui el formen; reunions 
dels arx ipres tos en funció del con
sell de pastoral , reunions de les 
comissions de cateques i, de l cler
gat, d'art, d'economia, de previsió 
social etc., 101 ci clergat es tà molt 
ocupat! tant que potser no queda 
tem ps per a portar la bona nova 
d 'alliberament als pobres, als per
seguits, als oprimi ts. als ... homes 
de bo na volunt a t. 

nVèritas_. 

lOs una seció del periòdic que 
s urt a Tortosa, «Bajo Ebro » que 
per cer t és punyent i fort contra 
tota innovació eclesial i que per
tot veu heretgies i el «fum de sa
tanàs». 

Poc 8 poc es va treballant més entr~ 
e ls sacerdots en equip comarcal. 

Altres vegades hem parl at de 
l 'equ ip de Terralta. Ara sembla 
que va prou bé l'equip de la Ri
bera (arxiprestats de Mora d 'E bre, 
M ora la Qva i Tivissa): reunió 
de treball set manal dies d'estu-
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di (ara fa poc dos dies d'estudi 
de l'apostolat seglar), accions con
jllntes, especificació de treball, o 
petit s grups encarrega ts cada un 
d'una missió concreta a tota la 
comarca... Sembla que tot va 
prou bé, encara que l'equip no es
tà content perquè se sent massa 
clericalitzat i no es troba encara 
la manera de participació plena 
dels seglars com a cosa de tots. 

València 

El seminari de València ha tornat a 
ser notícia per l'aparició d'un altre pam
flet, repartit per tot el clergat de I. 
diòcesi, en el qual es fa una dura I 
ofensiva crítIca contra el. superior. , 
remarcant la seua Ineficàcia. 

Aquests estranys fulls són r e
dactats de tal forma que ens fa 
l'efecte que llegim pamflets anò
nims de grups clandestins de la 
universitat o del món obrer; vull 
dir, sense cuidar la forma que, 
de vegades, resulta fins i tot inso
lent i insultant. 

L'últim que hem llegit anava sig
nat amb un curiós i inquietant rè
tol : cComité Interdiocesana de 
Liberación (Departamento Mon
cada) .• 

La importància d'aquests fulls 
no és altra que la d'expressar la 
crisi del Seminari Metropolità de 
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València en les seues estructures 
internes. 

A banda del revolt i commoció 
que produïren almenys en cls am
bients clericals també al mateix 
seminari hi hagueren les seues 
tensions i la consegüent reacció 
per part dels superiors. Pocs dies 
després de l'últim pamflet, el de
gà de teòlegs, reunits els alumnes 
del se minari maj or, els proposà de 
fer un escri t per desacreditar els 
pamflets i així demostrar llur fal
sedat i el desacord dels semina· 
ristes. Després del diàleg es pro
cedí a la votació i, per majoria, es 
rebutjà la proposta del degà. ¿~s 
que els seminaristes se'n reconei
xen autors? 

A partir d'aquests fets, les di
rectrius del seminari s'han endu· 
rit bastant a juí dels alumnes, en 
el sentit que s'ha reforçat l'obli
gatorie tat de les principals nor
mes del Reglament. Com per 
exemple, l'assistència als actes de 
pietat i altres actes de comunitat. 
Aquestes normes escrites han es· 
tat presentades als seminaristes 
amb caràcter de condUio sine qua 
non per poder restar al seminari 
i arribar al sacerdoci. 

Explicant el rector aquesta de
cisió d'afermar més el Reglament, 
apuntava la necessitat que el semi
nari deu, alnlenys, educar els as
pirants al sacerdoci dintre d'un e -
perit de pietat, i per això es fa ne
cessari assegurar l'obligatorietat 
d'un mlnim d'actes comunitaris 
en aquest sentit . 
~s greu ... però caldria profun

ditzar i preguntar·se per què en 
un seminari s'ha perdut l'esperit 



de pietat.. . Que nosaltrcs sapiem, 
aquesta profundització encara es
tà per fer. 

En íntima relació amb l'Institut Social 
Obrer (I .S.O.l creat l'any 1948 per l'ar· 
quebisbe de València monsenyor Mar
cel.lí Olaechea, s'ha constituït recent. 
ment la Fundació uTrabajo·Cultura». 

Els seus objectius són aquests: 
- Donar base econòmica per a 

nodrir el sos teniment dc les obres 
diocesanes destinades a la promo
ció educativa-cultural dels treba
lladors. 

- Fomentar, gestionar i cana· 
li tzar les aportacions: subven
cions, beques, etc., dels Fons So
cials de les empreses per a incre
mentar la capacitació social de 
llurs obrers, per mitjà dels Cen
tres Educatiu s com 1'1.5.0. 

- Crear cooperatives i empre
ses més O menys socialitzades, mi-

l'ant d 'aprofitar els beneficis a fa
vor d 'aquesta promoció social. 

El President nat de la Fundació 
és el mateix Arquebisbc de Valèn· 
cia . Serà regida per una Jw1ta de 
Govern designada quasi tota pel 
President. 

Aquesta Fundació resultarà un 
gran puntal que sosti ndrà i res
patllarà les activitats que des de 
fa anys ve impartint l'ISO: cur
sos de formació socia l: sociolo
gia, economia, política, cooperati
visme, e tc; cursos de formació cí
vica i cultural; cursos de forma· 
ció general bàsica: certificat d'cs
tudis primaris. Quan t als mitjans 
econòmics per a subsist.ir, )a Fun
dació compta a banda dels ja 
apuntats amb les aportacions dels 
fundadors i també amb donatius i 
subscripcions de parròquies i de 
particulars que siguen admissibles 
segons el dret i la moral i la Junta 
de Govern estime oportuns. 

A. S. 
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COL.LABORADORS O'AQUEST NÚMERO: 

Joan Argenté (advocat i escriptor. Badalona) . Josep M . Balcells 
(consiliar i de la JAC, Sant Boi de Llobregat), Josep Castaño 
(membre de rACa , Barcelona). Salvador Estrada (membre del 
Moviment Rural i Comarcal, Vilassar de Dalt), Josep M . Flsa 
(del Consell de Redacció, Molins de Rei ) , Ramon Olier (consi
liari del Moviment Juvenil . Girona), Ramon Prat i Pons (consl· 
lrari de loventut, Fraga) i Genis Samper (consiliari d'Escoltisme, 
Barcelona) . 

CORRESPONSALS: 
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Josep Asens (Tarragona), Valeri Beltran (lleida), Climent For
ner (Solsona), Antoni Fortuny (Urgell), Pere- Llabrés (Ciutat de 
Mallorca). Pere Madrenys (Girona), Joan Massip (Tortosa) , An
toni Signes (València) , Josep M . Totesaus (Barcelona) I Fran
cesc Triay (Menorca) . 

Nou disseny de I. rnistl : JOAN DE DW SOLER (Badalona) 

Temes del pròxim número: 

Punts de ren ovac ió de la pastoral popular 
Aportac ions per a una reestructurac ió del bisbat de 

Vic 
Apun ts per a una història de la JOC: 1950-1960 
Terra i poble: Una experi ència sobre l'ensenyament 

del català a immigrats 



QUADERNS DE PASTQRAL. Publicació 
bimestral . 
Director: Josep Junyent. 
Redacció I administració: Rlvadeneyra, 
núm. 6, 4." - tel. 231 1400 - Barcelona-2. 
Preu de subscripció : 250 ptes. l'any. Nú
mero solt: 60 ptes. 
Dipòsit legal: B. 25.506 - 1969. 
Impressió : I. G. Santa Eulàlia - c. Sant 
Joan Bosco. sl n - Santa Eulàlia de Ron
sana. Empresa periodística : Joan Carrera 
Planas (núm . 458, tom 6, secció de per
sones naturals. foll 127. Inscrlpcl6 1) . 
Amb censura eclesiàstica. 


