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(V - 1973 - 26) 

PRIMERA 
PlANA 

ENTRE L'ALEGRIA 

I L'ESPERANCA 

El nomenament de nl0ssèn Jaume Camprodon com a 
bisbe de Girona ha estat una bona DoUcia, celebrada, 
sobretot, al bisbat que ara el rep. L'espera - una espe
ra dol orosa i excessivament llarga: vint-i-un mesos
ha tingut, doncs, un feliç acabament: els gironins reben 
ara un bisbe escollit pensant en la Seu que havia d'o
cupar. 

Si el bisbe és el primer servidor de la comunitat dio
cesana, ¿no hauria d'ésser normal que fos triat en fun
ció, precisament, del servei d'aquesta comunitat? Ma
lauradament, però, e ls mecanismes que regeixen el mo
viment episcopal -nomenaments DOUS i canvis o tras
llats- no sempre presenten aquesta transparència. I ai-
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xí, una Seu vacant es converteix en un període d'angoi~ 

xa, que s'allargassa anòmalament, perquè no se sap 
quins factors seran determinants a l'hora de la provi
sió. Aquesta angoixa prou la coneixen, també, a Girona. 

Més enca ra, la situació actual fa témer que un nome
nament com el de mossèn Camprodon no tingui la seva 
contrapartida; o, dit en termes més descarnats, e l seu 
preu. El nostre cronista solsoní fa esment de la situa
ció de la seva diòcesi i del gruix que va prenent la sos~ 
pita que el doctor Bascuñana ha presentat ja, a hores 
d'ara i per raons ben explicables, la seva renúncia al ser
vei episcopal. I així, l'alegria espontània dels nostres 
bisbats davant la provisió de Ja Seu gironina va tenyida, 
a Solsona, d'un deix de temor: ¿No serem pas nosaltres 
els qui haurem de pagar el preu d'aquest nomenamen t 
eclesial i pastoral que ara celebrem? 

. Quaderns de Pastoral», en saludar corclialrnent el 
nou bisbe de Girona, no vol dissimular la seva alegria . 
Però tampoc no sabria amagar que aquesta alegria no 
serà plena fins al dia que puguem comprovar corn els 
criteris que han presidit el seu nomenament són els que 
pesen de manera decisiva en la solució de] cas solsoní. 

XILE 

La tragèdia xilena ha estat el gran esdeveniment d'a
quests dies de retorn i de represa. Xile se'ns havia fet 
proper, aquests últims anys, amb l'anar i venir de tants 
preveres i laics de Catalunya que hi portaren i hi por
ten a terme tasques pastorals i de promoció humana. 
Xile també era a prop nostre perquè la seva experièn
cia política volia atènyer una frontera molt freturada 
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pels cris tians engatjats: la del canvi radical, sense vio
lència .. Per això ara la irritació i ci desengany s'han es
tès entre nosaltres amb una intensitat que contrasta una 
mica amb la distància geogràfica que ens separa d'aquell 
país. 

Per als qui considerem l'educació del compromís po
lític com una part important de la pastoral, aquest és 
un moment deHcat i, alhora, propici a la reflexió. Una 
reflexió que aquí només encetarem, i que voldríem ben 
rica i matisada amb les aportacions de tothom. D'una 
banda, no podem prescindir, en dur-la a te rme, dels ele· 
m ents polítics que són en joc en l'afer xilè. Si ho fèiem, 
pecaríem de simplisme i ens exposaríem a aque1l radi
calisme, tan instrumenta litzable, típic dels cristians que 
resolen les qüestions del compromís a l'interior de la 
consciència, requerits per altes instàncies de perfecció 
i sense connexió amb el món objectiu ni amb la seva 
història . D'altra banda, s i ens limitàvem a adscriure' ns 
a qualsevol forma d'anàlisi política en ús, ens veuríem 
privat s de la llum que la fe projecta sobre tota rea
litat. 

En un primer pas, la reflexió ens porta a condemnar 
la violència armada que ha derrocat la legitimitat de· 
mocràtica i a un record, ple de respecte, envers la fi 
gura humana de Salvador Allende, que cap possible error 
polític no pot enterbolir. Aquests só n dos conceptes cla
rament expressats pel cardenal de Santiago, en una pri
mera declaració que, per cert, ja traspua el clima de 
coacció que tot just comença. 

Un segon pas ens ca Haca davant una deducció que 
ja han aventurat molts 1lavis: «Això demostra que no 
pot haver-hi via pacífica cap al socialisme, ni socialisme 
amb llibertat. » Caldria contrastar aquestes afirmacions 
precipitades amb una r eferència a la h istòria: quantes 
vies violentes no han fracassat també? Quina és la qua
litat humana del socialisme sense llibertat? l una re-
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ferència a la fe: perquè la raó profunda de la nostra 
no-violència no és pas la seva possible condició de via 
més o menys apta ... «Per això no em dono per vençut. 
Per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré 
avergonyit» (Is 50, 7). 

Fer un altre pas ja voldrà dir endinsar-se en l'entre
llat polític de l'afer. L'eficàcia, entesa com a guany real 
a favor del bé comú, ha de constituir l'objectiu impres
cindible de tota política. Contra una tal eficàcia han pe
cat aquells qui ex tremaren l'oposició, ni que aquesta tin
gués una base legítima, fins al punt de fer insostenible 
la democràcia i obrir el camí del cop d'estat . Això afec
ta particularment l'actitud oficial dels democristians. 
També han pecat contra l'eficàcia els qui forçaren un 
ritme d'evolució impracticable. Això afecta sobretot els 
líders socialistes que desbordaren, segons sembla, el 
bon sentit d'Allende i de la mateixa minoria comunista. 

Es possible que molts lectors s'hagin sentit identi
ficats amb el primer pas de la nostra reflexió, i que no 
tants ens hagin acompanyat en els altres dos. Tant se 
val. No hem pretès fer cap tes i sinó engegar, en nosal
tres i en vosaltres, l'anàlisi. I ens hauria semblat poc 
educatiu per a tots i massa còmode, fer-ho des de la 
pura abstracció. 

L'ESPORT MANCAT 

D'AUTÈNTICS DIRIGENTS? 

La fi de l'estiu i el començament de la tardor, tal ve
gada sigui temps adequat per a parlar de l'esport. Per
què mentre uns acaben les seves competicions, ja siguin 

456 



a nivell nacional o internacioal, altres tot just es prepa
re a començar-les. 

Deixem de banda e ls milions que es mouen a la re
cerca de «figures» de qualsevol dels esports-espectacle; 
no volem afegir més llenya al foc dels comentaris sobre 
l'evasió de la realitat que a escala coHectiva són facili
tats per aquells; de tot això aquestes breus reflexions 
volen tocar un altre aspecte que ens sembla més nu
clear . 

A vegades quan es parla de l'esport en les seves di
ve rses especialitats i competicions - les olímpiques, per 
exemple-, es diu que són motiu de germanor, de conei
xença i amistat entre homes i doncs de tots els conti
nents, i això és cert. Però hom recorda, també, l'exclusió 
d'alguns països dels jocs olímpics per raons discrimina
tòries diverses i com els nacionali smes són explotats, 

també, en ci terreny esportiu a extrems mol tes vegades 
exagerats. Els sentiments juguen un paper estimulant 
que desborda passions i porta a situacions força grotes
ques si no fossin en ocasions greus. Recordem, per exem
ple, ci cas de dues nacions de l'Amèrica central que van 
trencar les seves relacions a conseqüència d'un part.it 
de futbol entre les seleccions nacionals ... i entre la gent 
va faltar poc perquè s'arribés a un clima de guerra. 

l no parlem dels professionals -declarats o no-: bo
xejadors i jugadors de basquet j beisbol als Estats Units 
d 'Amèrica del ord, jugadors de futbol i ciclistes, a Ità· 
lia, Espanya, etc., etc. AI seu entorn malauradament, s'or
ganitza un comerç poc escrupolós, perquè compta més 
l'èxit i el guany comercial -que cal aconseguir com si
gui- , que la seguretat o integritat de la persona. En el 
fons consciència de negrers . .. 

Llavors direu, ¿és que ¡'esport no té cap valor? ¿Tot 
en ell és negatiu? No, certament; té els valors propis de 
l'exercici corporal, quan ¡'esport es practica adequada· 
ment, i en la vida ordinària. El cardenal Suennens amb 
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motiu de l'Olimpíada de Munic va dir que . l'esport és 
un mitjà pel qual l'home cerca de sortir de si mateix .. . 
un element d'equilibri humà que s'ofereix com a con
trapunt a la _hipercivilització., on regna la tecnocrà
cia ... serveix per dominar-se d'un mateix, avui que el 
confort, les drogues, l'alcohol dominen l'home ... és un 
sedant a la deshumanització de l'automatisme i la mc
canització ... aporta a la societat una ètica que afavoreix 
les relacions interpersonals ... En principi, l'esport és 
una escola del ben fer que invita al pluralisme, a la to
lerància i al respecte de l'altre . .. Pel cristià -afegia
l'esport com a obertura personal s'insereix perfectament 
en la línia de l'encarnació de la qual la lògica ha triom
fat sobre el menyspreu del cos. El cristianisme ha pres 
partit per la condició humana i és que l'Església ha co
mençat a lluitar contra l'espiritualisme que contempla 
el cos com a presó de l'ànima; contra la gnosi que l'iden
tifica amb el mal; contra el jansenisme que declara la 
guerra a la sensibilitat humana .• 

Certament, malgrat tot, l'esport fa i farà molt de bé 
als homes; però allò que ens retreu de ser del tot opti
mistes en aquest sentit, és l'observació personal del poc 
in terès que els cristians en general tenim per contribuir 
que es desenvolupi segons les Unies abans apuntades. I 
això no pas a nivell dels qui sÓn practicants de l'esport, 
sinó d'aquells que cal considerar tant o més importants: 
els seus dirigents-responsables a tot nivell , perquè d'ells 
depèn molt el clima moral que el circumdi . 

L'esport, generalment, està mancat de persones, cris
tianes o no cristianes, capaces de llui tar perquè en la 
pràctica sigui aquesta escola de pluralisme, de toleràn
cia i de respecte mutu a què ens referíem en citar les pa
raules del cardenal belga. I això no es voler fer esport 
catòlic; això se situa simplement en la línia de voler edu
car en el respecte a la dignitat de la persona. 
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LíNIES 

D'UNA NOVA PASTORAL URBANA 

Aquest article vol ser una posada en comú 
de les nostres reflexions; diflcilment s'hi troba
rà un esquema complert i exhaustiu de la pro
blemàtica de la ciutat; intent em simplement 
iniciar un diàleg obert a d'altres persmus inte
ressades perquè lot hom lli aporti el seu punt de 
viSia. Això és important si teni"t en compte que, 
s i bé la nast ra refl exió ha estat seriosa i ens 
ha enriquit, ve marcada per la situació de les 
persones assis tents; és segur que altres ho 
haurien enfocat d'una manera diferent. 
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Durant el curs 1972-1973 ens hem reuni t un grup de preveres in
teressats en la pastoral urbana.' Vèiem que l'actual estructura par
roquia! de la ciutat no respon a la problemàtica que vivim; per al
tra banda. tampoc no teníem solucions de recanvi. L'objecte del 
seminari era de reflexionar tots junts per anar trobant pistes và
lides d·actuació. 

El treball consistí en tres parts ben diferenciades: un estucti de 
la ciuta t i de l'home urbà; aquesta part fou relativament fàc il ; 
la segona consistia a buscar unes línies d'actuació pastoralment 
vàlides. i la qüestió fou ja més complicada. però no tant com la 
tercera part. que era la de l'aplicació concreta a la pràctica. d'a
queUs principis. No hem trobat pas «solucions>. però sí que hem 
descobert algunes pistes. 

La ciutat 

No es tracta pas de donar una definició científica de ciutat . si
nó de descobrir les característiques de la vida u rbana que poden 
influir m és de cara a I·evangelització. El problema és important 
perquè el procés d'urbani tzació és crei.xent i irreversible. i és la 
ciutat el lloc on han nascut to tes les civilitzacions. 

1. La ciutat és una totalitat. Sociològicament la ciutat és u n 
tot. Té un ésser propi. no és u na suma de persones o barris. sinó 
uns homes marcats per unes característiques comunes i uns barris 
que es necessiten mútuament. Els homes han de satisfer unes ne
cessitats elementals: fam iliars. culturals. econòmiques. polítiques. 
sanitàries. d·esplai ...• i és en el conjunt de la ciutat on només és 
possible de satisfer-les . 

1. Formaven part d'aquest seminari: Joan Alemany, Josep M. Dardés, 
Josep Boix, Josep Breu, Joaq uim Brustenga, Josep Cardús, Jaume Medina, 
Joa n Oriol, Antoni Raventós, Albert Ruiz, Josep Serrana i Josep M. Vidal, 
preveres (a lguns experts en sociologia) dedicats a la pastoral a les parrò
quies de les ciutats de Barcelona, L'Hospitalet, Sabadell i Terrassa. 
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Normalment es creu que la ciutat destrueix les relacions socials, 
però això és fals: les transforma de soca·rel: les canvia. Destrueix, 
és cert, un tipus de relacions humanes, però en crea d'altres . 

La salisfacció de les necessitats humanes, cada vegada més 
complexes, ex igeix una gra n especialització, que en créixer fa els 
homes més interdependen ts, i engendra ci fenomen de la socialit· 
zació, amb la subsegüent aparició de gnJps secundaris, entre els 
quals, les relacions humanes tenen un caràcter funciona l. 

Per defensar·se d'aques ta despersonalització, l'home urbà busca 
amb neguit grups primaris, lliurement escollits, en els quals pugui 
sentir-se com a persona, i construir-se una síntesi pr0pia. Aquests 
grups, completament necessaris, poden caure per reacció en l'aïlla
ment o tancament; és el perill de la família i d'altres grups primaris. 

La ciutat és també el lloc d'intercanvi d'idees. E.s una ca ixa de 
r essonància de tot el que passa pel món . E.s el miraU on tot es 
reflecteix. Però no és ni una simple caixa de ressonància ni un mi
rall, sinó un laboratori d'on totes ]es idees que hi ressonen o re
flecteixen surten transformades. 

2. La ciu lat és un celltre. La ciutat no es pot concebre indepen· 
dent, aïllada, del seu context geogràfic i culturaL Està lligada a un 
espai i a una cultura, que influeixen i són influenciades per la 
ciutat. 

L'aglomeració urbana és, per això, centrífuga; en eUa es troben 
els grans mitjans de comunicació social, s 'hi prenen les grans de· 
cisions polítiques, socials, econòmiques ... El s ciutadans en fugen 
sempre que poden (vacances, finals de setmana), i més recentment 
es procura viure en nuclis residencials apartats del centre; la ciu
tat es torna solitària; és simplement el lloc de treball, de com· 
pres o diversió, s'empobreix, l'hàbitat s'estén, les persones s'aïllen. 
1:.s e l fenomen de l'exurbanitzaci6. La ciutat es torna en certa ma
nera suburbial. 

Però la ciutat és també centrípeta; atreu els treballadors, estu· 
diants, o altres persones que busquen satisfer temporalment unes 
necessitats; altres, s'hi queden d'una forma estable, creant grans 
zones rurals desertes i regions urbanes superpoblades. 

3. La ciulat és diversa. Encara que sigui un tot, no vol dir que 

461 

2 



sigui homogèn ia, LOL al contrari, és essencialment heterogènia. La 
diversitat és una de Ics característiques de la ciutat. 

Hi ha una diversitat cultural, on es barregen la cultura rural, 
la urbana i les formes intermitgcs. Aquesta diversitat crea margi
nalitat social en molts aspecte. 

Existeix també la divers itat social : barris o centres socialment 
diferenciats que provoquen segregacions socials. Cada barri té unes 
característiques pròpies que marquen diferents tipus de relacions 
socials i diferents tipus d'homes de ciutat, més o menys uniformats, 
pels mass-media. 

Tot plegat provoca la diversitat ideològica. La gent pensa dife· 
rent, totes les ideologies poden sobreviure a la ciutat; es radicalit· 
zen, troben adeptes, forme n els seus grups. L'heterogeneïtat pro
voca en altres relativisme o despreocupació. 

Veure la ciutat com un Lot homogeni, és veure-la només a través 
d'una finestra, a través d'un prisma, moltes vegades, el del grup 
dominant, clàssic O tradiciona1. Pensem, a més, que ]a ciutat s'ha 
construït d'acord amb els interessos de les classes més influents. 

4. L'hollle de la ciutat. La c iutat modela una forma d 'home, les 
característiques especials del qual ens semblen particularment sig· 
nificatives; són les següents: 

La llibertat , entesa com una manca de coacció externa que obli
gui a actuar d'una manera determinada, sigui per falta d'altres op
cions o perquè el context social no les permet. 

Aquesta llibertat no és autèntica perquè l'home queda integrat 
i conformat a l'es tructura; no és, però, una integració personalit
zada, sinó fruit de la propaganda, de la massificació o de la publi
citat, etc. 

La dissociació entre grup d'apartinença i grup de referència. 
L'home no és d'una peça; pot pertànyer a una classe social i com
portar·se com si fos d'una altra, o, almenys, desitjar·ho. 

La mobilitat constant, a la ciutat, és una altra de les caracterís
tiques de l'home urbà, i que provoca cansament, desarrelament, 
agressivitat, etc. 

Totes aquestes situacions susciten, almenys, el desig de persona· 
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litz.ació, la necessitat de grups primaris per evitar l'au tomatitza
ció, l'anonimat i la despersonalització, grups, però, que moltes vega
des no arriben a ls nivells profunds de la personalitat. 

Finalment, es descobreix que l'home de la ciutat es va secula
,-itzant o desacralitzant perquè a través de les estructures urbano
industrial s es fa cada vegada més difícil de trobar-hi Déu amb els 
esquemes d'una societat rural. Per alt ra banda també va canviant 
ràpidament e l concepte i sentit de la «festa » i del diumenge. 

Pistes d 'una nova pastoral urbana 

I. -A nivell il1terdiocesà. La problemàtica de les grans aglome
racions urbanes no es tà lligada als municipis o diòcesis que la for
men, sinó que s'escapa i té repercussions en zones moll àmplies. 
La influència de Barcelona certament repercuteix a tot Catalunya. 
Per això cal crear una pastoral coherent en i entre totes les zones 
afectades. 

Aquesta s ituació exigeix: 
-Ul1a Pastoral de cOl1junt amb visió molt àmplia. No es tracta 

d'una s imple coordinació, sinó d'un plantejament seriós de la pro
blemàtica actual, en la mesura que es presenta a cada una de les 
diòcesis afectades, per descobrir la r ealitat, fer-hi una reflexió a 
nive)] de fe, i trobar unes pistes coherents de pas toral per a tot el 
territori influenciat. Això exigeix una multi plicació d'òrgans tèc
nics (a tOls els nivells), la investigació per a conèixer degudament 
els problemes que afecten a tots. 

-La formaci6 de persones i creaci6 de mecanismes de canvi. 
La influència de la ciutat i els canvis ràpids del món exigeixen una 
pastoral renovada que demana la formació adequada de ministres 
i laics a través de centres d'estudi, de reflexió, trobades, recycla
ge ... , que SÓn molt difícils de muntar en àrees més petites i tenen 
el perill de veure només els problemes propis. També eD aquest ni
veH interdiocesà es poden estudjar els mecanismes de canvi per 
passar d'un tipus de pastoral a un altre. 
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2. A nivell diocesà. 

-Multiplicació de canals d'apar/il1ellça a l'Església. Avui el fet 
territorial no pot ser l'únic ni el principal mitjà d'integració a l'Es
glésia. L'heterogeneïtat i el funcionalisme exigeixcn altres formes 
de lligams: miss ió obrera, moviments o associacions d'estudiants, 
d'inteHectual s, de professionals, etc. 

Ja que en la cultu ra urbana la comunicació interpersonal és la 
menys important, cal crear altres maneres de comunicar el missat
ge cristià que permetin una certa identificació amb l'Església; 
això es pot fer amb una presència cristiana en l'opin ió per una in
formació objectiva i psicològicamen t adaptada i que deixi una imat
ge al més exacta possible de l'Església i de la seva missió, amb l'ac
ció dels creients en e ls centres de la vida on es prenen les decisions 
importants i amb intervencions serioses de la jerarquia en aquelles 
circumstàncies particularment sensibles de la vida coliectiva. 

-Diversificació de funcions pastorals i importància decisiva 
d'una pastoral missionera. Es tracta de potenciar l'especialització 
que respongui a les necessitats abans esmentades, per anar obrint 
camps d'acció no territorials. L'aspecte missioner és particularment 
important i ha d 'ocupar el lloc pr incipal en l'atenció pastoral. 

-Creació d'Ulli /a/s pas/orals de base. J!s una alternativa dins 
la parròquia actual. No és essencialment un terri/ori (espai geogrà
fic ampli, clara ment definit sobre el qual una persona exerceix la 
seva missió i jurisdicció), sinó un lloc (espai redtÜdissim on es cen
tralitzen uns serveis que inf luencien les persones o un àmbit no 
definit geogràficament). 

l!s una institució intermitja entre les comunitats de base i l'Es
glèsia diocesana. Aporta a la diòcesi la problemàtica de les comu
nitats i aplica i adapta les orientacions de l'Església diocesana a les 
necessitats de la base. J!s una comunitat de comunitats. Està en la 
linia de la unitat i comunió. Un primer signe de la universalitat de 
l'Església. Respon a la mobilitat, llibertat i heterogeneïtat de la vida 
urbana. Les seves funcions més importants són: 

a) Ell relació amb les pe/i/es comunitats: Les suscita. No tras
planta a la «parròquia. les persones, sinó que procura que a tot 
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arreu hi hagi comunitats de base, cèHules cristianes. Acull aquells 
altres grups que no volen viure aïllats. S'esforça perquè les comuni
tats no restin tancades en si mateixes sinó que s'obrin a les dimen
sions de l'Església i del món. 

La creació de petites comunitats respon a la necessitat de per
sonalització de la fe i d'integració personal. 

b) Certs serveis d'ordre territorial. Almenys per ara, i també 
amb certes modificacions per al futu r, es poden encomanar a la 
nova unitat pastoral de base certes funcions d'ordre territorial, com 
per exemple: malalts, sagraments per a persones creients que no 
formen part de cap comunitat, etc. 

c) Lloc privilegiat, no únic, de l'assemblea dominical. La mis
sa dominical ha de tenir el caire de l'assemblea de tot el poble de 
Déu amb tota la seva varietat. L'eucaristia significa i constitueix 
aquest poble_ La seva unitat i varietat ha de ser un signe. 

A més, l'assemblea eucarística degudament celebrada té sufi
cients elements d'ordre sociològic i psicològic per a ser factor vàlid 
d'integració a l'Església i crear el sentit de pertinença als partici
pants, si es modifiquessin alguns aspectes de la litúrgia. 

d) Localit zació de serveis per als creients. Llocs de reunió, re
cés, diàleg, serveis catequètics, caritat ... 

e) Serveis per als no creien ts. Acolliment, punt de partida per 
la missió ... 

-Redefinició de mil1isteris. tS necessària la imaginació crea· 
dora i la discreció d'esperits per a anar descobrint a través de les 
necessitats i s ituacions, nous ministeris per a edificar la comunitat, 
assumits sempre peI bisbe que és el signe de la presència de Crist 
i de la unitat de l'Església. 

-Multiplicació de serveis. La diversitat de Ja ciutat demana la 
creació de nombrosos serveis per a emigrants, infants, matrimonis, 
marginats, etc. 

--Creació de llocs de ct/lte. Són diferents de les noves unitats 
pastoral s de base. Són llocs on, sobretot el diumenge, els creients 
es reuneixen per celebrar l'eucaristia. S'han de situar en funció 
del ritme de vida actual, essencialment mòbil. 
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La nova unitat pastoral de base 

Les pistes d'una nova pastoral urbana resumides a la segona 
part, vénen fonamentades per un estudi seriós de la realitat i con
firmades per estuclis seriosos i experiències de diferents llocs; però 
els components del seminari no ens volíem quedar en la teoria; la 
nostra inquietud pastoral ens obligava a estudiar com es podrien 
realitzar i posar a la pràctica aquestes línies considerades vàlides.2 

El tema elegit fou la nova unitat pastoral de base. 

1. Qui ha de formar la nova unitat pastoral de base? La res
posta és clara: els preveres, diaques, religiosos i laics, en una parau· 
la, tota la comunitat conscient de la seva fe. La dificu ltat més grossa 
és la manca del sentit de responsabilitat coHectiva. Falten instru
ments de pedagogia promocionadors del concepte de pastoral de 
conjunt. De fet, una gran part de les iniciat ives pastorals surt en 
dels clergues, però, fins i tot entre aquests , fracassen algunes ve
gades els equips pastoral s perquè tampoc no saben trebaUar de 
conjunt. Aquesta dificultat no pot espantar gaire perquè estem pre
cisament en uns moments de canvi i ens falta l'aprenentatge. 

Es constata una vegada més, la necessitat de descobrir dife
rents formes d'exercir el presbiterat i de la creació de nous minis
teris; alguns es veuen clars: l'evangelització, catequesi, acolliment 
i recepció, caritat (que no vol dir únicament beneficència). Els pre
veres haurien de suscitar i coordinar aquests ministeris. 

Com a conclusió es veu que el principal esforç nostre s'ha d'en
caminar a donar als creients un autèntic sentit de responsabilitat 
i comunitat i de trobar canals de diàleg. Aquesta necessitat ens 
exigeix, a nosaltres, una manera diferent de .presidjr» la comu
nitat. 

2. Com s'hauria de formar. Es tracta de descobrir les fonts 

2. Aquest problema és el més interessant però també el més diffcil; 
per altra banda va coincidir amb el final de curs i per això la reflexió restà 
inacabada; pensem continuar-la l'any vinent. De tota manera sense pre
tensions ni dogmatismes ens atrevim a publicar-la; el diàJeg i la crítica 
seriosa s6n sempre útils per seguir avançant. 
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d'on sorgeixin les persones capaces de construir la nova unitat pas
toral de base. Se'n veuen dues: 

a) Les mateixes realitats i necessitats humal1es (la vida, el pri
vat-individual, la familia, el matrimoni, e l treball, el barri ... ). Això 
portarà a un pluralisme perquè les realitats són diferents. Les co
munitats nascudes de la vida portaran la marca de la diversitat; 
d 'aquí surt amb tota la seva força el problema del pluralisme; la 
comunió en tre els grups serà difícil , plena de tensions. Aquesta 
dificultat no es pot resoldre d'una manera ràpida, ha d'anar fent 
ci seu procés, sense presses. Avui és molt difícil que una sola per
sona pugui assegurar en aquests nivells la unitat en el pluralisme. 
segurament s 'haurà de realitzar a través de l'equip de persones 
que dirigeixen la nova unitat pastoral de base. 

b) Par linl de diferellls ministeris. En ocasió de celebracions 
sacramentals o similars és possible descobrir i formar creients amb 
una fe més comunitària. IÒs un carni més fàcil , però pot fer oblidar 
la missió; el s no creients o les realitats de la vida poden quedar al 
marge, llavors seria un contrasigne. 

També és fact ible, a través d'aquests ministeris, de restablir una 
nova forma de padrinatge per a ajudar alguns cristians a madurar 
en la fe. 

De tota nlanera encara que aquestes dues formes siguin bones, 
la seva aplicació pot diferir substancialment segons l'opció de prin
cipi que es prengui : o la de salvar tot el que es pugui de l'antiga 
organització parroquial per crear la nova unitat pastoral de base, 
o la de comença r ga irebé de no res, per formar unes comunitats 
reduïdes, exigen ts i compromeses. 

Heus aquí el resum de les reflexions del nostre seminari sobre 
la pastoral urbana . El fet que hagi coin cidit amb els temes del 
Col'loqui Europeu de Parròquies d'enguany és un motiu més per 
a esperar que entre tots encertem les línies d'una nova pastoral 
urbana . 

Josep Boix 
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PER A UNA PASTORAL 

EN EL MÓN BURGÈS (Continuació) 

Ja fa un any que vaig publicar li/I article so
bre aquest tema.' En tot aquest temps 11e rebu t 
opinions. Han estat aportacions que vull resu· 
mir en un segon article, ja sigui per aclarir, ja 
sigui per con testar o, pol ser, dir coses noves. 
Per aL-có he cregut que havia de tornar a escriu· 
re_ Penso que el t et d'lla ver-me decidit a fer-Ilo 
en aquell moment lza anal bé. No crec que sigui 
cap pretensió dir que ha estat U1ta aportació, ni 
que sigui pelita, de cara a això que vaig anome
nar «pastoral en el mÓn burgès». 

Hi trobareu sis qüestio1'ls.2 Primer elameio 
breument el punt de viSIa que se m'lta comuni
cat, e/esprés lli e/olla la meva resposta. 

Uns valors al servei de la coHectivitat 

La descripció que es fa e/el món burgès 110 és del tot objectiva 
i amb un cert to pejoratiu . En el moment que vol presentar valors 
i contra valors és molt esquemàtica. Per això VO T dríem remarcar uns 
valors que creient importants, per exemple: La burges ia és una clas
se activa que crea i fa força; que té un esperit e/e sacrifici i rea
lització personal; té un sel1tit fort de responsabilitat; creae/ora 
d 'unes institucions. 

-No tracto de fer una descripció exhaustiva del món burgès. 

1. U ufs Bo~'lIT , Per a Ulles línies pastamls en el món burgès, .Qua
derns de Pastoral», núm. 19, 1972. 

2. Deixem per a un altre article aquesta qüestió: . Desitjaríem que 
continués l'anàlisi sobre la crisi dels joves, fills de pares practic.mt5, 
Uança ts per all ra banda -així ho sembla- al camí renovat de l'Esglé
sia, aquesta anomenada .burgesia progressista •. 

468 



He volgut presentar una realitat que jo mateix tinc comprovada. 
Són casos que es donen i que conec directament. 

Parlar de to pejoratiu. No nego una tendència a fer-ho, però 
diria que és inevitable; però tampoc no crec que sigui exactament 
així. El que passa és que quan es descriu una realitat, aquesta està 
en desacord amb la teoria que ens n'hem fe t, i, llavors sembla crí
tica. En canvi , és la realitat que és aixÍ. 

Quant als valors que s'aporten, he de dir que ja cons ten dins 
l'article.' No nego pas els valors que se m'han expl icitat, però he 
de respondre que cal posa r-los clarament al servei de la coHectivi
tat; és una qüestió d'objectius. Per això, mentre no s'obrin m és 
radicalment a favor de tots, aquests valors es converteixen en con
travalors. 

L'esperit comporta un estil de vida concret 

La possessió del diner 

Més que parlar de món burgès, definint -lo en unes persones que 
tenen riquesa i poder dirigent, cal parlar d'actituds aburgesades. 
Perquè és a totes les ((classes socials» que es troben persones amb 
esperit burgès. El que anomel1em «món ob rer» n'està ple de gent 
que SÓ'l «burgesos d'esperit» . 

-Estic d'acord que en el fons hi ha una qüestió d'actituds i 
que aque tes les trobem en tota persona. ¡;s el problema del peeat 
personal: la realitat que tot home és pecador, i que en una propor
ció o altra to ts hi estem implicats. Les temptacions del «poder-pel
poder., de la «riquesa-per-la-riquesa», del «plaer-pel-plaer» són de 
totes les èpoques i de tots els homes. La persona que no lé poder 
ni riquesa efectives pot viure inclinada a uti li tzar e ls altres que té 

3. Sobretot en els punts 6 i 7 de la «crítica», quan insisteixo que cal 
que posin els seus valors al servei, no d'uns pocs --els seus- sinó de 
tothom. 
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al voltant per obtenir allò que vol, àdhuc sense ob tenir-ho, perquè 
de fet hi lluita i ho de itja. 

Però, expressament, he volgut partir de les persones concretes 
que són els prototipus d'aquestes temptacions. Vegem-ho. Un obrer 
pot tenir la temptació del «poder-pel-poder ., caure-hi, i ser realment 
un dictador; seria el cas del dirigent obrer. El mateix passa pel que 
fa referència a la temptació del «plaer-pel-plaer». Per exemple, en 
el camp del plaer sexual, es pot dir que no hi ha exclusivismes; tot
hom pot trobar una possibilitat de trobar-lo. Al contrari , la pos
sessió de la riquesa no la trobarem mai en un obrer. La realitat 
és aquesta: en aquesta estructura l'obrer mai no és un ric; no hi 
ha més! En canvi, els diguem-ne «burgesos », o com vulgueu, es 
caracteritzen, sobretot, per aquest especial acumulament de béns, 
que els tenen i que en frueixen, no simplement perquè els . desit
gen . (l'actitudl). Us diré més: qui de fet es manté posseint uns 
béns, vol dir que els continua desitjant; per tant, vol dir que es 
manté en una actitud «burgesa» o «aburgesada». També diré que 
són aquests els qui especialment continuen mantenit les actituds 
del «poder-pel-poder . i del «plaer-pel-plaer •. Per què? Un benestar 
econòmic no es dóna en la nostra societat sense poder. J;s el bloc 
compacte «dels qui tenen » que deixa els altres en segona categoria; 
que no deixa que faci una promoció coHectiva. J;s el qui posseeix el 
qui determina, a la pràctica, que els altres no posseeixin tant ; per 
això mateix els domina. També, com a conseqüència, cau en la 
temptació del . plaer-pel-plaer», de tal manera que en resulta fins i 
tot una finalitat. L'abundància de béns facilita el plaer, sigui quin 
sigui , perquè el qui té tots els mitjans, és portat a buscar-lo i a 
trobar-lo amb totes les subtileses. 

J:.s, doncs, intencionadament que m'he concretat en «això" que 
en diem «món burgès., tal com l'he descrit . He parlat de fet s, i han 
estat aquests fets que he volgut judicar.' 

4. Potser encara caldria aclarir dins aquesta qüestió un darrer punt 
que també m'han criticat ¿On comença i on s'acaba el món de la bur
gesia? La dificultat està a precisar e l límit del que anomcncm classe 
mitja i classe obrera. L'altre extrem no té problema. -es ben clar. Ja 
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La burgesia progressista , sense sortida? 

En el camí proposa t de renovació de l'Església, del món burgès, 
es posa confiança en la que s'anomena «burgesia progressista». Sem
bla no acabar de conèixer en les contradiccions en què cau. En 

concret: té poca serietat i disciplina en les seves realit zacions, és 
fluctuant i propensa a seguir novetats. En aquest sentit tenen més 
serietat la gent de l'Opus. 

-L'objecció em sembla molt profunda. Ha estat feta per un 
burgès i, de fet, coincideix amb el que diu el militant obrer (en el 
sentit de la «poca serietat» o «inconseqüència»). Quina resposta hi 
ha ? Només els fets poden donar-la. I jo crec que hi ha persones 
d 'aquesta burgesia progressista que lluiten per un canvi de les co
ses; que van trobant el Crist dels Evangelis; que lluiten per una 
Església dels pobres, etc. El que succeeix és que aquesta lluita és 
difícil. Són gent que reben patacades de part de tothom. D'una 
banda, fan la crítica als de la seva classe, i, és clar, aquests no l'ac
cepten; per altra part, el militant obrer que no té prou coneixement 
de la seva lluita, el veu ambigu i voldria que es definís més amb 
fets ... ' 

ho dic en començar la descripció: cEs aquella part de la humanita t que 
viu dins ¡'estructura capitalista i que posseeix el millor benesta r mate
rial i té els càrrecs di rigents de la socie tat. Se sent classe privilegiada, 
etc.» Di ria que cI límit discutible dependrà de ducs coses: de l coHabo· 
racionism e dirigent amb els grans burgesos i del seu benestar material. 
':'s el cas dels càrrecs tècnics del govern de la socie ta t, dels dirigents 
tècnics de les empreses, de certes professions liberals. Tots sabem que, 
a la pràctica, mol ts viuen lliga ts a aquells per la seva estreta col-labora. 
ció i pels sous que cobren, etc. He fet aques ta dis t inció, perquè dins una 
societat socialis ta aquests càrrecs també hi són, però la seva situació 
privilegiada té un altre sentit. Que la temptac ió de més riquesa existeix, 
no ho nego, però el planteig de principi és un a ltre. De fe t , és la crít ica 
que sempre es pot fer a aquest tipus de societat. Llavors és e l que dèiem 
de l'acti tud; i estic d'acord que cal vigilar les actituds ... 

5. La respos ta ta mbé la donava en l':lrticle quan concretava com 
havia d'actuar el burgès cristià. Vegeu e ls núms. 11·14, i el 2n. i 4t., de 
les conclusions. 
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Uns grups de militants cristians burgesos 

ferment dins el seu món 

Les conclusions proposades no convencen. No donen prou pistes 
d'encaminament. 

-Comprenc que hagi decebut; són tan senzilles! No es veu 
com un programa d 'acció. Però tampoc no crec que no hagi dit 
res,' Remarco en la primera conclusió de la necessitat d'un testi
moniatge més lluminós de part de la jerarquia de l'Església. ¡;s clar 
que això no depèn directament dels burgesos laics; però veig difí
cil que s'operi un canvi més profund si no hi ha aquest exemple. 
Diria que aquesta jerarquia forma part del món burgès i que po
dríem veure-hi les mateixes característiques. Els laics burgesos 
sempre trobaran excusa en la seva conversió mentre la jerarquia 
es quedi en les paraules i no passi al llenguatge dels fets .' 

Segonament, parlo, si voleu, tímidament, de la necessitat d'uns 
grups de burgesos que amb tota sinceritat revisin l o la la seva vida. 
I remarcava el lola perquè l'experiència m 'havia ensenyat que això, 
en general, no es donava. I concretava més: .Jo mai no he sabut 
què cobraven cn una reunió,. I ho comprenc. perquè això no els 
interessa o per una mal entesa humilitat. El muntatge és ret aixI. 
Jo, malgrat tot, confío -són els (ets- que és possible començar 
per aquest pas de mútua confiança entre ells; i després, perquè 
els canvis són operats per les minories lluitadores. 

Si això no es dóna, crec que és dif/eil trobar una altra solució, 
si ha de partir d'ells mateixos; vull dir una solució més profunda. 
Potser també cal pensar que els burgesos de 25 anys per amunt 
ja no són capaços de canvi, perquè es troben dins l'engranatge de 
la màquina capitalista. També perquè han rebu t una educació de 

6. Cal llegir-les (les conclusions) a la llum de LOta la crít ica, espe
cialment dels núms. (,,7 i dels 11-14. 

7. J!s alJò Que amb motiu del passat sfnode comentava fortament 
un dirigent internacional de l'Escoltisme catòlic: «Els bisbes estan par
lan t de la injustfcia en el món, del problema de la fam; el que haurien 
de fer, és fer tots plegats una vaga de la fam; ja veuríem què passa
ria.» 
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la [e que els ha marcats així per tota la vida i que és molt difícil , 
en e l seu conjunt «reeducar ». Penso, però, que en el seu carni de 
fer Església -<:om molts bisbes i capellans- hauran aportat el 
fet d 'haver acceptat «inteHectualment» un canvi, en les paraules, 
malgrat no hagi arriba t amb prou força a les obres. es un impasse 
que haurà servit als seus fi lls.' 

Què no és cristià en el món burgès 

Voldríem qu.e es tes una anàlisi més concreta sobre els punts 
conflictius que es veuen en el món bu.rgès i que no estan d'acord 
amb un seguiment m és fidel a Jesucrist, de manera que si no es 
Irenca amb aquestes coses no es pot construir «l'home nou», se
gons sant Pau. 

- Em sembla que la qüestió fonam enta l radica en la possessió 
de la riquesa.' E n la Bíblia, així ho denuncien els profe tes de l'Antic 
Testamen t, Jesús i els apòstols. Seri a bo també assenyalar en la 
mate ixa línia els escr its dels Pares dels pri mers segles de l'Església, 
perquè sc'n té un gran desconeixement.lo 

Analitzem·ho a partir d'aquestes preguntes: 

1. Quin és el màxim acumulament de riquesa que puc tenir 
perquè no sigu i incompatib le amb l'ésser cris tià ? 

2. Quina és la manera d 'adquir ir béns que resulta incompati· 
ble amb l'ésser cristià ? 

3. Qujna és l'estruc tura econòmico·soci al-política que la fa in· 

8. Em remeto a la no la J on anuncio un altre a rt icle sobre els jo
ves. 

9. Cfr. la qüestió 2a. quan parlo de les ac tituds, on vinc a d ir que-el 
que configura de fe t e l burgès és la possessió de riquesa; que aquesta 
possessió equival a una actitud permament de voler posseir. 

10. Recomano R. SiERRA BRAVO, Doctrina social y ecol1ómica de los 
Padres de la 19lesia, Biblioteca Fomento Social 1967, o també J. M. D(EZ 
ALEcIÚA, Actitudes cris tianas ante los problemas sociaJes, Ed. Estela, 
1967. 
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compatible amb l'ésser cristià? Podríem trobar més preguntes, però 
cenyim-nos a contestar aquestes tres, que van íntimament lligades. 

I. Com en totes les coses hi ha una Unia divisòria diffcil de 
precisar; en canvi, podem dir que hi ha un màxim d'acumulament 
de béns que deu ser ben clar de dir que és immoral. El que passa 
és que, durant segles, no s'ha fet problema d'aquesta qüestió (vull 
dir amb tanta insistència) que, ara, es fa difícil haver-ho de precisar. 
El qui té, defensa els seus interessos com a seus i creu tenir raó. 
A més, l'actuació de la mateixa jerarquia de l'Església -tots aquests 
segles- ho ha canonitzat (?). I costa de fer una correcció a tot un 
passat. Els béns adquirits hi són, i qui se 'ls treu de sobre? qui 
tira la primera pedra? 

Presentem uns punts que ens ajudaran a arribar a unes conclu
sions: 

a) El que caracteritza els rics és que posseeixin els béns ma
terials més singulars. Són els que la societat -ells?- valora, po
sant-los un preu, i que només ells poden fruir. Il.s un terreny, una 
casa, uncs obres d'art, uncs màquines, unes possibilitats fàcils de 
viatjar, tenir el control del diner dels altres, etc. 

b) Ara bé, aquest acumulament de béns -el que es té de mas
sa- cal judicar-lo en relació amb el conjunt de la humanitat i de 
cara al mateix que els posseeix. La denúncia que sempre han fet 
els profetes es precisa en aquests dos punts: un de cara a la ma
teixa persona, pel fet que la riquesa el tanca a si mateix i et seu 
món; i l'altre, de cara a la resta de les persones que les utilitza de 
tal manera que fa difícil o impossible la seva promoció. 

c) Dins el món actual en què els homes podem conèixer - i co
neixem- la realitat viscuda per tothom comporta més responsabi
litats a tots. Per això, el fet actual de dir que un home pot posseir 
més en un lloc que en un altre, segons la situació en què visquin les 
persones del seu voltant (barri, ciutat, nació, etc.), fa que aquest 
criteri esdevingui ambigu o enganyador. Quan tots sabem que dues 
terceres parts de la humanitat passen fam, i quan sabem on 
són aquestes persones (no són uns desconegu ts! ) pot ser immoral 
portar un tren de vida o tenir uns guanys determinats. A la pràc
tica, diria que caldria fer un càlcul a partir de la renda per càpita 

474 



mundial. Llavors, hom pot comprendre el que pren als altres. El 
que té de més d'aquesta mitjana, és el que dins una societat frater· 
nal, ha de donar perquè correspon als germans." 

Conclusió. Es pot dir que la possessió de béns s'haurà de consi· 
derar immoral, no cristiana, a mida que vagi augmentant la d.ife
rència en relació a la renda per càpita ja sigui mundial o nacional.u 

Dit d 'una altra manera molt directa i concreta : Les persones que 
posseeixen les grans fortunes del món o del país, vull dir que se'n 
creuen i en són els propietaris, se les pOL considerar com pecadors 
públics no conseqüents amb l'ensenyament de Jesucrist . ¿Deu ser 
per ignorància? deu ser a consciència? 

2. Quina és la manera d 'adquirir béns que resulta incompatible 
amb l'ésser cristià? 

a ) La conclusió a què hem arribat a partir de la primera preo 
gunta ens marca un primer criteri: quan l'adquisició de béns vagi 
en augment, per damunt de la renda per càpita mundial, el nostre 
seguiment a Crist quedarà qüestionat. És que ja busquem més del 
que ens pertoca; per això no ens és líci t o ens serà menys lícit. 

b) Tota adquisició de béns que es fa mitjançant l'enganyo l'es· 

11. Analitzem la possessió de béns singulars ja adquirits. Diria que 
aquests no haurien de pertànyer a uncs persones determinades sinó que 
haurien de ser patrimoni de tots. Pcr exemple, quan l'obra d'un arlis
ta és valorada en escreix , hauria de passar als museus o a domini pú
blic, perquè tothom en pogués fruir. Per això, en aquest moment, el 
particular, per un deure de consciència, hauria de donar-lo a la socie
tat. Un altre cas: la possessió de béns úti ls i decoratius com unes joies 
o un abric de pells , etc. El fet d'have r-n'hi pocs fa que s'encareixi el 
preu. U avors, és clar, només en tenen els qui tenen més diners. Què 
fe r? I1s difícil trobar una solució pràctica. Quan ja es té, què fer-ne? 
¿Retenir-ho a casa sense fe r-ne ostentació?, lliurar-bo als museus? ¿I el 
que posseeix una casa ben instaHada? Sj la casa és una obra d'art, es 
pot convertir en museu? En l'actualitat, man tenir-la adeccnlada exigeix 
unes despeses que per a un particular representarà haver de guanyar 
molt. Per això val més que passi a patt ¡moni de lots. En tols aquests 
casos, no crec que la solució sigui passar o vendre aquestes coses a 
altres particulars; és enriquir un al tre. Amb tot, sempre caldrà que la 
fruïció d'aquests béns estigui a l'abast de tots. 

12. Cal tenir en compte c i nivell de vida i poder adquis itiu de la 
moneda de cada IIoc. 
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peculació (sobre el valor i qualitat d 'un producte o cosa que es ven 
o es contracta; no complir expressament el que s'ha contractat, fin
gint els motius; incomp]jment en el treball contractat, etc.) 

c) Quan aquesta adquisició es fa mitjançant: 
- la compra-venda de productes que perjudiquen la persona hu

mana (d rogues, pornografia, armament, etc.); 

- la defraudació sistemàtica dels treballadors o l'acomiadament 
injust; 

- l'explo tació de la dona o de l'home com objecte de plaer (pro· 
paganda, espectacle, prostitució, etc.); 

- la fabricació d'objectes de luxe, innecessaris per a una promo
c ió coHectiva de la societat; 

- l'abús del poder o autoritat que es té damunt dels altres (càr
rec polític o militar, financer, prestigi professional, metge, advocat , 
arqui tecte, enginyer, art ista, director d 'empresa, etc.); 

- l 'acaparament de càrrecs dirigen ts de la societat amb afany 
de lucre (conseller de societats financeres, accionista, acceptació 
de molts encàrrecs sense tenir en compte els altres que ho podrien 
fer igualment). 

3. Quina és l'estructura econòmico-social-política que la fa in
compatible amb l'ésser cristià? 

Parlar d 'estructura és, a vegades, i ho sembla en el nostre cas, 
com un carreró sense sortida o cercle viciós. Qui fa l'estructura? 
Les mateLxes persones. l qui configura aquestes persones? L'estruc
tura. Dic això donant a entendre la complexitat del problema. Però 
no em vull aturar. Vet aquí, com en les altres preguntes, uns punts 
de vista. 

No és cristiana aquella estructura que fa possible que la riquesa 
estigui en mans de pocs. Que els béns de la salut o higiene o de la 
cultura, sigu in privilegi d'un grup reduït. 

Que crea i defensa la mentalitat que aquesta situació ha de ro
mandre i que l'esforç per a una major just/cia entre els homes és 
una pura utopia. 

Que estableix i coacciona per la força del diner O de les armes 
que solament uns pocs han de portar el govern de les nacions, no 
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solament no fomentant sinó fins i tot impedint lota possibilitat de 
participació lliure, conscient i responsable del s ciutadans. 

Que no fa possible el desenrotllament de cada ésser humà, fin s 
i tot talla d'arrel tota capacitat de bé. 

Que davant de les deficiències de les perso nes o del s grups hu
mans, no fa cap acció positiva de curació, simplement s'inhibeix, 
o fin s i tot elimina aquestes persone>. 

Que s'aprofita de la incapacitat de les persones o dels grups hu
mans de cara al propi benefici. És com mantenir un estat de po
bresa o misèria o ignorància per a poder·se enriquir. I encara més 
subtilment, ajuda el seu desenrotllamen t fins al punt necessari per 
a poder servir millor e ls propis inte ressos. 

Que crea tals condkions de vida que les persones només pensen 
en elles mateixes o en el seu grup . Això els dóna una ànsia constant 
d'adquirir egoísticament qualsevol plaer. Es crea un ambient en el 
qual la llei de vida consisteix a pensar sempre en un mateix j des· 
preocupar-se dels a ltres . Àdhuc instrumentalitza l'esperit generós 
també inherent a la persona humana. 

Que e timula la inclinació de l'home a sobresortir, de manera 
que l'activitat humana no és posada al servei de tots sinó d'uns 
pocs. 

Que boicoteja tota acció de cara a fer possible un món més 
fraternal i just, on ci domini de l'home sob re l'home i de l'odi 
han de ser eliminats. 

Que fomenta les inclinacions genitals egoistes de la persona hu
mana o altres formes de plaer per cvadir·la d'ella mateixa i de l'au· 
tèntic amor al s al tres o de la promoció col'lectiva de la societat. 

Que no ajuda la persona a reflexjonar i a plantejar·se els proble
mes de la societat; que no obra de conjunt per a fer-se càrrec so
lidàriamen t de solucionar-los. 

Que escamoteja la realitat, presenta parcialment els fe ts, diu 
que no existeixen deficiències, perquè sempre, sigui com sigui, tot 
es va solucionant (encara que malament, es diu que se soluciona bé ). 

Que encamina i desenrotlla la reli giositat de l'home vers un 
«déu » llunyà dels homes, dominador dels homes, despòtic; un . déu> 
que justifica les posicions de privilegi d'uns quants; un «déu. iden-
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tificat amb el poder o la riquesa que es posseeix, de manera que el 
bo és sempre el que mana o e l que és fic; un «déu » que serveix 
per a fer por; un . déu» que vol que romanguin les desigualtats 
de riquesa, de poder, de cultura, e tc .; un «déu» que no es fica en 
l'acció poUtica, social i econòmica dels homes perquè evolucioni 
sinó que el fa guardià de l'slalu quo. 

Una . Església» que visqui o s 'estructuri segons els punts expo
sats. Que els seus dirigents acumulin riqueses i detentin un poder 
despòtic ja sigui en ci camp de govern com en la mateixa assimila
ció del contingut de la fe, una «Església . en què els seus membres 
no desitgin lliurement compartir i trobar-se junts en la pregària i la 
correcció fraterna, per a comunicar joiosament, pel seu exemple 
fidel, el Cris t a to ts els homes. 

L'enumeració, sembla que es faria exhaustiva. Potser hauria 
estat millor referir·se directament a documents universalment reco
neguts, com la Declaració dels drels de l'home, l'encíclica Pau 
a la terra, la constitució pastoral L'Església i el món d'avui del 
Vaticà 11. 

Sobre tots aquests punts cal dir que el que no lluita vers aquests 
ideals fent el possible per canviar l'estructura que hem denun
ciat com incompatible amb l'ésser cristià, se situa fora del camí de 
Crist; diríem que ja no és cristià. I si sabent-ho, fingeix lluitar-hi 
és un hipòcrita_ Si fa el que pot, és fidel a seguir un camí. Si ho 
fa i l'afavoreix, pensant tenir raó, és un ignorant. De les tres pos
tures, solament la del mig és cristiana; les altres dues, ja sigui per 
mala o bona fe, no ho són, encara que la ignorància comporta més 
possibilitats de canvi. 

Per a un camí pedagògic , no espiritualista o al ienant 

L'Esglés ia anuncia i diu Jesucrist 

Creient que «la solució» que es dóna als burgesos no portarà en· 
lloc. Es espiritualista_ Cal canviar de dalt a baix Io ta l'es tructura 
capitalis ta. E.s immoral, injusta. Cal una «caritat polit ica» que els 
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alliberi d'aquesta estructu ra qu e no els deixa créixer vers una ma· 
jor fidelitat al Crist, que vol dir a tot 11Ome. Cal una interpretació 
cris tiana d e la «lluita de classes», en el sentit que els explotats aIli· 

beren els explotadors. 
-Jo diria que molts d'aquests punts ja han estat con testats. 

Vet aquí, però, el que em sembla: 
I. És que l'Església ha d 'optar pel socialisme? És que l' Es

glésia s'ha d ' iden tificar amb el moviment obrer? En d ir Església , 
vull dir els cristians, els cristian s en bloc. 

Em sembla que no es poden segui r aquests camins com si fos· 
sin l'Evangeli. Certament que són uns signes del temps en els quals 
cal descobrir tot allò que empalma amb l'Evangeli de sempre, el de 
Jesús de Natzare t. Per això cal anar més enllà de les interpreta
cions «burgeses» o de «lluita de classes», com aquell qui dóna a 
aquestes la força d'un criteri únic. L'Evangeli de Jesucrist no és 
quelcom amorf que pugui ser interpretat per qualsevol vent de 
doctrina (cfr. 1 C 3, 5-7); ell mateix té to ta una obj ectivitat que cal 
qprofundir. ÉS, doncs, a partir d 'aquí, si a cas, que podem dir que 
l'Església com a comunicadora d 'aquest Evangeli, troba, desco
breix en aquests signes dels temps, l'acció de l'Esperit, una bona 
obra de Déu, perquè veu que coincideix amb el missatge que pre
dica; dit d'una altr~. manera : e ls cristians, en sentir·se interpeHats 
per aquests signes, s'adonen que el «seu » Evangeli també és allà. 

2. Els cristians c reiem en Jesucris t. E ll és Algú. Fem adhesió 
d la seva Persona amo totes les conseqüències. EH és el nostre Alli
berador -el nostre Redemptor- el de tots els homes, el que alli
bera de tot mal, e l p resen t i e l futur, e l peca t de tot home; ho és 
en Ta força de l moment present temporal. pel fet que ens la comu· 
'qica per poder lluitar infatigablement; ho és en el futur, més enllà 
d'aquest món, on el fet de la mort, ara, visible als nostres ui ls. 
queda des trulda. ÉS, doncs, en Crist que som plenament allibera ts, 
i per això joiosament, els cristians comuniquem aquesta victòria, 
en la fe i en l'esperança, que ara necess item, i en l'amor, que mai 
no caducarà Jo penso que en el nostre diàleg amb els homes, no 
hem de deixar de predicar aquest fet. És la gran Novetat i és im
portant que ]a visquem . :t:.s la nostra originalitat. 
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3. Sembla que la postura que «no hi ha res a fer amb els bur
gesos>, ens demani, als capellans que estem treballant dins el seu 
món amb aques t afany de renovació, deixar-los a «l'estacada» .• Com 
que no lenen esdevenidor», «no saben on van »,1J per què ser-hi ? 
l, és cert, hom ho creu més d 'una vegada. Llavors penses que cal 
anar als ambients populars. Allà, però, saps que aquestes masses 
respiren els defectes mateixos denunciats en els burgesos (és allò 
de les actituds); i et consta que hi ha companys que també han de
cidit abandonar aquest camp. Queda, doncs, una única sortida: 
trobar-te amb aquelles persones veritablement compromeses tant 
pel seu estil de vida -no es casen amb la riquesa i el benes tar
com per una acció obertament llançada per a portar al món més 
veritat, més justícia, més igual tat, més frate rnitat; i aquestes per
sones, de fet , viuen, han de viure, com un ferment, dins les classes 
populars, lluitadors nets en el movimen t obrer. Semblen ser, 
aquests, els que han acceptat l'anunci de Joan el Baptista (cfr. Lc 3) 
i que més sincerament i autènticament s'obren al Crist, com uns 
nous apòstols. «Són els explotats que alliberen els explotadors .• 

4. Admeto perfectament que hi hagi aquesta Església . Molt 
més encara: crec que és totalment necessari. L'Església necessita 
aquesta avançada de despreniment, de lliurament, de compromJs, 
de solidaritat per l'alliberament del s pobres (vull dir la situació 
d 'injustícia, de menyspreu en què viuen). lÒ.s ci Crist que s'hi fa 
realment present. Però hi ha un fet profund de la vida de l'home 
-eomú a tots els homes- que obre l'entrada a l'Església a d'altra 
gent: és el fet de la debilitat, del pecat de tot home. Àdhuc dins 
aquest grup de «més perfectes. hi habitarà el pecat. Per això crec 
que hom no es pot reduir a aquests grups. L'Església és una comu
nitat de pecadors, de persones que no estan mai convertides del 
tot, que avancen entre vaivens en el seguiment del Crist. Llavors, 
per què no confiar que entre la gent del món burgès hi hagi uns 
Zaqueus, uns Nicodemus, etc? L'important, em sembla, és no esta
far-los l'anunci del Crist; no fer·los el joc. I parti r d'ells, amb una 

13. Recordem el caminar d'esma del film de Buñuel, Lc charnze dis
cret de la bourgeoisie. 
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pedagogia. D'aquí ve que, amb bon realisme, hom no vegi una pos
sibilitat d'un canvi radical d'estil de vida. La cosa vindrà amb els 
fi lls , amb a lguns fills . 

5. Estic d'acord que hom no pot confiar en el bloc compac
te dels diguem-ne «cristians burgesos», però no estic d'acord que 
no hi ha res a fer. Per això he parlat de grups de militants, oberts 
sincerament a una conversió més total a Jesucrist. He denunciat 
uns defectes, això que cal canviar. També he parlat d 'uns valors 
que cal posar al servei de la coHectivitat. Tot això, doncs, és el que 
cal tenir en compte: un llevat que ha de fer fermentar la massa. 
Però, repeteixo, confio en aquestes persones que evolucionen i po
den fer evolucionar els altres des de dins; i, és clar, amb dolor, amb 
incomprensió, molt lentament, però també amb el goig del que «sap 
modr i ressuscitar pels altres» .14 

6. Em sembla que cal sumar les possibilitats en el camí re
novador. Aquest sentit possibilista-realista, el veiem ben clar en
tre els diferents blocs políti cs de l món actual. Dins aquest camí 
diguem-ne de complementació -que pot semblar ambigu-, cal 

veure que hi ha uns objectius comuns, encara que siguin llunyan s. 
També és a llò que de ia Joan XXIII que «cal r emarcar més el que 
ens uneix que el que ens desuneix». 1!s cl ar que això no vol dir que 
no es continuï treballant per e liminar les fortes ambigüitats. Per~ 

què en el fon s queda tota una lluita d'ideologies, de pensament i de 
tot el pes dels fets. Convertir-se a una idea és difícil; per a ixò cal 
parlar, discutir. Necessàriament acompanyar~ho amb els fets i criti~ 

car aquests fets. 

Lluís Bonet 

14. De fet els que provenim d'aquest món no podem dir -almenys 
jo no ho puc dir- que el que hem rebut s igui tot en bloc nefast. Jo he 
après a casa meva, en l'ambient on m'he desenrotllat, una pila de va~ 
lors que han facilitat una obertura als altres. He après una disponibili
tat , un fer les coses ben fetes, cuidar e ls detalls, el ser acollidor, diguem
ne educat amb Ics persones, crear un ambient que afavoreix l'amistat, i 
la mateixa fe . 
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sí O NO A LES BENEDICCIONS 

Introducció 

En la comunicació rebuda del sector pastoral 
de Cervera segurament que molt s lectors lli 
agrairan el sentit pràctic en què es mira de rea
lit zar la purificació de la religiositat popular . 
E.s una feina '10 pas banal i que, de diverses 
maneres, to ts hem de portar endavant, no so
lament de manera verba l, sinó amb aplicacions 
ben concretes. Aquí en tenim un exemple. 

Els malentesos i situacions incòmodes que es produeixen so
vint amb motiu de benediccions ens han mogut a fer una reflexió 
aclaridora sobre aquest punt. 

No és pas que el considerem dels més importants. Però creiem 
que el seu aclariment pot ajudar-nos a purificar la nostra fe, alli
berant-la d'algunes corrupcions que podrien enterbolir la imatge de 
l'Església i del cristianisme. L'borne d'avui, que és un home secu
laritzat, és particularment al·lèrgic a tot el que tingui el regust de 
pràctiques supersticioses. 

Ouè vol dir beneir una cosa? 

Quan es fa una benedicció, quan es beneeix una casa, un auto, 
els fruits de la terra, etc., 

-lloem Déu, li donem gràcies pels béns que rebem d'ell 
-expressem el desig que allò serveixi pel que Déu vol que ser-

veixi 
-demanem amb l'Església que Déu guardi i ajudi els qui utilit

zaran aquelles coses; que mogui el seu cor cap al bé, guiï els seus 
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pensaments i augmenti el seu sentit de responsabilitat perquè sàpi. 
guen fer-ne bon ús. 

Tres perills que voldriem evitar 

I. El perill de supers tició, com seria atribuir a les coses beneï
des una mena de virtut màgica que preserva de malalties i acci· 
dents. La benedicció de Déu no recau pròpiament sobre les coses, 
sinó sobre el cor de les persones que utilitzaran aquelles coses, per
què siguin capaces de fer el bé. 

2. El perill que (sobreto t en el cas d 'empreses i negocis) la be
nedicció de l 'E sglésia es pugui fer servir per a encobrir o avalar in
jus tícies, fraus, abusos o altres intencions mesqu ines. La benedic· 
ció no és una garantia per a guanyar més diners, sinó per a obrar 
bé. Per això caldria assegurar la voluntat de fe r servir aquella em
presa o negoci per fer bé als altres i no per explo tar-los. 

3. La bened icció feta en el moment d'una inauguració solem
ne, pot ser fàcil ment interpretada com un simple mitjà de solem
nilzació: i, en cas de l'assistència d'autoritats o altres personat
ges, po t ser in terpretada com l'expressió d 'una aliança de l 'Esglé
sia amb els in fluents i poderosos i esdevenir motiu de con fusió. 

Una pauta per endavant 

Es fa ran totes les benediccions que es demanin, sempre que, 
després d'haver-ne parlat amb els interessats, s'asseguri el verita
ble esperit de la benedicció i s'evitin els perills esmentats. 

La benedicció es farà sempre fora de l'acte de la inaugu ració 
per tal que la benedicció pugu i ser demanada i celebrada amb ve· 
dtable esper it de fe, evitan t tota confusió. 

S 'haurà de procurar que la cerimònia reflecteixi ben bé el sen· 
tit de la benedicció, donant preponderància a la Paraula de Déu 
i a la pregària. 
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A tall d'exemple: a lguns casos 

La benedicció de la Candelera no pot ser la benedicció d'una 
candela que, encesa en temps de tempesta, ens guardarà de llamps 
i pedregades, sinó el reconeixement i la proclamació de Jesús com 
a llum del món, tot demanant-li que iHumini els nostres cors. 

La benedicció de Sant Blai ha de deixar de ser la benedicció 
d 'uns aliments que preservaran els qui en mengin de mal de coU 
o de feridura o de qualsevol altre mal. Això no és veritat. En canvi , 
podria molt ben ser l'ocasió de donar gràcies al Senyor dels ali
ments que en últim terme rebem d'ell; de demanar-li que no ens 
manqui ni a nosaltres ni a cap home l'aliment de cada dia, que mo 
gui el cor dels homes a treball ar per a una major producció i una 
millor distribució de béns; perquè no hi hagi d'haver ningú sobre la 
terra que pateixi fam. 

Per a treure tot regust de superstició de la festa de Sant Cris
tòfol, més que no pas arruixar els cotxes amb aigua beneita, val
dria més invitar els conductors a una missa o a una breu celebra
ció litúrgica en què es pregaria pels allí presents i per tots els con
ductors, demanant al Senyor que els guardi i sobretot avivi el seu 
sentit de responsabilitat perquè no prenguin mal ni en facin . La 
desfilada d'au tos es podria fer després de la celebració com una des
filada simplement festiva. 

La benedicció del dia de SanI Isidre podria ser la benedicció 
del camp, donant gr cies al Senyor pels fruits de la terra, dema
nant-li que guardi els nostres cultius, que faci fructificar les nos
tres suors, que ens faci reconèixer la dignitat del trebaU del camp 
i que mogui els governants i la societat en general a treballar per la 
promoció de la gent del camp fins a alliberar-la de les desigualtats 
que sofreix. 

Posem per cas una empresa. Engegar una empresa és realment 
una cosa molt seriosa, fins i tot des del punt de vista social. ~s nor
mal, doncs, que l'empresari senti la necessitat de comptar amb Déu 
i pregar perquè aquella empresa pugui con tribuir de debò al bé seu i 
al bé comú. En canvi, no podria admetre's l'actitud d'aquell empre
sari que demanés la benedicció com una mena de recurs per a fer 
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més diners o la d'aquell propie tari d 'una discoteca que cerca en la 
benedicció una mena d'ava l o aprovació ec lesiàs tica que dissipi e ls 
temors de les consciències més dcUcadcs. 

Beneir una casa és invocar la presència de Déu en aquel1a fam.í
üa, demanar-li que hi faci créixer l'amor -font de joia , de bona con
vivència i fe licitat- i totes les virtuts. 

La benedicció de taula, que conserven moltes famílies cristianes, 
més que no pas per a demanar al Senyor que beneeixi aquells ali
men ts perquè no ens fa cin mal, podria ser l'ocas ió d 'una breu pre
gària fam iliar i de recorda r-nos de tan ts que pateixen fam per l'e
goisme dels qui van tips. 

L'aigua beneita que prenem en en trar al temple podria servir-nos 
per a recordar el nos tre bap tisme. donar-ne gràcies al Senyor i avi
var en nosaltres la con sciència de les seves ex igències. 

Equip de capellans de Cervera 
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REPÀS ALS CONSELLS PASTORALS 

Fa Ull al1y i mig (desembre 1971 ), el l1úmero 
14-15 de «Quaderns. parlava amplament dels 
Consells Pastorals. H i havia suggeriments i ano
tacions per a aquells qui es plantejaven «com 
llançar-se a la formació de COl1sells Pastorals i 
com utilit zar aquesta nova eina de treball pas
tora!)/!, Va ser aproximadament l'any 1960, que 
començaren a arrencar els prim ers intents d e 
Consells Pastorals a nivell de parròquies, de vi
les i ciutats, de sectors pastorals. I en aques ts 
set anys ha anat creixent el seu nombre en el 
nostre país de manera 1wtable, si bé no pas tan 
massiva com es podia esperar, ni tampoc tan 
ben orientada de cara a l'evmtgelització, com 
seria de desitjar. Cal també deixar constàn,cia 
que a hores d'ara encara no es compta amb cap 
Consell Pastoral a nivell diocesà. Es t/na gret/ 
omissió. 

Durant aquests anys hi ha hagut temps per a 
fer i desfe r, per a e'1 tusiasmar·se i per a desani· 
Inar·se respecte als Consells Pastorals. S'han po· 
gllt tas tar les seves possibilitats i les seves 1imi· 
racions, s'ha pogut revisar la seva ges tió i s'ha 
parat o s'ha continuat e'1davant ... De tot s'ha 
donat i es dóna en la navegació d'aquests nous 
vaixells botats enmig de les aigües vives post· 
conciliars .. . 

Malaguanyats Consells Pastorals? 

Una i altra vegada arriben males impressions respecte a la 
marxa de bastants Consells Pastorals, que func ionen a parròquies 
de ciu tat i de poble. Es podrien resumir les acusacions ràpida
ment: que els consells s'estanquen en qüestions de tràmit admini s· 
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tratiu : diners, obres, hora ris del culte .. i altres minúcies; o bé 
que estan compostos per persones de bona voluntat, però manca
des d'empenta i de vis ió, sense inquietud, amb mentalitat conser
vadora. En un i altre cas no es dóna una preocupació evangelitza
dora, un est il missioner i d'acció vers la fe . Per això cal valorar 
els esforços que es fan per treure els Consells Pastorals d'aquest 
punt mort. Copiem un pla de treball que un membre proposava a! 
Consell Pastora! del seu poble. IÒs una pista concreta, entre altres, 
per a trobar el bon ca mí. 

. El CP. és format per un grup de cristians que representen la 
comunitat i coHaboren d'una mane ra més directa amb els sacer
dots responsables, per anar trobant els camins d'acció pastoral. En 
aques t sentit, crec jo , que una feina molt útil i molt convenient de 
cara a una pastoral més reali sta i pedagògica, podria consistir a fer 
una revisió de com les persones del poble, especial ment els practi
cants, han entès i assimilat el canvi que fa l'Església, en concret al 
nostre poble. Es tractaria de fer un esforç per recollir realment 
l'estat d'opinió del poble, l 'actitud psicològica de la persona que 
ve a l'Església i escolta una homilia, uns cants , unes conferències, 
una manera de fer i de dir diferent de la manera de fa uns anys . 

• EI procedi ment podria ser : que cada membre del CP. portés 
observacions recollides entorn d'allò que entenen els practicants, 
quan sen ten expressions com "Església", "comprom ís", jjcanvi", "Je
sucrist és el nostre Salvador ", "l'Eucaristia és l'acció de gràcies a 
Déu ", "ser cristià no és tan sols es tar d'acord amb unes veritats, 
s inó sobretot creure en Jesucrist" ... 

»Un cop feta la posada en comú de Ics observacions, es podria 
començar a pensa r en la manera d'enfocar una catequesi d'adults 
que vulgui anar dirigida a aquestes persones. Quines coses tindran 
preferència, quines cal aclarir, quins passos s'han d'anar fent ... 
I el tercer pas, ja pràctic, consistiria en invitar a formar un o diver
sos grups de reflex ió sobre aquests temes, procurant especialment 
obrir el cercle dels practicants que ja actuen i participen actual
ment en coses concretes.» 
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A tall d'exemple. Per a aquells qui no saben com posar-s'hi 

Sovint respecte als temes tractats per «Quaderns», hem reco
llit aquesta crít ica : que elaborem moltes anàlisis i disquisic ions, 
però que aportem pocs materials pràctics per al treball pas toral. 
Sí, reconeixem que val la pena, sobretot en qüestions intricades, 
d'oferir orientacions definides i procediments concrets d'acció. Però 
no volem pas inventar fórmules de laboratori, s inó acollir i trame
tre a través de les nostres informacions, les actuacions pastorals 
q ue han donat un cert resultat i brillen , si nó per la seva perfecc ió, 
sí pel bellugueig de la vida que tenen. 

Només pronunciar un títol com . Consell Pastoral de Sector. 
exci ta ja la nostra imaginació que amb desassossec es posa a som
niar amb votacions, comiss ions, reunions, papers ... Es desencade
na una sensació d'angoixa i de recel que parali tza tota gestió vers 
aquest fi . 

En realitat, però, els qui es deixen d'excuses i es posen a actuar, 
no ho troben tan complicat.. . Copiem aquJ els documents d'un Con
.ell Pas toral de Sector, que ja ha arribat al tercer any de funciona
ment: 

. Com sabeu, al Sector de Sant Andreu de Palomar hi ha 6 parrò
quies, 2 comunitats de religiosos, lO de religioses, i altres institu· 
cians, grups i moviments de caràcter cristià. Entre tots, bé o ma· 
lament, som l'Església de Crist en una zona humana de 100.000 ha· 
bitants. Hi tenim una m issió pastoral coHectiva: fer-hi real la pre
sència de Crist Salvador i eficient el seu missatge . 

• Al cap de tres anys d'haver-se constituït en Sector Pastoral 
(entitat pastoral de caire supra-parroqu ial ), per cert un dels pri
mers de Barcelona, s'ha arribat a un cert grau de consciència de 
"pastoral de conjunt" i a un nombre determinat de realitzacions 
coHectives. Acabada Ja primera fase de creació i consolidació, sem· 
bla que el Sector Pastoral ha de créixer i madurar a fi de no que
dar es tancat. Això és el que es va manifestar fortament al darrer 
Consell Pastoral (que reuneix cada mes a sacerdots, laics i r eligio
ses del Sector, i porta la integració progressiva de la pas toral). De 
fet, hi va haver força crítiques per part de tots, i un desig genera-

488 



litza t de fe r que el Sector s'enfonís en les seves activitats, progres
sés en realitzacions pràctiques, fes créixer la responsabilitat dels 
laics i a tengués més eficaçment les reali ta ts humanes del barri. 

»Una de les decisions que han estat preses és la d'informar de 
les tasques del Consell Pastoral totes Ics persones que hi estan in
teressades i de fet hi coHaboren. Aquests fulls s'envien als mateix05 
integrants del Consell Pas toral, als sacerdots del sector, als mem
bres de Consells Parroquials, a les religioses (que són més de 100) 

i a dirigents de moviments i associacions d'Església. Ens ha sem
blat que info rmar és compartir, i que aquests fil0destos (ulls ens 
ajudaran a tols a prendre consciència de comunitat ; a saber què 
es fa, a poder-ho analitzar críticamen t, i a facilitar aportacions i 
suggeriments de pan de tots vosaltres. 

»Com més cos i substància prengui l'entitat "Sector", més ens 
anirem alliberant de l'absorció en La nostra tasca particular i ani
rcm obrint-nos a perspectives més amples. Les realitzacions de 
"pastoral de conjunt" fctes fins ara potser us semblaran escasses 
i dèbi ls. Però no podem ex igir a una entitat gairebé acabada de 
néixer resultats plens i madurs. Hem d'aprendre a caminar cami
nant, i hem d'anar madurant i consolidant-nos seriosament, sense 
cremar elapes ni bastir uns muntatges amb molta aparença però 
poca arrel. » 

Organització del C.P. de Sant Andreu (COPS) 

1. Missió. «El COPS té a l seu càrrec l'acció pastoral comu· 
na de l 'Arxiprestat. Tots els seus membres hi tenen veu i vot. (del 
Projec te del Directori de Pastoral de Conjunt als arxiprestats). 

2. Memb,·es. El COPS serà integrat per: 
- l'Arxiprest, ci responsable principal de cada parròquia, el Se

cretari del Consell de preveres (COPRES), i un representant de 
cada grup de clergues específic i reconegut. 
~ls representants dels Consells pastorals parroquials. 
~l s representants de les comunitats de religiosos i religioses. 
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-representants de les institucions de sen 'ei pastoral de nivell 
arxiprestal. 

-representants d'aquells altres grups de cristians que no depe
nen directament d'una estructura parroquial. 

- representants del jovent. 

3. Renovació de membres. Tots els membres per elecció del 
COPS i de la Comissió Permanent (CP) hauran de ser confirmats 
cada any en el s seus càrrecs pe ls e lec tors corresponents. ornés 
podran ésser reelegits per a una durada màxima de tres anys. 

Si un terç dels membres del COPS presenta una moció de cen
sura a l'actuació del Secretari , se'n votarà un de nou. 

4. Comissi6 Permanent. Missi6: «La CP té la missió d'animar 
l'activitat del COPS i de les seves especialitzacions, així com resol
dre els assumptes de tràmit i representar l'Arxiprestat en les ges
tions que no demanin el nomenament d'una representació especial. 
Es reuneix, com a mínim, abans de cada reunió del CO PS per tal de 
preparar-ne l'ordre del dia, i després de celebrada, per tal de revi
sar-la i promoure la realització de les seves decisions. Però l més 
enllà d'aquest mínim, els con tactes freqüents entre e ls seus mem
bres, i sobretot entre l'Arxiprest i Secretari, són la plataforma per 
a act.ivar de manera sempre més dinàmica i creativa, la seva fun
ció d'impulsors .• (Del Projecte del Directori de Pasto ral de Con
junt als Arxiprestats.) 

Membres: La CP serà formada per: 
-l'Arxiprest 

--el Secretari : un laic o religiós, elegit pel COPS d'entre els seus 
membres. 

--el Secretari del COPRES 
-un religiós/a i un laic/a, elegits d'entre els membres del COPS. 

Nota: El Secretari podrà ésser auxHiat per un secretari ad
junt en aquelles tasques que ho requereixin . Aquest, si no fos mem
bre del COPS tindrà veu però no vot. 

5. FWlcionamelll del COPS 

a) Convocatòries ordinàries: La CP convoca el COPS esta
bleix l'ordre del dja. 
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b) Convocatòries extraordinàries: Davant de fe ts que reclamin 
una urgent atenció, la CP pot convocar una reunió extraordinària. 
També l'ha de convocar, si un terç dels membres del COPS la de
mana. 

c) Ordre del dia: La CP el confeccionarà: 
- tenint en compte les necessitats pastorals del moment i les 

opcions i orientacions sorgides de les Jornades de Pastoral de Con
junt i de les successives Assemblees. 

-recollin t temes proposats pel COPRES. 
- reco lli nt temes proposa ts per un o més membres del COPS. 
Nota: Si a lgun dels temes fos rc[usat per la CP es do naran les 

raons del refús; però si un terç del s membres del COPS proposa un 
tema o presenta una moció de censura, e l CO PS s'obliga a trac· 
tar-los. 

d) Dinàmica de Les reunions : 
~s faran almenys un cop al mes. 
-el Secre ta ri enviarà abans de cada reunió : l'ordre del dia; els 

resums dcls acords presos en la reunió anterior; i, quan s'escaigui, 
una informació sobre e ls tcmes de l'ordre del dia que demanin una 
informació prèvia . 

- un moderador ordenarà el d ià leg i aconduirà el grup. 
- l'exposició de cada tema se rà a càrrec d'un animador. 
- e ls tcmes de l'ordrc del d ia que per la seva entitat requerei-

xin un es tudi previ, seran tractats per com issions que en faran un 
plantejamen t inicial i tècnic. Els membres d'aquestes comissions 
no cal que siguin del COPS. 

-els temes de l'ordre del dia (que poden tenir un car àcter d'in
formaci ó, reflexió, decisió) seran trac tats per to t el COPS o d ivi
dint-lo en grups fun cionals. 

e) Decis io1J s: Els acords o decisions hauran de sorgir de l'in
te rcanvi de parers dels di ferents membres del COPS, dintre un cli
ma constructiu , de màxima comunió. S'ha de tendir a ]a unanimi
tat de cri teris i al respecte a les idees minoritàries. Si finalment no 
hi ha acord, cal cercar una nova fórmula acceptada per la majoria. 

Si s'ha de procedir a votacions, l'acord dels dos terços del COPS 
decidei.x. 
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6. Economia. Les despeses generals del COPS seran ateses per 
mitjà d 'una aportació periòd ica de les parròquies. 

7. Assemblea 
a) Periodicitat : Almenys un cop l'any es convocarà una As

semblea General. 
b) Memb res. L'assemblea estarà formada per: el Vicari epis

copal; els membres del COPS; els membres del Consell de preve
res; els membres dels ConseUs pas torals parroquials; els membres 
de les comunitats de religiosos i religioses; representants de movi
ments i grups, tant de joves com d 'adults, convidats pels diversos 
CanseU s parroquials, en funció dels temes que es pensen tractar 
a l 'Assemblea. 

Eventualment poden assis tir-hi altres persones interessades en 
la pastoral, sempre que es comuniqui a la CP o justifiqui la seva 
presència algun membre del COPS. 

e) Missió: 
- informar de realitzacions i projectes d'àmbit arxiprestal 
-sensibilitzar sobre problemes vius de l'Església, tant al país 

com a la diòcesi o al Sector. 
-sondejar l'opinió dels assistents per a poder dur a terme una 

pastoral realista. 
-decidir sobre les prioritats pastorals d'aquelles qüestions pro

posades pel COPS. 
D'acord amb el que precedeix, i avui per avui, el COPS queda 

format així: 
Clergues: L'Arxiprest; el secretari del COPRES; el responsable 

principal de cada parròquia; un representant dels sacerdots dedi
cats a la Pastoral obrera. 

Religiosos: un representant del conjunt dels religiosos sacerdots 
que no tinguin tasques parroquials; un representant dels r eligio
sos no sacerdots; dues representants de les comunitats de Reli
gioses assistencials ; dues representants de les comunitats de reli
gioes dedicades a l'ensenyamen t. 

Laics: dos laics per parròquia (un del Consell Pastoral Parro
quial i un altre designat pel mateix Consell encara que no en formi 
part); un matrimonj representant dels equips de matrimonis; un 
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membre de l'equip de Catequesis d'adult s; un membre de l 'equip 
de Catequesi d'infants; el responsable del Sector escolta, al qual 
pertanyen els Agrupaments del Sector pastoral, o el que e ll vulgui 
delegar ; un noi i una noia d'algun dels grups de joven t existents al 
Sector; un matrimoni representat del CPM; i representants del 
Moviments Laics que poguessin exist ir al Sector. 

Josep [-{artet (pel recull i //Otes) 

El Consell 

de la Comunitat Parroquial 

Una sessió 

[-{eus aquí ,m model possible de Consell Pas
toral, que es 'roba narrat amb senzillesa i fin es 
observacions en un llibret de l'autor belga 
A. TANGE, Analyse psychologique de l'Eglise, 
Fleurus (1970). L'autor testifica que és IIn mo
del experimentat ja en diversos llocs i des de 
fa quatre o cinc anys. Més enllà de l'estructura 
concreta, també interessant i útil, són destaca
b/es els valors comunitaris que inclou. M'ha 

semblat adient de traduir-ho com a apèn
dix del nos/re repàs dels consells pastorals. 

Una primera característica d 'aquest Consell parroqu ial és la 
de ser i ex is tir per sobre de tol sota la forma d'una sessió o d'una 
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gran reunió. No es tracta pas d'imaginar-se un grup forma t per uns 
«representants» de la parròquia designats per l'autoritat o fins i tot 
elegits per un vot general. Aquí es tracta d 'un acte existencial, d'una 
acció comuna, d'una reunió que s'es tà fent. Es podria dir que el 
Consell parroquial, ta l com nosaltres el co ncebem és la parròquia 
reunint-se periòdicament. 

Una sessió és una reunió necessàriament llarga. En efecte, ha 
de permetre de prendre opcions comunes en relació amb els exten
sos problemes que la comunitat ha d'afrontar inelud iblement en el 
medi parroquial i que demanen sempre un cert temps per a poder 
ser tractats seriosament. Ha de permetre, també, a cada partici
pant , d'establir amb els altres, contac tes espontanis i cordials. 

Si hom s'acontenta amb petites reunions, on el temps de què 
es disposa és massa breu, només es podran tractar les qüestions de 
l'ordre del dia, sense poder però, par lar o bescanviar folgadament 
en un ritme psicològicament satisfactori. Si es té pressa per a aca
bar no es podrà, per exemple, fer coneixença mútua per pe tit s 
grups o cara a cara en el transcurs dels moments previstos per a 
l'esbarjo. 

o hi ha d'haver necessàriament dates fixes per a reunir la co
munitat. Se la pot reunir segons les necessi tats, segons els proble
mes del moment. Convé, no obstant, convocar-la almenys tres vega
des l'any si es vol sostenir eficaçment el dià leg i l'ac tuació en co
mú, i si es vol mantenir un cert seguiment i continuïtat en el treball 
i en la re fl exió. 

Donat el ritme actual de vida i l'ocupació habitual de les famí
lies, l'ideal és de reunir-se un diumenge. Aquest dia es preveu pos
sible de tenir totes les famíl ies completes: pares i in fan ts. La reu
nió pot començar, per exemple, cap a le 10 i acabar a les 17 o 18 h. 

Per la mateixa raó, l'ideal és de poder marxar fora de la par
ròquia. Marxar a fora és fer un viatge junts, i, en conseqüència, 
ajudar-se els uns als altres tot organ itzant-se; trobar voluntaris 
que s'ocupin de la guarderia d'infan ts, dinar junts, en poques pa
raules, viure en con tacte amb les altres fam.ílies algunes hores; tro
bar-se en un marc diferent del marc habitual de la parròquia; pren-
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dre distàncies respecte a la cosa quotidiana i obrir-se a una reflexió 

c rítica i nova. 

Una llibertat democràtica 

La sess ió és oberta a to thom sense excepció i a ixí es posa l'Evan
geli en pràctica : «No feu accepció de persones.» E ls vells com els 
joves, els casats i e ls solters, els laics i els preveres, tots hi són 
convidats. «Jo no vinc -dirà algú- si en ta l hi és present. » Excel
len t ocasió per a ensenyar a aquesta persona la regla de l'amor i 
la superació de ls seus judicis i prejudic is. 

Aq uesta invitació llançada a tots els membres de la parròquia 
permet unes sess ions cada vegada origi na ls, no reagrupan t, neces
sàriament sempre, les mateixes persones. Aquestes són més volun
tàries encara, vénen lliurement i de bon grat. Això té un avantatge 
que no tenen els ConseJJs parroquials e legits per vot. E ls mem

bres e legits es retroben sempre els mateixos entorn de la taula i 
es cons tata ràpidament una certa fati ga per la seva part ja que 
potser aquestes persones no desitjaven pas ser l'objecte d'una tal 
elecció. 

Convé insistir particularment, sobretot en un medi parroquia l, 
en e l fet que, venint a la sess ió hom no s' ha de sentir obligat a com
prometre's en una obra o acció apostòlica qual sevol. Participar a la 
sessió ja és comprometre's i per a a lguns és el màxim que poden 
donar. Ningú no s'ha de sentir en absolut en rolat , a llistat; no s'ha 
d'aprofitar la presència de talo tal altra persona per a pressionar
Ia a acceptar una responsabi lita t. Tots e ls compromisos han de ser 
presos espontàniament per cadascú sense que ningú s 'hi sen ti for
çat. 

Convé, per ú ltim , que qued i clarament establert que cadascú té 
d ret a la paraula, però també té e l deure de tolerar tot e l que els 
a ltres diguin. Ha de regnar un a confiança mútua i absoluta per ta l 
q ue cadascú gos i dir el que pensa sense témer represàlies o críti-
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ques ulteriors. Això suposa, sobretot per part dels responsables 
(laics compromesos o clergat), que acceptin la crítica amb un es
perit de diàleg, que no se sentin necessàriament atacats a cada 
ins tant, que abandonin amb resolució tota actitud defensiva o fa l
sament reservada. 

Necessitat d'una estructura 

Hom no es pot acontentar d'encoratjaments, de paraules bom
ques, de bones intencions, per esperar a constituir un consell sem
blant. Aquí, la improvisació condueix al fracàs. Convé estructurar 
la seva acció, tant per invitar la gent a Ja sessió, com durant la ma
teixa sessió i després del seu desenrotllament. 

En primer lloc, convidar no vol dir simplement avisar que aviat 
hi haurà una sessió. Això suposa una sensibilització absolutament 
necessària . Cal persuadir, demostrar, discutir. Les homilies del 
diumenge sovint han de recentrar l'interès sobre l'exigència de la 
vida comunitària. Potser serà necessari d'anar a trobar certes per
sones a casa seva per exposar-los el sentit del projecte. E.s impor
tant de vetllar perquè la sessió sigui suficientment representativa 
de tota la parròquia. Aquesta última condició té el risc, sens dubte, 
de no ser acomplerta a la primera reunió. Però al cap d'algun temps, 
a mida que es vagin repetint les sessions, es podrà obtenir la pre
sència d'aquells qui encara no havien vingut. 

Avui, convidar vol dir distribuir unes invitacions clares, expo
sant la finalitat i el sentit del que es vol fer. El Consell parroquial 
ha de ser presentat com un mitjà posat a la disposició de tots per 
poder-se expressar lliurement amb la seguretat de ser escoltat, de 
manera que la parròquia esdevingui l'obra comuna d'aquells qui hi 
participen. 

La sessió mateixa ha de ser presentada pel que anomenem un 
«animador., el qual vigilarà el desenrotllament de la jornada, se
guint l'horari previst i presidirà els intercanvis i discussions. Una 
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fórmula satisfactòria concernent a la utilitazció del temps és la se
güent: la primera hora es reserva als successius informes cada un 
dels quals no podrà durar més de cinc minuts. Llavors, tot membre 
pot, adreçant-se a tot el grup, proposar, criticar, dir la seva opinió 
sobre tal o tal cosa. 

Tot seguit, sobre la base dels informes, s'estableix el treball per 
petits grups que no podran passar de dotze persones. Els temes de 
treball, determinats amb antelació o fo rmats espontàniament són 
més o menys nombrosos segons les necessitats. Per tal de discutir 
certs problemes concrets, és útil de rcagrupar aquells qui hi estan 
interessats més particularment. El f ina l de la jornada és reservat 
a les conclusions dels diferenls grups de treball les quals, escolta
des en l'última gran assemblea, formen les decisions j orientacions 
en vistes a l'esdevenidor. 

En resum, es comença amb una sèrie d' informes sobre la base 
dels quals s'estableix una discussió en grups de treball, i s'acaba 
amb una reunió plenària on es prenen les opcions. S'ha de subrat
llar que els informes poden conduir tan aviat sobre el que s'ha fe t 
després de la darrera sessió, com sobre l'estat d'una qüestió a de> 
batre. La diversitat de les informacions no priva gens que el grup 
adopti una sola qüestió com a tema de treball . 

Convé, fina lmen l, preveure una continlütat de la reunió. Un vo
luntari que vulgui fer les funcions de secretari s'encarrega de fer 
arribar el resum dels treballs de la jornada als participants a la ses
sió o fins i tot a tota la parròquia. Es pot pensar també, en una re
lació oral, a les misses dels diumenges, [eta preferentment per un 
laic. De tota manera sigui quin sigui el mitjà empleat, la finalita t ha 
de ser sempre la de fer participar el major nombre possible en 
l'empresa comuna de la parròquia. 

També, després de la primera sessió, s'ha de crear una comis
sió formada per una desena de persones elegides per l'assemblea 
que acceptin de reunir-se posteriorment; aquesta comissió és ¡'cn
carregada de posar en pràctica les decis ions preses i de preparar la 
propera sessió. (Segons les necess ita ts, pot incorporar totes les 
persones útils per a l'ajuda que elles podrien aportar respecte a un 
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problema concret.) Aques ta comiss ió, essent l'emanació d 'una as
semblea és la més indicada per a reunir-la igualment quan es plan

teja a la parròquia un nou problema que demana una solució rà
pida. El cl ergat e n lloc de fe r-se càrrec tot sol de l'assump te, té l'in
terl!s de reun ir urgentment aquest grup i de treballar en estreta 
co Haborac ió amb ell. 

La presència dels preveres 

Els preveres participen en lOl, tant en la sess ió com en la co· 
miss ió, procu ren, però, de ser uns partici pants com els altres. El 
laics desitjaran mal grat això, confiar·se al cape llà perquè cU pren
gui les regnes. Això és inevi table. Una precaució hàbil és la de fe r 
anomenar per l'assemblea un president laic que serà a la vegada 
responsable de l'organització de la sessió i del treball de la comis
sió. Però, s igui el que s igui, la posició del capellà restarà sovint de

licada. 
Concretament i per a tu ra r-nos un instant en el paper del cape

llà, en el transcurs de la sessió es dóna el cas (suposem) que ha de 
fer uns aclariments que només ell coneix, indispensables als par
tici pants per evitar que els intercanvis no parteixin sobre pistes fal
ses. Fent aquests aclariments, ell retl"oba el seu paper de competèn
cia autori tzada. Per això, sense temor d'expressar-se clarament i 
lliurement, ell ha de quedar en la més gran objectivita t possible i no 
s'ha d'aprofitar pas de la seva audiènc ia en l'assemblea per pren
dre's un temps excessiu de paraula. 

Que els preveres aprofitin plenament aques ts moments de lliure 
expressió per a escoltar_ Que es diguin que si un cert nombre de co
ses s'escapen a l'enteniment dels laics per tractar dels problemes 
de la parròquia o de la pastoral, moltes coses també se'ls escapen 
a ell s_ Ells s'han d 'a tenir, s i escoLLen amb atenció i no a la defensiva, 
a aprendre enormement dels la ics. Si, fin s a l present, la parròq uia 
era únicament assumpte del clergat, a partir del moment que esde
vé assumpte de tots ja no pot ser considerada de la mate ixa ma-
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nera i apareixen un nombre considerable de fenòmens nous, par
ticularment en la manera de confrontar-se e ls uns amb els altres, 
e ls laics amb e ls preveres. 

El prevere, en el transcurs d'un Consell pa rroquia l d'aquest ti 
pus es troba plenament en el seu paper d 'educador del sentit cris
tià de l'amor fra ternal. Els cristians ja no estan reunits al seu en
torn i així ja no poden acontentar-sc am b una sola re lació unilate
ral amb el seu pas Ior, fel que els dispensaria d'haver de crear en
tre ells unes relacions directes. Ara, e ll s es troben confrontats al 
difícil problema de comprendre's i de coHaborar estretament en 
una recerca comuna, fe t que obliga cadascú a presentar-se als altres 
ta l com és, amb les seves qualitats però també amb els seus defec
tes. Hom espera normalment del prev~re, participant enmig de ls 
altres, que sigui aquell que afavore ix la comprensió mútua, la su
peració dels judicis temeraris, que s igui aquell que inicia en l'amor 
fraterna l i que ensenya a cadascú la vi da en comunitat. 
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TEMA 

SOBRE LA REORIENTACIÓ 

DELS ESTUDIS TEOLÒGICS 

D'unes converses tingudes amb en Viclor Co
dina/ converses que vénen bé de tant en tant 
per a confrontar els diferents aspectes d'una 
problemàtica comuna entorn a l'orientació de 
l es vocacions, va néixer la idea d'escriure unes 
notes sobre la prospectiva dels estl/dis de Teo
logia. ¿Cap a on sembla que haurien d'anar 
aquests estudis tenint en compte les línies d 'uns 
serveis ministerials que ja es reclamen O s'en· 

1. Jesu:ita, professor de Ja Facultat de Teologia de Barcelona, Sec· 
ció de Sant Francesc de Borja. 

500 



Situació de crisi 

Ireveuen i les caracterí stiques de ls candidats 
que coneixem ? 

Tot i com partir tasques d'ellscllyament a la 
Facultar de Teologia el 1105rre pWJ1 de mira en 
enfoca r la qüestió se situava m és enllà del cer
cle dels problemes purament acadèmics i res
ponia m és aviat a dificulta ts observades ell l'ell
camh'lOme11t de les vocacions que avu i es pre
sent en. Potser el /l/illo r hauria esta t documen
tar-se a fon s, repensar amb calma les idees i, 
fil1s i lot, preparar Ull article en coHaboració. 
No he tingut temps per a tant i de mom ellt m 'he 
lill/itat a explanar alguns punts de les 110stres 
CDl'l.VerSes, tOL reconeixen t ja d 'entrada que la 
qüesrió de l'evolució dels esrl/dis reològics és 
complexa i lla d'ésser considerada també des 
d'angles especí fi ca ,nent acadèmics. Al lector 
m és tècnicament interessat en la qüestió pOl 
ser-li útil saber que «Selecciones de Teologia» 
prepara pel curs vinent L01 número mOllogràfic 
dedicar a la problemàrica dels esrud is reològics. 

Avui la qüestió de la reorientació dels estudis teològics ha pres 
ja dimensions universals : No hi ha institució teològica en l'àmbit 
catò1ic o en e l de Ics confessions cristianes, que no la tingui plan
tejada . Estem vivint un període crít.ic, de recerca. ¿Com diversificar 
e ls estudis teològics en func ió de les necessitats de l'Església i dels 
seus actuals o possibles destinataris ? Aleshores, quina estructuració 
cal adoptar i quins mètodes poden r esulta r més convenients? Sen
se necessitat d 'anar més lluny, els nostres professors i estudiants 
de Teologia, tant a nivell regional com en l'àmbit peninsular, han 
començat a plantejar-sc alguns problemes de fons a partir de les 
pròpies experiències. 

En tota situació de crisi, entesa en el sentit original i positiu del 
terme, s'anuncia quelcom destinat a morir i quelcom des tina t a 
néixer . Unes formes han de caure i altres han d'ésser cora tjosa-
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ment assumides per tal de salvar fidelment el que cal que sigui 
salvat. En el cas de la fu tura orientació dels estudis teològics se
ria greu que ens manqués una orientació realista, ben sospesada, so· 
)jdària i [erma respecte al que ha de caure, al que cal conservar i al 
que s'ha d'emprendre. En les nostres converses, per condensar·ho 
d'alguna manera, ho expressàvem així: Cau la situació de cristiani
tat de la qual s'ha revestit l'ensenyament teològic i urgeix resituar 
la Teologia al servei de la missió actual de l'Església. 

Literalment, en e l seu conjunt, es tracta d'una tasca de genera
cions que, al meu entendre, no s'hauria de problematilzar massa. 
A fi de comptes, en lloc de perdre'ns en altíssimes disquisicions, 
sempre serà saludable partir de la realitat actual. Som els qui som, 
sabem el que sabem i comptem amb el que comptem: són faves 
comptades. Per altra part, no es pot badar, s'ha de prendre el pols 
a la crisi i tractar de diagnosticar-la. ~s urgent retrobar un enfoca
ment adient per tal d'anar integrant cada tempteig i cada pas en 
la recerca d'un estudi de la Teologia vàlid per al temps present 
i amb prou garanties de futur. Sota l'angle ja indicat de l'encamina· 
ment vers e ls ministeris, em limitaré doncs, a algun aspecte d'a
questa crisi. 

Una nova situació de la fe: Reajust dels .. rols» docents i discents 

La situació de la fe ha canviat. No és possible el retorn a la -per 
alguns- clara i enyorada teologia dels manuals, on ja s'havia pre
vist d'antuvi què calia saber i predicar, què havia de fer el capellà, 
etc. Tothom té avui necessitat de fonamentar personalment la seva 
fe. Ens cal, a tots, resoldre les velles i les noves qüestions sobre el 
llenguatge de la fe, la seva possibilitat i la reinterpretació fidel del 
seu contingut. 

Els nous camins de la missió de l'Església - no sols el com sinó 
també el què cal evangelitzar- ens posen, a tots, professors i es
tudiants, en situació de recerca comuna a l'escolta de la Paraula que 
judica i allibera el nostre temps. Sense negar els diferents papers 
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i serve is en l'ensenyament teològic to ts som en cert sentit pregona
ment «teòlegs» en la mida dels dons i carismes rebu ts (evangelit
zadors i evangelitzats ensems, «ca tecúmens» i catequeles, e tc.). 

La situació ens agafa a tots: tant aquells a qui pertoca auten
tificar j vigi la r amb fidelitat com e ls qui esclareixen crí ticamen t 
les dades i les ifluminen amb un mètode rigorós. Tots, docents i 
discents, podem aportar el lloc teològic de l'experiència de la nos
tra fe en el món i col'laborar en la re interpre tació per a l temps pre
sent de l'antic sensus EccIesiae. No és adm issible ja, considerar-se 
«intocable», fer Teologia en la incomunicació, romandre - tant a la 
base com a l'es tructura- en un aïllament més o menys sectari. 

Davallada d 'una Teologia intraeclesialment classista: 

Revisió dels criteris de selecció vocacional 

o cal escarrassar-se massa per endevinar a lgunes conseqüèn
cies del punt an terior en ordre a la forma i al contingut de l'ense
nya ment teològic. Aquí examinarem només un punt que ja ha co
mençat a decaure en e ls nostres ambients i el relacionarem amb 
la necessitat creixent, que s'ensuma arreu , de revisar els cri teris 
de selecció vocacional. 

Ens referim a un aspecte de ]a s ituació de cristianitat en l'en
senya ment de la Teologia: e l seu ben marcat classisme. Perdura en
cara una divi sió molt s ignirica tiva: una teologia c1erical - «ad usum 
cleri _ i una teologia «per-a-seglars ». (Tal vegada a lgu ns hi afegi
rien encara lIna teologia «per a monges i religioses» i potser d'al
tres la reivindicarien en nom d 'un sa p luralisme; s'hi podria o no 
estar d'acord, a cond ició que la paraula «pluralisme» no fos un 
eufem isme que amagués el pietós aigualiment en la formació teo
lògica tradicionalment reservada a aquest sector.) 

No entrem ara en un problema d'orientació de fons, més ampli 
i complicat : si la Teologia acompleix la seva missió profètica. Si 
legitima . subverteix o pot romandre pre tesament neutral enfront 
d 'una de terminada es tructuració social ; si deixa d'acomplir el seu 
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paper iInmanent i transcendent quedant instrumentalitzada o reduÏ
da a ideologia. Aquest problema deriva del possible condicionament 
dels productes culturals per part de les re pectives estructures so
cials. En canvi, el classisme en l'ensenyament teològic deriva d'un 
model d'Església ben conegut en els manuals d'eclesiologia pre
conciliar. Solament l'epítet . per-a-seglars» és ja prou significatiu 
i, passat ja el sen tit innovador del seu primer ressò, podríem dir 
que avui ja «canta» una mica, malgrat que la seva institucionalit
zació hagi represen tat en els nostres mectis un pas imprescindible 
i un valuós esforç d 'acostament que potser encara s'haurà de pros
segu ir amb pacient realisme. 

La situació ac tual és una mica confusa. Per una part, s'han obert 
als seglars les portes de les faculta ts teològiques i s 'ha començat 
algun programa d'ensenyament seriós, adaptat a les possibilitats 
externes dels seglars. S'ha superat doncs aquella complaent . Teo
logia per a seglars., amb el seu públic tan enfervorit com passiu. 
Per altra part, donades les possibilitats dels seglars, es manté de 
fet - amb comptades excepcions que confirmen la regla- una ra

tia a part per a la preparació teològica dels preveres. Aleshores, po
dem fer-nos les següents preguntes : cap a on apunta tota aquesta 
evolució? Quines poss ibilitats i mitjans ten im per a assegurar-ne 
els passos? 

En relació amb el criteri de selecció vocacional sóc del parer 
que solament uns estuctis teològics, oberts de fet a tothom -i, per 
tant, seriosament homologats i ctiferenciats en raó de les diverses 
necessitats pastorals i de les possibilitats personals dels qui es pre
parin a afrontar-Ies- permetran adreçar a una base humana molt 
més ampla i consistent que l'actual les corresponents crides envers 
els diferents minjsteris eclesials. Reconec que a primera vista aques
ta posició respecte als destinataris futurs dels estuctis teològics no 
deixa de suscitar amples reserves, sobretot pel que fa referència 
a l'encaminament dels preveres. Val la pena, doncs, d 'examinar a 
continuació les dues objeccions més corrents: la manca de realisme 
davant una greu situació de crisi de vocacions i el risc de compro
metre una formació teològica seriosa, de tot punt inctispensable als 
preveres. 
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Primera objecció: Ma nca de realisme i crisi de vocac ions 

Què ve a dir-nos la primera objecció? Aquesta obertura dels es
tudis, que sembla comportar una forta diversificació de programes 
i mètodes, apareix com un desideratum teòric, amb el risc de dis
persar (orces j de diluir continguts; en definitiva, d'augmentar in
quietuds sense sortida i de desacreditar un nivell acadèmic seriós 
i possibilista. En concret, ¿on es troben tots aquests flamants 
candidats per a uns hipotètics ministeris amb la fa l'lera d 'estudiar 
seriosament Teologia i amb possibilitats per a sortir-se'n? Els es
tudj s de Teologia no tenen sortida econòmica i , ara per ara, el que 
tenim al davant ( i sembla que va per llarg) és una greu crisi de vo
cacions. Deixem, doncs, temps al temps i passem com puguem amb 
les possibilitats de renovació i reforma que ofereixen les actuals es
tructures acadèmiques. Si ara remenéssim massa les coses, ni que 
sigui amb tota la bona intenció del món, no faríem altra cosa que 
esverar e l gall iner i potser perdríem tot el que s 'ha aconsegui t -que 
no és poc- en aquests darrers anys, 

A curt termini i plantejada d'aquesta manera, l'objecció em 
sembla difíci l de rebatre i, en bona part, la comparteixo ben es
pon tàniament. Només però, a curt termini; un termini ben curt de 
temps i potser de gambals , Què entenem per «crisi de vocacions»? 

Quan parlem de «cr isi de vocacions» ens limitem generalment 
a constatar un fenomen present - innegable- registrat però amb 
el mateix quadre mental tradicional del passat. ¿Manquen vocacions 
o, potser més profundament, ens manca un programa pastoral di
nàmic que posi en marxa les corresponents crides i serveis que la 
realitat pastoral demana ? Els bisbes, sobretot, haurien d'examinar 
molt seriosament Ja qüestió. A mida que vagi fermentan t l 'eclesio
logia del Vaticà II i, sal vant el que s'hagi de salvar, ¿serà possible 
encara posar el vi nou dins els bots veUs d'esquemes institucionals 
preconciliars? Més en concret. ¿es dóna avui només crisi de voca
cions o també -i prioritàriament- crisi de «crides» envers el mi
nisteri? Qui crida avui i per què? Prescindint de casos extrava
gants i de capelletes s ingulars, tots anem tirant d'una reserva ca
rismàtica tradicional que va minvant i es presenta en general bas-
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tant desarrelada dels petits intent s aïllats i d i persos que es van 
(ent arreu en ordre a una configuració més responsable de les co
munitats cristianes. En aquestes condicions les dificultats de les 
vocacions de joves per arrelar i perseverar són cada vegada més 
rortes: to ta la càrrega de les discrepàncies ideològiques, de les inhi
bicions i contrad iccions en què es troben els responsables i mem· 
bres de parròquies, comunitats, grups, centres d 'estudi i de forma
ció, es projecta for tament sobre ells. Una crida objectiva i honesta 
per a un servei presbiteral totalmen t compromès amb la missió 
de l'Església només pot recolzar en una programació pastoral de 
conjunt, ben coherent i operativa en asswnir, potenciar i coordinar 
les iniciatives sectorials . Les necessitats de la missió de l'Església 
són priorità ries i l'ensenyament de la Teologia s'ha de posar tam
bé de fe t al servei del desvetllament i desenvolupament dels gèr
mens missioners que es troben en to ta vocació cristiana. A Llarg 
termini, si el camp de l'ensenyament teològic no s'obre en aquest 
sentit i n'assumeix la problemàtica corresponent, ens podríem tro
bar amb un ensenyament sense mordent pastoral ni capacitat d'a· 
terratge. 

A llarg termini doncs, la mateixa qüestió pot també plantejar
se disjuntivament i sense exclusivismes, en la forma següent: ¿man
ca de rea1isme, crisi de vocacions; etc. o també ---en e l fons- pro
blema de mentalitat j d'inhibició miss ionera? 

Segona objecció: La formació teològica dels preveres en perill 

Intentem descriure ara d'alguna manera la segona objecció. 
Avui més que ma i el prevere ha de menester una formació teolò
gica profunda i una formació pastoral especiali tzada . El món ac
tual exigeix competència i demana especiali tzació. o podem pas 
recaure una vegada més en la trista experiència històrica de des
prestigi i degradació cultural del prevere. Aques ta mena de so
cialització indiscriminada de l'ensenyamen t teològic pot dur -nos 
vers una «teologia de consum» aniveJladora, que amb la bona cons-
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ciència d'estar al dia es lim.iLi a orientacions pràc tiques per a resol
dre els problemes que es plantegen avui i dur a terme amb l'ajut 
de les tècniques corresponents l'acció pastoral. Davant aquest ob
jectiu potser molts dirien: «Home, Déu n'hi do!» Doncs, no, no n'hi 
ha prou amb iHuminar la problemà tica del dia amb receptes pas
torals. El prevere és, en el seu ordre, un testimoni qualificat de la 
Tradició. L'exercici de la seva miss ió pastoral li demana una capa
citació personal d'interpretació i discerniment, la qual no és pos
sible sense una llarga i seriosa preparació teològica, molt superior 
a la que puguin necessitar e ls laics. 

No resulta fàcil resoldre aquesta objecció. Evidentment, seria 
irresponsable acceptar preveres amb una formació teològica ' prac
ticona» i superficial. Però el problema rau a determinar què s'en
tén per una formació teològica «seriosa» i, més específicament, 
a veure fins a quin punt l'aconsegu im amb els procediments que 
seguim. La qüestió és molt complexa, tant teòricament com empí
ricament ; jo cm limitaré a oferir el meu punt de vista -discuti
ble- sota l'angle esmentat de la selecció i encaminament dels jo
ves vers ci presbiterat. 

Qüestió teòrica: 

Els objectius d 'una formació teològica seriosa 

Deixant de banda les qüestions referents a l'estructuració dels 
estudis i a la metodologia de l'ensenyament, podríem reduir su
màriament els objectius a aconseguir en l'estudi de la Teologia a 
tres nivells íntimament correlacionats: 

1. Nivell d'il!teNecció fonamental. Correspon al que comuna
ment s 'entén per «un cap clar i ben estructurat». A més de les no
cions clares i de la comprensió de .l'evolució de les qüestions his
tòriqucs inclou el domin i de la dcd ucció en sentit ample (capaci
tat d'anàlisi i de relació coherents). 

2. Nivell d'interiorill.ació cultural, espiritual i pastoral. Corres· 
pon al que entenem per una «persona de criteri». Consisteix a as-
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solir un fons cultural ben assentat amb una bona disposició per 
a interpretar i prendre posició davant la problemàtica que es pre
senta. Suposa com a condició prèvia una progressiva comprensió 
de la significació espiritual i pastoral dels estudis teològics per a la 
vida del creient i del futur pastor. Per dir-ho d'una manera ja clàs
s ica, l'estudi de la Teologia s'ordena al desenvolupament del do de 
la savie a cri tiana en el deixeble de Crist -membre vivent de la 
comunitat cri tiana, testimoni i apòstol en tre els homes- que, tot 
compartint les seves esperances i angoixes, es prepara a assumir 
responsabilitats de guiatge pastoral amb projecció missionera. 

3. Nivell de comunicació. Es a dir, tot el que correspon a un 
home capaç . de fer-se entendre •. Inclou tot el que garanteix la 
comunicació en l'exercici del mestratge pastoral: una disposició 
sempre oberta per escoltar i aprendre, :-; intonitzar, desvetllar, inter
pretar fidelment, encaminar i refer sempre la comunió entre els 
germans en la línia de la missió. 

Donada l'estructura corporativa i coHegial de l'orde del presbi
terat, ordenada al servei de la comunió en l'Església, embla en 
principi molt convenient que tots els candidats al presbiterat acon
segueixin bàsicament en l'estudi de la Teologia els objectius esmen
tats. Ara bé - i aqui es planteja una pregunta clau- ¿hi han d'ar
ribar tots pel mateix camí, subjectes al jou d'unes mateixes estruc
tures acadèmiques, d'una manera semblant a les formalitats exi
gides a qui cerca un titol civil per tal de poder exercir una profes
sió lliberal? Es evident que la Teologia haurà de menester -avui 
més que mai- lm aparell acadèmic i cientific amb les màximes ga
ranties possibles. Però en ordre a la formació dels preveres -i, do
nat e l cas, en la preparació a altres ministeris- el que cal assegu
rar és la in teriorització de la Teologia, entesa com a saviesa i ober
ta a la interpretació del designi salvador de Déu en la nostra his
tòria concreta. Aquesta consideració de la Teologia és eminentment 
pastoral i no requereL" altres tractaments sobreafegits, tot i que la 
formació requerirà paraHelament una inserció pastoral activa, una 
iniciació instrumental en diverses tècniques al servei del planteja
ment de l'acció i de la reflexió pastorals, i podrà obrir-se més tard 
a diverses especialitzacions. 
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Qüestió pràctica: 

Verificació d'aquests objectius. Tres simpto mes s ignificati us 

Plantejada ja la qüestió teòrica sobre els objectius bàsics en 
l'ensenyamen t de la Teologia passenl ara a exam inar la qüestió pràc
tica: fins a quin punt es cobreixen aquests objectius amb l'actual 
ratio acadèmica? Crec sincerament que en els deu darrers anys s'ha 
fet un salt qualitativament positiu -respecte a la s ituació mitjana 
an terior de la majoria de seminaris- en l'ensenyamen t de la Teo
logia. Tal vegada Ics c ircumstàncies crítiques de molts seminaris 
i cases de formació i la ràpida davallada vocacional varen forçar 
la concentració dels centres d'es tudi, la institucionalització dels 
quals hagué de dur·se a terme sense una revisió crítica dels models 
ja establerts i sense una plan ificació regional i peninsular suficients. 
Malgrat aquestes deficiències -en gran part inevitables, en tant 
que sotmeses a la «llei de ferro» de la no-improvització d'institu
cions culturals vives- el balanç del que s'ha fet en pocs anys és 
extrao rdinari: reagrupament de professors, reconeixement de les 

respectives especialitats i possibilitats de dedicació, potenciació de 
biblioteques i publicacions, inici de departaments i estructuració 
de ll icenciatures especialitzades. integració de centres dedicats 
a la investigació i a l'ensenyament de disciplines pastorals, ciències 
socials, etc. Ara bé, malgrat els nostres esforços d'adaptació peda· 
gògica, tan t individuals com de conjunt, tota l'estructura acadèmi
ca s'ha muntat comptant amb l'estudiant tradicional dels estudis 
eclesiàstics; o més ben dit, desconeixent l'evolució registrada en 
l 'estament tradicional dels candidats al presbiterat. Val la pena 
d'endinsar-nos una mica en aquest problema examinant tres fets 
s imptomàtics que corresponen principalment als tres nivells ja 
descrits. 

I. La síntesi teològica 

Tots els professors anem dient que després de cinc anys d'es· 
tudi s is temàtic seria desitjable que e ls alumnes sortissin amb una 
síntesi ben estructurada i coherent del que han après. Crec que la 
majoria d'estudiants no ho aconsegueixen pas. La raó principal, 
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a més de la variada tipologia de l'alumnat pel que fa a provinença, 
preparac ió, capacitat, centres d'interès, etc. es troba en la dificul
tat objectiva per a integrar coherentment tot el ven tall de coneixe
ments especialitzats adquirits en els darrers cinquanta anys amb 
t~cniques i terminologies molt diverses (i, de vegades, potser irre· 
ductibles). Si no volem s implificar la problemàtica que es planteja 
avui en tots els camps, hauríem de reconèixer que la síntesi és un 
ideal en recerca i que tots - professors i alu.mnes- l'hem d'anar 
refent contínuament. El problema d'aconsegu ir una sín tesi reexi
da -no solament una bona base per a plantejar·la i anar-la desen
volupant després- confirma la conveniència d'i nstitucionalitzar 
d'alguna manera la formació permanent dels preveres amb progra
mes de «recyclatgc» ben adaptats a les seves possibilitats. 

2. La ¡',terioritzaci6 espiritual i pastoral de la Teologia 

Podem partir d'un fet significatiu. Els representants dels alun1-
nes de les facultats teològiques espanyoles s'han reunit aquest 
any i, entre molles altres coses, han denunciat molt honradament 
el destorb que suposa per a un estudi reeixit de la Teologia la in
seguretat de bastants companys respecte a la seva opció i missió 
futures : sembla que alguns ga irebé no saben per què estudien Teo
logia, corn si els hi fessin anar ... 

¿D'on prové aques ta manca d 'interiorització espiritual i pas
toral de la Teologia? Independen tment dels problemes d 'enfoca
ment i de metodologia de l'ensenyament -que també s'haurien de 
considerar- la formació acadèmica en l'encaminament dels pre
veres queda de fet anteposada a criteris d'elecció més bàsics que 
trobem ja en el Nou Testament (epístoles pastorals) i que ens re
corden tots els documents eele iàs tics (maduresa humana, vida de 
fe, bon tes timoni arrelat en la comunitat cristiana, etc.)? L'actual 
ralio studiorum és l'element que demana més hores i marca més 
externament la vida del s cand.idats configurant-la en aquest aspec
te a la vida dels universitaris. Però l'opció pel presbiterat -celibat 
inclòs- és d'ordre carismàtic, molt més profunda i insegura 
a l'hora de verificar-la personalment que una simple elecció de 
carrera. En conseqüència, donada la situació humana i pastoral del 
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jovent - amb les corresponent s dificu ltats per a fer opcions lliu
res, estables i profundes- sembla prudent de moment considerar 
la vocació dels joves al presbiterat com a cosa de pocs i ferms. Pocs 
i ferms, convençuts i convincents, indispensables i insubstituïbles 
davant el greu peri ll d'envelliment dels quadres ministerials pre
sents, amb tota la força de di sponibilitat i amb la capacitat de crca· 
ció permanent que comporta una vida cèlibe evangèlicament en
focada. Si no es donen aquests pressupòsits bàsics de selecció vaca· 
cional - j es tracta d'una qües tió dc fet- una integració acadèmi
ca tan llarga i absorbent com la que tenim pot fo rçar les coses 
i crear problemes personals innecessaris. 

No di scuteixo pas la dedicació seriosa a l'es tudi de la Teologia 
en ordre a l'encaminament dels joves candidats al presbiterat. Fins 
i tot, la conveniència d'uns anys consagrat~ a un es tudi s istemàtic 
i l'obtenció d'una llicenciatura especialitzada per un bon nombre de 

vocacions d'extracció tradicional, que són en gran part les que ara 
per ara tenim. Però em sembla també comprovar que no tots els 
candidats - tant els joves com els ja una m.ica grans, i, sobretot, 
els qui per d iverses causes ja es diferencien molt de la tipologia més 
tradicional- poden adaptar-se a aquesta ún.ica estructura acadè
mica. 

3. Dificultats pastorals de comunicació 

En el camp de la lingüística s'ha operat una mena de revolució 
en considerar igualment vàlid i digne d'interès qualsevol sistema 
vigen t de comunicació lingüística. D'altra banda, el llenguatge teo
lògic que tenim ha sofert un procés inevitable d'abstracció i tec
nificació, paraHel al de les ciències humanes. Arribar a dominar 
aquest llenguatge suposa un llarg procés ininterromput de cultu
rització. 

La gran majoria de la nostra gent, ni que sigui, en part, bilin
güe, pertany a l'àrea d'una cultura popular parlada i visualitzada; 
gairebé no llegeix, ni expressa per escrit els seus problemes. Al nos
tre país, les possibilitats culturals d'accés als estudis teològics 
-tal com els tenim- són més o menys paraHeles a les dels estu
dis universitaris. Però preguntem-nos una vegada més si podem 
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considerar encara el presbiterat o altres ministeris ---o simplement 
el fer·se amb una cultu ra teològica- com una «carrera_ més amb 
les corresponents adherències de s tatus social, classe inteHectual, 
«eliti sme» in fluent, etc. Més encara - i la pregunta és decisiva per 
a la missió que la nostra Església té al davant- demanem-nos en 
conjunt, com a cos presbiteral, si hem es tat capaços (i fins a quin 
punt o amb quines limitacions en podem ser) de descobrir i assi
milar tot el geni expressiu, les formes de sentir i viure, les actituds 
profundes davant la vida, el. mites i creences, les formes espontà
nis de religiosita t amb els seus gestos, ritus i tabús, corresponents 
als sectors més nombrosos de la nostra població au tòctona i ¡mmi· 
grant, que vénen a ser, en gran part. e ls qui presenten un percen
tatge més alt de marginació social i pastoral. Quants d'entre nos
altres han pogut copsar realment -més encara. compartir amb 
senzillesa i interpretar amb lucidesa pastoral- l'impacte de l'ac
tual procés de desenvolupament econòmic, tecnocràtic i consumis
ta, sobre el fons cultural de les masses subjectes al treball indus
trial i de les minories rurals? 

No es tracta de menystenir els intents coratjosos que s'han fet 
i es fan en aq uest sentit; ben al contrari, caldria recollir i valorar 
críticament totes aquestes experiències en ordre a retrobar unes 
línies pastorals vàlides i operatives. Tampoc no es tracta de reduir 
el problema a una simple qüestió de canvi en la selecció i en l'en
senyament dels candidats al presbiterat prescindint dels forts con
dicionaments sociopolítics i eclesials que es donen en aquest ter
reny. Voldria només assenyalar el perill de deshumanització tec
nològica que amenaça també a la Teologia occidental. Què se'n 
sap j quin pes tenen aquestes masses marginades en el nostre en
senyament de la Teologia? ¿Ens podem desentendre de l'estudi de 
les bases antropològiques i socials que garanteixen un enfocament 
encertat de l'evangeli tzació? 

Seria absurd i ridícul pretendre assumir des de fora o dins un 
laboratori tota la vida i riquesa cultural del llenguatge popular i 
parlat. Però si entre tots aconseguíssim obrir l'ensenyament de la 
Teologia a representants genuïns d 'aquesta base popular, seriosa
ment preocupats per l'evangelització, podríem anar aprenent -pa-
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radoxalment- dels nous deixebles el camí a seguir en l'ensenya
ment i els passos a fer cn l'educació de la fe d'amples sectors del 
nostre poble. ¿Qui no coneix avui a lguns cristians -joves i grans, 
solters i casats- aptes per a ser cridats a un servei permanent d'e
vangelització i que, per altra part, ja no estan per a fer «carreres 
llargues» o no poden deb::ar ci seu treball sense greus inconve
nients? El prevere - ni que no hi hagués «crisi de vocacions»
ha de desvetllar i promoure tot carisma donat en ordre a la mis
s ió de l'Església . 

Vers un pluralisme en l'ensenyament de la Teologia 

Reconec que parlar del fu tur dels estudis teològics és aventurat 
i que s'ha d'acceptar el risc que, a la fi, les coses vagin per un altre 
cantó i tot quedi en una mena de ciència ficció. A més, segons els 
respectius punts de partença, les meves consideracions poden sem
blar molt discutibles i utòpiques. A mi, m'agradaria que servissin 
almenys per remoure, confrontar i eixalnplar els nostres diferents 
models socioculturals i eclesials amb els quals ens trobem tan iden
tificats que potser hem arribat a perdre la llibertat de repensar les 
coses i de donar una sortida creat iva a problemes molt concrets 
que patim dia a dia . 

No podem oblidar que en la determinació de l'estructura i de 
la metodologia d'uns estudis hi juguen sempre unes opcions prè
vies (antropològiques, socials i teològiques) d'acord amb diferents 
models psicosocials. D'aqUÍ se'n dedueix la conveniència d'anar es
tablint un pluralisme en els estudis teològics que pugui respondre 
a la situació real -pastoral i ministerial- que és també ben plu
ralista. S'ha de vetl lar que aquest plural i me no es degradi en una 
dispersió i multiplicació anàrquiques de persones i recursos. Cal 
establir uns nivells de contingut i mètode segons uns models espe
cífics qualitativament diferenciats. 

Les facultats i altres centres d 'ensenyament de la Teologia es 
troben, de fet, en bones condicions per aprofitar l'experiència de 
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la crisi universitària arreu del món i superar-la. Recordem-ne alguns 
elements que ens toquen de prop : el centralisme, la manca de re
lligament enlre universitat i societat, la pseudo-autonomia, la buro
crati tzació de les estructures acadèmiques, l'escassetat del profes
sorat en relació a la ràpida proliferació de centres i a la multipli
cació dels alumnes, el fracàs d'un ensenyament basat en gran part 
en classes magistrals passives, les dificultats consegüents per a ela
borar nous programes i assajar nous mètodes, etc. 

Els centres teològics, en canvi, es troben en procés de concen
tració, amb una disminució progressiva d'alumnes (no tan negativa 
com podda semblar a primera vista si els centres no es limiten 
únicament a la funció d 'elevar a nivell superior ci pla acadèmic dels 
seminaris regionals); també, amb bones possibilitats per a l'especia
lització del professorat i per a preparar programes d 'investigació 
i d'ensenyament que respongu;n a necessitats pastorals bàsiques 
I prioritàries. 

Ramon Prat 
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TESTI 
MONI 

UN SIGNE ENTENEDOR, 

EN PERE RELATS 

Mossèn Pere ReialS i Arilllau, nascut a Lliçà 
d'All/ullI al Vallès Oriental ( Barcelolla), orde
l1al prevere l'any 1957, ha mort als rre /H a-nou 
anys en plena vida pastoral, arrelada des de f eia 
tret ze anys a la barriada barcelonina del Poble 
NOli. H em demanal a 11/1. company d'equip que 
fes «m emòria» d'ell li les nostres pàgines, per
què «també nosaltres envoltats d'un núvol tan 
gran de testimonis correguem amb constància 
la cursa que se'ns proposa, amb la mirada posa
da en Jesús, Capdavanter i Meta d'a r ribada de 
la fe . ( H e 12, 1-2). 
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Un signe entenedor 

El LO d 'agost, a Ics 6 de la tarda, per assistir als funerals per 
mossèn Pere Relats, una gentada va omplir l'església de Sant Ber
nat Calvó, i bona part de la gran plaça que hi ha al davan t. 

Era un senyal de com la seva mort, en accident de muntanya, 
havia estat sentida per tota la barriada. El dia abans, a les poques 
hores de l'accident, el mercat, ci carrer, ja n'anaven plens. 

Es revelava com, després de tretze anys de ministeri, el Pere cra 
de l barri - barri antic obrer, molt ric en relacions humanes de 
veïnatge i de treball. La prova n'cra que al ser-ne arrencat va com
mou re tot el seu teixit vital. Molts hi eren; també, o sobretot, els 
«petits •. I com per una desgràcia pròpia. Tothom recordava una 
paraula, una a tenció que el Pere havia tingut amb eU. 

Si una de les condicions per a fer compartir la fe -per evan

geli tzar, per ser «ministrc»- és l'«estar·amb» , ser «un més », l 'en

carnació, és evident que el Pere l'havia arribada a acomplir. La 
barriada va sentir el Pere com carn de la seva carn . 

• Si ell ho veiés ... que n'estaria de content! Mai no havia aconse
guit de veure l'església tan plena.» Aquest comentari, pescat al vol 
durant els funerals, indica que el Pere s'havia ret entendre. Sabien , 
la gent, quina fóra la seva joia, allò que fe ia les seves alegries, allò 
que ell pretenia amb l'esforç i el do de tota la seva vida. S'havia 
ret present a la barriada com un més, pero a través de la seva pre
sència, havia fet sentir, d'alguna manera, el misteri de l'amor de 
Jesucrist per tots. 

Quan molts busquen una església missionera, una església po
pular, on el món obrer es trobi com a casa pròpia ... quan a molts 
ens preocupen els «signes » que els cristians, avui, hem de donar, 
que siguin entenedors per als senzills i explotats, val la pena que 
ens entretinguem en la vida i l'acció d'en Pere Relats, perquè ell 
ha es tat un signe entenedor, que ha entrat molt endins del poble. 
Tot tenint en compte que Déu fa el que vol amb qui vol. 

Es impossible d'arribar al secret d'una persona. Miraré de do
nar ~om una possible aproximació, sempre parcial, superficial
algunes impressions meves sobre diferents aspectes del Pere. 
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Petit 

Feia la impressió que estava sempre a punl de l'esgOlament, d 'a
cabar Ics forces; pressió baixa, son, fadiga ... D'extraordinària sen
sibilitat per als problemes personals de la genl , semblava que ha
gués triat de reservar les seves forces per atendre aquest camp ... 
Sovin t, a l'equip, ens trobàvem amb un Pere mut, absent, que no 
pa rticipava a la refl exió comuna ... Els problemes d'organització, 
d'ordre, d'estructura -al servei de la seva mateixa vida i, al cap i 
a la fi, dels altres- el superaven: era gairebé impossible que es 
pogués prefixar uns dies de vacances, que fes l 'esforç de menjar 
regularment. .. Si darreramen t anava a casa seva cada divendres 
devia ser més pel pare i la mar e, que no pas pel propi descans. Jo 
diria que tenia poca vida, que la vivia intensament; que la reserva
va tota e lla per estimar i atendre el seu poble de pe tits. 

Pe tit ell ma teix, buscava, i rebutjava a lhora -el devia turmen
tar- l'ésser estimat. Tots guardem l'infant que hem estat i el del 
Pere potser era e l «nen bon minyó. que necessitava -com de la mi
rada de la mare- de l'aprovació i l'acollida dels altres. Això el va 
posar més a peu pla de tantes persones que necessiten es timació, 
seguretat , tendresa. Davant de les persones, com canviava d'actitud 
segons tractava uns o altres !: amb els infants, els adolescents, les 
velle tes, els mala lts, e ls «sols •... Perquè era petit i patidor sintonit
zava espontàniament amb tot sofriment de la persona, amb els pe
tits. 

Amb els companys , amb e ls «savis i prudent )t , quedava retret; 
se li havien d'estirar les paraules ... Era un altre Pere, fora a lguna 
rauxa d'alegria ... 

J::s a l'inte rior d'aquesta comunió d'amor mutu que s'ha d'in· 
terpretar la seva acció benèfica personal , els seus serveis i gestions 
d'uassistent social •... 

l , amb tot, por tava el pes de l'estructura patToquial de Sant Ber
nat, tota l'organització de la catequesi de l'equip ... e l darrer any 
va estar en et naixement del grup de «vells i malalts», en l'organit· 
zació de la Colònia per a la tercera joventut (<<jubilats. l. Era con-
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siliari de sector d'ACO, de dos equips de base, d'un equip en for
mació de CPM, etc., e tc .. 

Avui, temps de renovació, d'haver de rcr opcions pastorals 
-<juan qualsevol opció pastoral desagrada un sector de gent
fer de capellà, fer de responsable d'una comunitat de fe era, pel 
Pere, especialment dur. 

Contemplatiu 

Els seus darrers dies de campament van ser de plen.itud, de vida, 
de joia, d'acció .. . «Havia de ser un contemplatiu », va dir la Carme, 
que el va veure en l'exultació del cim dels Encantats, i de tots 
els dies de muntanya. 

l de sempre. «De molt petitet, sortia sol a contemplar Ics es tre
lles., amb el pensament de «sempre, per sempre, per sempre .. . ». 

El mar, uns musclos, la naturalesa ... els infants , els vells, els pro
mesos: el temps sc li aturava. 

El diumenge passava, pràcticament, el dia a l'església. Co ta de 
comprendre com passava tot el dia per Sant Bernat. E l seu primer 
rector ens ha escrit de com, a vegades, el trobava adormit ageno
ll at al peu del ll it, en l'intent de pregar «completes» . 

Tenia la inteHigència de l'Esperit. A les reunions d'equip, a ve
gades costava fer-li dir coses; però tots li ho demanàvem perquè hi 
duia la llum de senzillesa de l'Evangeli, la que va al fons essencial 
de tot, com l'espasa de doble tallant. .. Sempre recordaré una reu
nió amb pares de nens de Primera Comunió - la darrera que vaig 
compartir amb etl- com una pura meraveIJa de partir de la vida 
real de la gent, de presentació neta de Jesucrist en el més gran res
pecte a la seva llibertat i consciència i, a la vegada, l'exigència de 
l'Evangeli i, sobretot, de resposta a les preguntes més comprome
tedores sense una gota ni de «demagògia. pastoral, ni d'.apologè
tica . de mala llei : amb l'. ins tint. de Déu i l'. instin t> del poble. 
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Valent 

«El més comunista de tOLS», cm deia una persona, «és mossèn 

Pere.» Ho de ia perquè en una reunió havi a donat raó a una ado
lescent obrera quan afirmava que, per anar bé, les fàbriques hau

rien de ser dels treballadors . 

En els sermons no preten ia pas d 'agradar; alguna vegada s'cn
radava i després demanava perdó ... a lgu ns practicants havien deixat 
la seva comunita t; amb les persones i a les reunions, a vegades era 
exigent , amb la mat eixa exigència de l'Evangeli . l des del comen
çament va ser inflexible en la seva decis ió d'estar amb e ls pobres 
i oprimits: el menjar a ls bars per estar amb els joves emigrats ; 
Ja seva manera de vestir i la immensa majoria del temps, que el 
dedicava a ells. 

En coscs personals reia, a vegades. la impressió de tossudesa, 
d'inflexibil itat; com si posés l'esfo rç total a diri gir les seves escas
ses forces vitals a a llò que volia intensament. El Pere era apas· 
s ionat. 

La passió del Pere era Jesucrist 

Una pass ió que ci va turmentar. 
La seva limitació c i feia patir. Limitació de les forces vi tals ; 

s i s 'adonava que es buscava a si ma teix ... Tot el que descobria que 
en ell era obstacle per a l'obra de Déu. Com més amor, més sofri
ment. 

l el pes del sofriment dels altres - «no sé perquè la vida ha de 
ser tan complicada», que diem. l el pes del pecat dels altres .. . : La 
ind iferènc ia envers Déu (el fe t d 'arribar tard a les misses, e ls qui 
i Ics qui s'han «allunyat» -sobretot del món jove- , els sagra
ments celebrats amb plena indiferència). No saber el que és millor 
ni què s 'ha de fer perquè Jesucrist sigui conegut. L'absència mas
siva del món obrer de l 'Església i la inutilitat -per dir-ho així
missionera de la par ròquia. Inutilitat viscuda per ell des «de fora», 
amb els manobres, en el temps que ell va fer de manobre d 'obres 
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públiques. L'escàndol del diner en l'Església, etc. , e tc .. . Tot pesa 
i pesa en la mesura que hom estima. 

Aquest sofrimenl ha estat el preu de la seva eficiència .• Qui no 
ha patit res, no val res, no fa res.» 

Jesucrist era la seva única «saviesa». Petit, gairebé acomplexat 
i tot, pocs cape llans hi hauran hagut menys «mandotls», . clericals» 
que no pas ell : obert a lola verilat, a lo la possibililat, a to l valor, 
a penes gosava pronuncia r-se sobre res o donar cap lliçó, fora del 
que sortia de l'Evangeli mate ix quan iHum.inava la vida .• Per la 
meva part», ens ha escrit una militant d'ACO, «cm queden uns 
felS de vida amb ell , que respiren el Crist ; que si ell no l'hagués 
tingut, no me'l podria haver donat d 'una manera tan planera i que 
entrava en mL» 

Conclusió 

Déu s'ha servil dels pelits i continua servint-se'n. E.s llei de la 
seva acció. l quan Ell vol, i se 'l deixa fer, els mateixos defectes 
nostres es fan instrument de les seves meravelles. 

Em sembla que al fons de l'acció i de la vida de mossèn Pere 
hi ha les següents conviccions viscudes: 

- Primer és estimar, compadir, «estar-amb ». Les qüestions pas

torals debatudes, les opcions, han de vCllir després. Encara que 
molt importants, SÓn segones. 

-Potser hi ha una evangelització dels «glans», dels «líders»; una 
església en l'«avantguarda» de la història, «signe» per al «món nou » 
que apunta ... però és clar que l'evangelització del poble dels petits 
és un camí amb el qual s'arriba a tots. 

-Pel Regne, primer és l'educació de la fe, l'atenció a les per
sones, el treball de base que no pas les estructures, les organitza
cions, etc ... La prioritat d'un amor concret. Concret a les persones 
i a Déu present en elles. 

-I el Misteri Pasqual. 

Joan Ramon i Cinca 
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A LA MEMÒRIA 

DE MOSSÈN RAMON MUNTANYOLA 

Al malÍ del dia 10 de setembre moria mossèn 
Ramon MW7tal1yola, i l'endemà, dia 11 de se
tembre, d ia ben assenya lat, es f eia la celebra
ció cris tiana de la seva mort a Salou i a l'Es· 
pluga de Francolí. H e dit «dia ben assenyalat», 
i no ho he dit amb segones intencions, sinó per
què aquest dia 11 feia exactament tres anys que 
un bon grup de sacerdots i seglars amics li ha
víem fet un sopar-homenatge al Restaurant Sant 
Remo de Reus, en ocasió de la publicació de la 
biografia del cardenal Vidal i Barraquer. 

L'últim adéu a Salou 

La missa exequial a Salou , la parròquia d'on era rector, amb una 
assistència mass iva de sacerdots i de seglars, presidits pel senyor 
arquebisbe, doctor Josep Pont i Gol, va ser un d'aquells actes, vis
cuts intensament i amb forta emoció, que són tan diftcils de des
criure fidelment o objec ti vament. Amb la deguda proporció el 
comparo, en intensitat i significació, amb el funeral de l'abat Es
carré. 

Uns amics seus sacerdots el vàrem portar a braços fins al peu 
de l'altar. Entre la primera i la segona lectura va haver-hi aquest 
bonic detall: un poeta amic del difunt sacerdot-poeta, Xavier Amo
rÓS de Reus, va llegir, a guisa de salm interleccional, un poema que 
el mateix mossèn Muntanyola havia escrit en ocasió del traspàs 
d'un amic seu sacerdot: 

«Et voldríem present amb carn i os, 
et voldríem palpable com suara, 
com si t'améssim pel caient del cos 
i no per la doctrina, molt més clara. 
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Et cridem i et plorem perquè els humans 
sentits incerts amb què jutgem les coses, 
no poden aixecar·nos prou les mans 
per abastar aquest Cel on tu reposes. » 

El se nyor arquebisbe en l'homilia va fer ressaltar el tremp hu· 
mà i pastora l del difunt rector de Salou. l fent ·la en català, caste· 
lIà i francès, va posar en relleu, d'una manera pràctica, la nota t/· 
pica de mossèn Muntanyola de voler fer conviure, d'una manera ci
vilitzada, les diverses llengües del cosmopolita Salou , en el recin te 
del temple. 

Es admirable l'equilibri bastant perfecte que havia assol it en 
la proporció de misses en català, castellà, francès, alemany, etc. 
Es clar que introduir i mantenir aquest equilibri li havia costat mol· 
tes enrabiades amb la gent fanàtica que a tothom voldrien imposar 
la seva llengua. 

En acabar la missa, la Coral Santa Cecilia de Reus va cantar, 
per voluntat expressa del difunt mossèn Ramon, els goigs de Santa 
Maria del Mar que ell mateix havia compost. 

Amb un estol impressionant de cotxes, uns 40 o 50, va ser acom
panyat el fèretre fin a l'Espluga de Francolí, son poble natal. Uns 
guàrdies motoritzats obrien pas cap a Tarragona, Valls i Montblanc. 

A l'Espluga, el van rebre molta gent i en molts balcons hi havia 
penjats signes de dol. Del Casal a l'Església el portaren a força 
de braços. 

El vicari episcopal mossèn Torres va presidir la celebració exe· 
quial a la qual també assistí el senyor arquebisbe. 

Seguidament, pels volts de les tres de la tarda, el vam acom· 
panyar al cementiri, per donar-li terra sagrada i dir-li , emocionats, 
l'últim adéu. 

Em va impressionar veure'l enferrar a terra, valgui e l pleonas
me, i més, quan vaig saber que ell s'ho havia demanat. Era adient 
que un sacerdot·poeta com ell, tan aimant i tan bon cantador de 
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la seva Terra , hi (os enterrat devotamen t sense artifici de mà d'ho~ 

me, i hi fos enterrat embolcallat amb la bandera del seu país. 
Commovia de veritat veure plorar a llàgrima viva la gent senzi

lla del poble, tants amics anònims com ell tenia. 
Trobava nat ural que gusp iregessin les llàgrimes de molts ulls 

durant les emo tives celeb racions a l temple. Però vaig quedar admi· 
rat en veure com ploraven a ple carrer de alou i de l'Esp luga. al 
pas de la comitiva fúnebre. 

Espontàniament, m'acudien les paraules de l'Evangeli sobre la 
mort de Llàtzer: «Mireu com se l'estimaven,» 

Preocupació per l'Església a Catalunya 

A través dels molts contactes que he tingut amb e ll , he pogut 
constatar que la problemàtica de l'Església catalana, sobre tot en 
el pe ríode tràgic de la guerra civil i en el gri sós de la postguerra, 
bu llia constantment en e l seu esperit inquiet. 

Ara i aquí només podem apuntar un aspecte molt important 
i decisiu en aques t sentit. En la campanya llarga i laboriosa de 
bisbes catalans a Catalunya, tan ben reeixida a hores d'ara, hi va 
tenir una part ben princ ipal i activa. 

Altres trets 

EU se sen tia fill espiritual del cardenal Vidal i Barraquer, ço és, 
se sentia abrandat per l'esperit eclesial i valent del gran cardenal 
de la Reconciliació i de la Pau . 

S'hi sentia totalment compenell'at des de sempre, però sobre
tot des del temps de l'exili del cardenal tarragoní. Com a bon sa· 
cerdot i bon poeta, sentia que en aques ta santa passió encarnava 
tota l'Església tarragonina i catalana, i no va parar fins a botar foc 
en ocasió del Centenari del naixement del cardenal Vidal i Barra-
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quer, j després de molt d 'esforç i dolor va donar a llum la biogra
fia que tots coneixem j que va ser el coronament d'aquell esclatant 
i sorprenent centenari. 

La seva paraula ardent, acompanyada del seu exemple plena
ment convincent, el presenten a la faç de tOL el món com el gran 
minis/re de la reconciliació i del perdó. l això enmig d 'una Església 
i d'un poble trasbalsats i dividits per una guerra civil i fratricida. 

L'exemple de mossèn Muntanyola és més colpidor i la seva pa
raula més encesa de profecia, si recordem que el seu pare i el seu 
germà gran van morir assassinats al començament de l'esmentada 
guerra. 

Josep Asens 
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FIDELS A CRIST I AL POBLE 

El bisbe Pere Casaldàliga ha estai IlUlicia 
darrcrllmelll. Els 110s1 res lectors Ilo hali seguit 
per la premsa, revistes i en aquest mateix vo· 
llim podeu trobar lm camell/ari en la secció 
«Temps obert ». Ells ha semblat interessant que 
coneguéssiu una impress ió directa que ell ma· 
teix ha donat darrera m ent; llI1 testimoniatge 
d'all/or al poble i de fidelitat a l 'Esg lésia i a 
l'Evangeli. Reproduïm la carta que ha enviat al 
seu arnic i company nostre de redacció Silvà 
Claramunt. 

Sao Fèlix, MT, 7 d'agost de 1973. 

Benvolgut Silvà : La Pau del Crist amb tu i amb els LCUS. 

Vaig rebre la teva última carta del 9 de juliol i la pàgina de 
. La Vanguardia •. Aquests dies faig força meditació sobre el do 
humà i diví de la Llibertat. Mai no havia entès com ara aquestes 
coses, Silvà ... Havia arribat a pensar que això de la llibertat era 
una mica cosa de romàn tics. Déu em perdoni, i els que varen patir 
i morir per la llibertat em perdonin també. 

Rebo la revista. Gràcies. Es una finestra oberta al món, a l'Es
glésia. Em fa bé. 

Saps, doncs, Ics últimes notícies. Les últimes últimes són l'in

quérilo a què estem sotmesos i que a partir del dia 10 de setembre 
serà procés a l'Auditoria Militar de Campo Grande. Suposem que 
algú de nosaltres serà pres, algú serà expulsat del pais ... Què faran 
amb el bisbe ... ? Voldria que, d'aquesta vegada, els privilegis no 
em privessin de les penes que recauran sobre els meus col'labora
dors. 

10 

Per carta fa de mal dir res més ... Miraré d'enviar quelcom ... 

De totes maneres estem animats, gràcies a Déu. La tristesa més 
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gran és aquest pobre poble aterrit. Pregueu per ell. l pregueu per 
tal que nosaltres, els seus pastors, siguem fidel s al Cri st i al Poble. 

Records a ls de casa teva i als amics de la nostra Barcelona. De 
salldade (enyorança) no en manca, no. I!s bonic, però, fer Història, 
fer Església. El Poble de Déu camina ... 

Una forta abraçada del teu amic, 

Pere 
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RAGA 

Hem vist Raga al cinema Publi. 
Aquesta és una d'aquelles peHicu
le que fa entendre a l'espectador 
que ci cine sigui un art. 

A Raga allò que em és contat 
i com ens és contat allò que 
ens és contat integren una uni
tat progressiva a mesura que 
la peHícula és projectada a la 
pantalla i a mesura, també, que 
la peHícula és reviscuda en el re
cord. Unitat creixent, dificilment 
destriable, on l'aparició d'un ma
tis, la composició de les seves di
verses parts i dels seus diversos 
ingredien ts, és precisament la co-

l'I SPEC 
TADQR 

rnunicació encertada i, per tant, 
in ubstituïble de tot un món cohe
rent i pic dc sentit. 

(Entre parèntesis: en l'obra 
d'art l'espectador aprèn vital
ment, gràcies a la càrrega de crea
tivitat de l'autor, que tota cosa 
és ... com ens és mostrada. Aquest 
«com» és el punt de contacte i el 
pont de trànsit entre creador i es
pectador. Aconseguir-lo és l'en
cert de l'artista, allò que fa que 
aquest sigu i exactamen t artista i 
no pas, per exemple, científic, ar
tesà o erudit. L'artis ta, amb la se
va obra, palesa a lguna de les mol-
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tíssimes possibles cares descone
gudes de la veritat: d'això, per a 
entendre'ns, en diem bellesa.) 

El món coherent i ple de sentit 
que ens fa paten t la peBíeula RlI
ga, dirigida per Howard Worth , 
és per mitjà del testimoniatge del 
músic de l'tndia Ravi Shankar, un 
procés vital de recerca, pacien t 
i sense defallences, de resposta a 
les perdurables preguntes: qui 
ets? d'on véns? on vas? com te 
dius? amb qui t'estàs?, preguntes 
que justament per a nosaltres, ca
talans, són plenes de velles i d 'ac
tuals ressonàncies. 

Raga ens diu que Ravi Shankar 
no ha nascu t amb una mà al da
vant i l'altra, al darrera: que no 
està sol sinó acompanyadíssim 
d'història feta i per a fer, de refi
namen t i de misèria, de respostes 
rebudes i de preguntes descober
tes. I en afegeix, la peBíeula, que 
la lucidesa és un necessari tre
ball llarg per a passar de la pro
miscuïtat a la personificaciÓ i de 
la personificació a la comunitat. 

A Raga hi ha moltes flors, mol
ta música, molts colors i molt de 
cerimonial amb fum aromàtic. Pe
rò no és, Raga, ni flors, ni violes, 
ni romaní. 

Dues notes 

1. A alguns números de .Qua
derns de Pastorah , concretament 
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al 19, 20 i 25, he parla t dels cas
tells i he tractat d'incitar els lec
tors a assaborir-los. Perquè pre
senciar "actuació de qualsevol co
lla de caste lle rs, puntera O mo
desta, sobretot a les comarques 
del Penedès o del Camp, és una 
vivència corprenedora . El poble 
es fa obra d'art i l'obra d'art es fa 
poble. Per això no em canso d'in
sjstir. Els castells bé valen un 
viat ge; no massa llarg, d'altra ban
da. A Vilafranca del Penedès, e l 
proper 12 d 'octubre; a El Ven
dreli , per Santa Teresa o a Vall s, 
el quart diumenge d'octubre. 

2. Després de presentar-se a l 
Teatre Grec de Montjuïc, fa un re
corregut per la geografia catalana 
l'espectacle teatral La Mosc/leta, 
de l'autor paduà del segle XVI An
gelo Beolco, conegut per «Ruzzan
te ., segons la direcció que hi ha 
imprès Ventura Pons. La versió 
del text original és de Jaume Fus
ter. Però aquesta eficient versió 
no ve correspos ta per la direcció 
de Ventura Pons el qual, lamenta
blemen! , ha degradat la contun
dent elementalitat de l'obra a una 
vulgar representació esqueixada. 
I això són fi gues d'un altre paner . 
Davant aquesta representació de 
La Moscll eta enyorem l'escenifi
cació que, de la mateixa obra, ens 
va oferir Gianfranco de Bosio, al 
front del Teatro Stabile di Tori
no, l 'any 1962, durant el Vè. Cicle 
de Teatre Llatí, a Barcelona. 

Joan Argent é 



4 
VENTS 

Des de Girona, ara amb expectació 

Ja tenim bisbe! 

Sí, aquesta és sense cap dubte 
la notícia més important dels úl
lims temps per als gironins: Ja 
tenim bisbe! Un any i nou mesos 
foren necessaris per a aquest no
menament. Potser en al tres èpo
ques un lapse així era poc impor
tant. En el moment present tinc 
fonaments per a dir que ha fet 
de veritat mal a la diòcesi; més 
en concret, ha fet mal a molts ca
pellans. 

Un amic que és bo com el pa 
de pessic em deia en saber la no
lícia: «El senyor bisbe trobarà 
la diòcesi molt millor que uns 
anys enrera, en concret, els cape
lIans ... Només caldrà que els ani
mi. . Em permelo discrepar del 
judici del meu bon a mic. Penso 
que els problemes de Girona són 
moll més profunds perquè neces
s itin només unes paraules d'ànim. 
l m 'agradaria que l'amic tingués 
raó. 
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Les primeres reaccions 

La primera reacció entre els 
uinteressatslt, que evidentment ca· 
da dia som menys, ha estat d'a· 
legria . El sol fet de tractar·se d'u· 
na persona del nostre pais ja su
po ava una eliana important. Des
prés, els qui coneixien mossèn 
Camprodon no s'amagaven d'es
cam par les seves qualitats, des ta
cant sobretot la seva bondat i sen
zillesa. 

El fet de no posseir cap tí tol 
acadèmic agradava especialment 
a la gent jove i de la . feixa de 
baix». En canvi, els més grans 
s'escandalitzaven una mica de 
veure'} sortir als diaris i presen
tar·se després a Girona en cler· 
gyman, «en calces» que deien ells. 

I els primers consells 

Els primers consells diuen que 
són molt importants. Nosaltres 
no sabem pas quins varen ser 
exactament els primers que va rc
bre el bisbe Jaume. El que sí sa· 
bem és quins varen ser els pri
mers consellers. Entre ells hi ha
via el vicari general i els represen
tants dels senyors canonges. 

Després, tingué una primera 
reunió amb diferents represen
tants del Seminari, de la Cúria, 
del Consell episcopal. ¿Què li de
vien dir tots aquests iflustres per
sonatges? 

Jo puc donar fe que un dels pri
mers passos que li feren fer fou 
l'anada a cal «sastre» per empro-
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var-se la mitra. l que un dels en
carregats de preparar la festa de 
la seva consagració va dir molt 
solemnement que _tot es faria 
igua l com en la del doctor Cases, 
actual bisbe de Sogorb • . I en fer
li notar que aquell a cerimònia ha
via resultat per a molta gent ex
cessivament triomfalista , e l bon 
canonge va respondre : _M'he es
tat mirant per la "tele" l'arribada 
del president Pompidou a la Xina 
i he vis t que tenen màxima cura 
per la seva "litúrgia", és a dir, 
per la fastuositat de les recep· 
cians ... JO Em va fer tanta pena 
que no vaig saber què con testa r
li. Quina semblança hi deu veu
re aquest _consell er» entre i'Es
glésia i un Estat, o entre uns pre
sidents polítics i uns represen
tants del Crist, nascut a Betlem 
i mort al Calvari? ¿Entre una ce
rimònia civil, protocolària, i la 
imposició de Ics mans per dema
nar la vinguda de l'Esperit Sant? 

El consell més lamentable : 
Que calli la premsa! 

l posats a recordar els primers 
consells rebuts pel nostre estimat 
bisbe Jaume no puc s inó fer-me 
ressò de i que, a mi personalment, 
m'ha fet més mal, com a profes
sional de la premsa. Sé de bona 
font que un dels seus primers 
consellers, en veure una fotogra
fia i un comentari a o: EI Correo 
Catalan» sobre el futur domiciü 
de monsenyor Camprodon, va de· 
manar tot segu it que es tapés la 
boca al periodista. 



Quina idea deu tenir aquest se
nyor de l'op inió dins l'Esglés ia? 
¿S'ha llegit o ha sentit a parlar 
dels últ ims documents de la San
ta Seu declarant el dre t dels fidel s 
i sacerdots a expressar lliu rement 
la seva opinió, a fer fins i tot una 
crít ica raonable? Però, no: aquest 
senyor «conseller» no ha llegí tres 
d 'això. Probablement ell conser
va la mentalitat dels temps feu
dal s, quan els bisbes eren els se
nyors «intocabl es» que fei en pas
sar per les armes e l qui s'atrevís 
a murmurar ... Estic segur que 
monsenyor Camprodon sabrà vol
tar-se oportunament d'un s conse
lle rs que tingu in els ull s, les ore
lles i e l ce rve ll una mica més 
oberts a l segle xx, a l'Església 
pos tc on c i l iar. Altrament, esta
ríem ben apa nyats ! 

Els seglars , e ls més esperançats 

Pot ser e ls qui esperen amb 
més i¡'¡usió l'ac tuac ió del nou bis
be són encara els seglars que te
nim per ací. Em refere ixo als qui 
pertanyen ja a algun a associació 
o moviment. 

Per exemple, sé que els cursi-

llisle~ c~tan dclcro!)o!) per veure 
què fa i què els diu monsenyor 
Camprodon. «tS dels nostres?», 
es pregunten. Deu mil cursillistes 
é!:. un nombre bastant respectable 
que c!) mereixeria una empenta i 
que podria ser un camp ben abo
nat pel treball pastoral. Després 
hi ha els de l'Obra d'Exercicis que 
tenen tarr.bé molts add ic tes . l e ls 
Grups d'Oració que estan en un 
comp:'s d 'espera, després de la 
partença del seu fundador monse
nyor Cases. 

Per últim hj ha la gent de 1'0 -
pu, Dei. Algú ha dit que ci nou 
b isbe havia es ta t molt a prop 
ct 'e lls ja fa molts anys. Veurem si 
ob té la seva plena inserció en la 
vida diocesana. 

De fet, doncs, els laics Són els 
més esperançats davant el canvi 
de pastor. Probablemen t aquí sí 
que es compleix a llò que deia el 
meu bon amic: «Només fa lta ani
mar-los una mica ...• Sí; només 
fa lta animar-los una mica i donar
los corda llarga per interven ir en 
la pas toral a tots els nivell s: par
roquial i diocesà. Per intervenir
hi seriosament, és clar. 

Pere Madrenys 

Solsona: El carro pel pedregar 

Abans de posar-me a escriure he re
passat els números anteriors de . Oua
derns_, sobretot els d'un any ençà, i jo 
mateix he quedat esbalaït de veure la 

capacitat d'inventiva que he tingut 8 

l'hora d'Intitular les meves cròniques 
dient i no dient al mateix temps la ve
ritat. Alguns, lIegint·les, potser us hi 
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haureu divertit; jo, endegant-les, hi he 
suat com un carreter. Per la raó que 
apuntava: costa tant de dir la veritat 
amb prudència i valentia alhora! Sort 
n'he tingut de la ironia, aquesta ma· 
nera amable de suggerir les coses que 
no ofens ningú i tothom t'entén, o al 
menys t'ho sembla. Em refereixo a crò
niques com - Després de la Pentecos
ta o el diluvi_, "Compàs d'espera ... de· 
sesperançada _, _Balanç sense balan· 
ces_, etc. De la darrera, «El carro en
callab, a aquesta, MEl carro pel pedre
gar, o quan s'han acabat els eufemis
mes_, hi ha alguna cosa més que la 
simple continuïtat de l'aHegoria : hi ha 
tot un drama portat al paroxisme. Par
lem-ne. 

La «situació concreta_ de] nos
tre bisbat (un a ltre dels eufemis
mes que es va fer cèlebre en la 
darrera r eunió del consell del 
presbiteri) va esclatar com una 
bomba el dia 17 de juliol prop
passat, és a dir, en plena canícula. 
El regueró de pólvora, però, ja ve
nia encès de lluny, de l'assemblea 
conj unta (abril 1972) i de més 
abans i tot, gairebé de nou anys 
enrera, només que per l'assem
blea va revenir molt fort i ja va 
començar d'espetegar com en 
presagi; posteriorment, a cada 
reunió del consell del presbiteri 
si més no, ha continuat espete
gant fins que ha arribat al tro fi
nal. Com una traca valenciana 
d'aqueUes que engeguen als nos
tres pobles per la Festa Major. 

La comparació no és vàlida: hi 
ba hagu t massa dolor per entre
mig, i el dolor és sagrat. E l nos
tre senyor bisbe està malalt (ell 
mateix ho ha reconegut pública
ment en diverses ocasions) i a 
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més, entre e ll i nosa ltres, e ls pre
veres, no s'ha arribat a crear, mal
grat els renovats esforços d'una i 
altra banda, aqueU millim de cli
ma favorable al dià leg, a la col·la
boració, a la confiança. Ell, el po
bre doctor Bascuñana, hi deu ha
ver sofert mol t, com nosal tres 
també h i hem sofert molt perquè 
ens l'estimem. De mi particular
ment puc afirmar que la santa 
ironia periodís tica m'ha servit 
ben sovint per a velar púdicament 
la infini ta tristesa int erior que 
m'inundava. La si tuació, però, ob
jectivament parlant, s'ha fet ja in
sostenible, el mal ja no ad met 
més pegats. La fe, sí; sort n'hi ha 
hagut de la fe! l de l'obediència . l 
del seny. l de la caritat. La hi s tò
ria ofic ia l de l'Església sol sosina 
no en contarà mai, d'aquesta èpo
ca, la veritat, tota la veritat i sols 
la veritat. Sense empassar-nos els 
ditirambes que ;tl illo tempore el 
cardenal Tarancon feia dels cape
Llans solsonins, no crec que ha
guem estat males persones, pot
ser de poques ll ums però de bon 
tarannà, potser no molt inquiets 
però de molta paciència, potser 
no molt à la page però zelosos 
complidors del deu re. Ara que, de 
mica en mica, ens hem anat espat
llant, i no sols per cu lpa de la s i
tuació concreta. ~s el dia de de
mà, quan aquesta situació haurà 
canviat, que es posarà en evidèn
cia el que som i com estem: en 
l'actualitat va molt bé de carregar 
els neulers al bisbe! Déu vulgui 
que llavors, quan sigui, però com 
més aviat millor, siguem trobats 
encara aprofitables. Amén. 



E.rem a la reunió del 17 de ju
liol. L'ord re del dia d 'aquesta reu
n ió, a diferència dels alt res que 
solen pecar de prolixos, conten ia 
un sol punt : l'in forme sobre no
menaments . Així s'havia acordat 
que es faria en l'anterior convoca
tòria del 19 de j uny_ La comissió 
que havia d'haver elaborat les 
normes definitives sobre nomena
ments, no s'hi va veure amb cor: 
. Aquesta comissió, després d'ha
ver-hi donat voltes i més voltes, 
no veient en els capellans ni la 
més mínima voluntat que caldria 
per a dur-lo a terme, creu que ¡'a
van tprojecte presentat tot i es
tant molt bé en teoria , en la pràc
tica és absolutamen t inviable. Es
sent així, i no sense dolor per tal 
com d'aquesta manera es va ajor
nant indefinidament tot intent sc· 
riós de pa toral de conjun t, es li
mita a recomanar que, de mo
ment, es resolguin els tres o qua
tre casos més urgents i que, en en
davant, tots els nomenaments es 
facin per set o cinc anys d'acord 
amb les directrius apuntades, con
sultats bonament els interessats.» 

Ara bé, e l consell del presbiteri 
es va resistir a accep tar aquesta 
solució que era una pobra solu
ció i que no fe ia s inó cont ribuir a 
una major desmoralització i en
fonsament del bisbat. Calia bus
car-hi una sort.ida. L'avantprojec
te de nomenaments havia estat la 
pedra de toc, però, de fet, era to
ta la s ituació concreta de la nos
tra diòcesi la que es posava en ju
dici. . L'única manera de sortir de 
la difícil situació actual -trans
cric de l'acta de la reunió- era 
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q ue c i bi,be passés de debò a l da
van t, se 'n responsabil itzés i la 
prengués en l e~ seves pròpies 
mans per mirar de trobar-hi ca
mins de solució, començant per 
resoldre e ll ma te ix els tres o qua
tre casos més urge nts de nomena
ments. El consell del presbiteri 
reconeix que e l bi sbe, per a dur a 
terme aquesta tasca, haurà de po
der comptar amb un consell de 
govern O vicaria de pastoral que 
ïaju(l! i l'assesso ri , però que no el 
reemplac i. Aquest consell de go
vern, sigu i vicaria de pastoral o 
un altre o rganisme, només pot és
ser format per persones en les 
quals cI bisbe tingui confiança i 
amb Ics quals es vegi capaç de 
reun ir-se normalment, trobant
s'hi a pler i amb freqüència, per 
trac tar els assumptes pertinents. 
Per aquesta raó, perquè el bi sbe 
pugui escollir ben lliurement el 
seu consell de govern , els vicaris 
episcopals actuals deposen el seu 
càrrec_ Es queda, doncs, que el 
bisbe es fa responsable de la si
tuació, i que després de ben pen
sades i sospesades les coscs, pren
drà les decis ions que cregui opor
tunes.» 

Això era tant com posar-li la 
pistola a l p it, un ultimàtum : el 
carro se n'anava pel pedregar. Ni 
el bisbe, però, ni els quinze inter
locutors no van perdre mai els es
treps, donant proves d'una gran 
m aduresa humana i d'un gran 
amor a l'Església, qu i sap si com 
a única actitud possible de deses
perada que era, Déu ho sap. La pa
rau la dimissió a tots els nivells 
surava en l 'ambient de la sala i ha 
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es tat l'espasa de Democles que 
s'ha mantingut damunt el bisbat 
fin s a la segona quinzena d'agost . 
Els vicaris episcopals es tenien 
pràcticament com a cessats. Tot
hom estava a l'expectativa . Men
trest~nt sembla que s 'han fet pas
sos, q ue s'han fe t gestions, que el 
prelat és el primer que està in te
ressat a t.robar una solució hono
rab le, prompta i eficaç al greu 
problema, solució que, donada 
l'exJ13ustiva i re iterada coneixen
ça que les altes esferes tenen de l 
cas, no s 'hauria de veure dificulta
da pe ls evangèlicament incom
prensibles tripijocs de la diplomà
cia vaticana. Déu vulgui que la 
pròxima tardor ens la regali com 
un fruit que cau de tan madur. I 
que estiguem de sort, natural
ment! 

Al principi pa rlava de drama . 
Jo crec sincerament que la nostra 
sit uació ho ha estat, de dramàti
ca . Quan de vegades els meus titu
lars (<<Som-hi! », «Endavant les a l
xes!:» expressaven alguna idea de 
movi ment, de fer camí, era més e l 
desig de moure'ns, de cam inar 
que no pas la real ita t dels fets el 
que expressaven . Osque! Osque! 
Però el carro no es movia. Amb 
to t, com que l'esperança és l'úl
tima cosa que es perd , cal d ir ben 
a lt a honor de la veritat que, tot 
i tenint motius sobrats per per
d re-la una i altra volta, no l 'ha
vfem perduda mai. L'assemblea 
conjunta j el nomenament dels vi
caris episcopals de pastoral deuen 
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haver estat , de par t del senyor 
bisbe i de part nostra, els dos 
punts més culminants d'aquestes 
onades que han acabat per negar
nos lols. 

IÒs greu, però no voldria exage
rar. AI ca p i a la fi potser tot sigui 
imaginacions de literat: una tem· 
pesta en un got d'aigua. Com Ver
daguer, que s' imaginava l'incendi 
dels Pirineus cremant un marge. 
Tant de bo! La ind iferència amb 
què e l b isbat (no n'ha estat in for
mat) i la majoria (?) del cape
llans han contempla t els csc!eve· 
oïments ho podria donar a en ten· 
dre; però la quant ita t de sofri
ment real, gai rebé fís ic, que han 
suporla t el b isbe, e l vicari gene
ral , l ' )S tres vicaris episcopals i al· 
guns d'al t res capell ans no té fi ni 
compte. Us en fareu creus. 

l acabo. Pe rdoneu que avui 
m'hagi descordat d'aquesta mane· 
ra; me'n sento rubori tzat i tot. Ha 
estat tlnl expansió, segurament 
lot e l contrari del que hauria dc 
ser una ressenya periodís tica. La 
roba bruta diu que es renta a ca· 
sa, i no sé què dels drapets al sol. 
No. no, per favor. Els qui ens co
neixeu, els qui ens estimeu, els 
qui ens compreneu, pregueu per 
nosaltres; els qui poden fer-m a l
guna cosa des de dalt que no mi
rin impassibles la nostra agonia. 
Sabeu què? Me'n vaig a buscar re· 
fu gi en les pàgines d'un llibre de 
«versos per·versos», d'un autor 
desconegut del segle XII. Així no 
cau ré en la temptació. 

Climent Forner 



Urgell: Amb joia encetem un nou curs 

L'estiu és un temps de movi
ment a tot arreu , avui fins i tot 
a les nostres coma rques. Fa un s 
anys - diem deu, per una xifra 
concreta- que els centres de tu
risme, i per tant de formigueig 
estiuenc, a la nostra diòcesi, es 
podien comptar amb els dits de la 
mà: La Cerdanya, Andorra, Cal
des de Boí, Ribes de Freser i la 
Vall d'Aran. Avui són molts els 
poblets del nostre Pirineu que rc
ben un considerable nombre de 
turistes i visitants. Uns cerquen 
la quietud de la muntanya, uns al
tres les truites de ls nostres rie
rol s i llacs, i uns altres assagen 
l'escalada dels mi llors pics: En
cantats, Pica d'Estats, Amitges .. 
I això malgra t totes les privacions 
i incomoditats de Ics nostres co
marques, que donen molt ---<:arn, 
lle t, e lectricitat. .. - i en canvi 
fin s ara, no han rebut gran cosa. 
Si tot i vivint així, e l boom turÍs
tic ha arribat a Ics nostres co
marques, què passari a s i millo
ressin les condicion s de vida dels 
poblets? Penso, sobretot, en les 
vies de comunicació , electrifi ca
ció, telèfons ... Aques l es tiu, a Vie
lla calia demanar les con ferències 
te lefòniques un dia per l'a ltre. Si 
tenim present que la Vall d'Aran 
llegeix la premsa de Barcelona 
amb una data de reta rd, pensa
rem que e ls nostres vis itants te
nen un bon xic d'esperit aventu
rer. Aviat caldrà passar maldecap 
de la gen t de ciutat que puja a l 
Piri neu, e ls pagesets que n'han 
marxat no han preocupat gaire. 
Els responsables de la pastoral 
hi anem pensant en tot això, de 

momcnt encara ens do l veu re tant 
o blit i que es van tancant portes. 

Els dics 25 i 26 de juny tingué 
ll oc la vui tena reunió plenà ria cle l 
Consell del Presbiteri. Aques ta ve
gada es féu a la Seu d 'Urgell , q ue 
a l'estiu sempre té un clima mé~ 
agradable que Balaguer. Fou pre
s idida pel bisbe Joan, que inform à 
sobre Ics activitats diocesanes i 
Ics vis ites pastorals realitzades 
uarreramenl. Parlà també ll arga
ment de la seva visita als em i
grant s es panyols de Bèlgica i Suïs
sa, constatant e l bé que hi fan 
els sacerdots dedicats a la seva cu
ra pastoral. La part princ ipal de 
la reunió es dedicà a la reflexió 
sobre la ponència «Educació en 
la fe del Poble de Déu», p reparant 
així una millor aportació a la Con
ferència Epi scopal Española. Es 
prengueren de terminacions con
cretes per catequitzar e ls diver
sos sectors del poble fid el, men
tre s'esperen les orien tacions de 
la Conferència Episcopal. 

S'informà també que la Delega
c ió provincial d'Ensenyament ha
via demana t uns locals del Semi
nari per poder-hi instaHar l'Es
col a-Llar del Grup d'E . G. B. de 
la Coma rca. Establerts e ls acords 
convenien ts, el CanseU acollí j 

aprovà la petició com un servei 
social de l'Església al poble. Jòs 
una pena que s'hagin de fer aj u
des com aq uesta, però s i per aco
llir la mainada no hi ha di ne rs, 
almenys que hi hagi seJn inaris 
a mb bona voluntat.. . 

E l tema de la Conferència Epis
copal, 2-7 de juliol, era ben im
portant i va ésser tractat amb 
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serietat. En tornar de Madrid, el 
bisbe Joa n informà, a la Seu d 'Ur
gell, de la marxa i e l contingut de 
l'Assemblea . Fou una informació, 
segons comentaris dels laics, molt 
més seriosa que la que dóna al
guna part de la premsa subra t
llan t massa l'aspecte anècdotic i 
confl ictiu. Hi ha moltes maneres 
d 'a igua li r e l pensament de l'Esglé
sia, i una, ben refin ada, és aques
ta: amar les idees amb Ics cur io
sitats anecdò tiques i confl ictives. 
Gràcies a Déu, no totes les infor
macions van per aquí. 

Avui , avui sí, parlarem de 
les monges. J!s perillós obl idar 
aquest sector escollit del Poble de 
Déu. Al CoBegi Janer de Santa 
Coloma (Andorra), de l'onze a l 
vint-i-dos de ju liol, les Religioses 
de la Sagrada Família d'Urgell ce
lebraren la primera . Assemblea 
provincial». El tema de la reunió 
havia estat preparat durant sis 
mesos i era un replantejament de 
la vida comuni tàr ia i apostòlica 
en els moments ac tuals. E ls tre
balls sobre la vida comun itària, 
l'ensenyament i l'assistència so
ciaJ foren desenrotllats respecti
m ent pel pare Galo fré, jesuïta, 
i pels germans Farrés, de la Doc
trina Cristiana, i Redrada, de 
Sant Joan de Déu. 

També aquest estiu la Delegació 
Diocesana de formació permanent 
del clergat programà dues convi
vències d'estudi i pregària i una 
tanda d'exercicis espirituals per 
als preveres de la Diòcesi. La pri
mera convivència tingué lloc els 
dies 10, 11 i 12 de juliol. El pare 
Guiu Camps, de Montserra t, fe ia 
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les introduccions b íbliques a la 
p regà ria litúrgica dels sa lm s, i el 
parc Salvat, de la Facultat de Teo
logia de Sant Cugat del Vallès, ex
posava els temes de Teologia Mo
ral. La segona se e lebrà els dies 
4, S i 6 de setembre, i fou dirigida 
també pel pare Guiu i pel pare 
Cuyàs, professor de Teologia Mo
ra l. A les dues convivències hi han 
assistit un total de 56 preveres, 
que han restat sati srets dels en
senyaments rebuts i de l'ambi ent 
respi ra t. 

La tanda d'exercici espirituals 
fou dirigida per mossèn Mateu 
Freixes, de Lle ida, del dia 20 al 
25 d 'agost , i h i ass i tiren 45 pre
veres. 

Durant l'es tiu s'ha fet també 
un considerable nombre d'acam
pades infantils a cà rrec de parrò
quies i branques de moviments 
apos tòlics, i a diferents indrets 
del Bisba t : Artesa de Segre, Tui
xent, Sant Joan de l'Erm, Vila
nova de Meià, etc. Calculem que 
un miler i mig de criatures i 
adolescents hauran passa t per 
aquests serveis de l'Església dio
cesana . 

Al començament de j uliol arri
baren a la Diòcesi, en visita tem
poral, tres dels nos tres sacerdo ts 
que treballen a Bogotà. Estan ben 
animats, malgrat la indigència i 
els problemes amb què han de 
lluitar. Un mÓn ben c1i fe rent al 
nostre, però que a tots en ha de 
preocupar força. 

En acabar d'escriure aquesta 
crònica s'estan fent alguns nome
naments. Tothom té dre t a fer su-



posIc ions i algun s fin s i tot ja 
lliguen dogmàticament noms i 
càrrecs. Amb certesa només po
dem dir que el dia 13 de juliol 
el bisbe nomenà delegat diocesà 
de Mitjans de Comunicació Social 
mossèn Dídac Marín, actual ar
xiprest de la Vall d'Aran. Sabem 
la importància que avui té, a l'Es
glésia, aquest càrrec. Mossèn Dí
dac estrenà oficialment c I seu no· 
mena ment amb un comunicat de 
premsa ben important : la histò
rica entrevista dels dos co-prín
ceps d'Andorra, e l bisbe d'Urgell 

Crònica de Vic 

L'Escol a de Catequ iste s de Vic , 
dos anys d 'existè ncia 

Sota la direcció dc mossèn Ra
mon Ribé, director del Secreta
riat diocesà, s'inaugura aquesta 
Escola a la ciuta t de Vic en el 
cu rs 197 1-1972. J!s adherida a l'Es
cola Interdiocesana del Secreta
riat de Catalunya i Balears, se
guint e ls seus programes, tant pel 
que ra referència a les matèries 
de classe com al nombre d'hores. 

Ten int en compte el nombre re
duït d'alumnes que pot propor
cionar la comarca, en iniciar el 
segon curs no es va veure passi-

i Mr. Pompidou, a Cahors el dia 
25 d'agost. 

Mentre l'equip de govern de la 
diòcesi està trencant-se la closca 
fent i des Fent nomenaments, tots 
encetem un nou curs a través del 
qual cal anar fent la hi stòria 
d'una Església d'ara i d'aquí. I 
precisament en aquest moment 
TVE acaba de donar, em diuen, 
la notícia de nomenament d'un 
bis be per Girona. Ja era hora! 
Creiem que és una sort i un pas 
endavan t per a l'Església gironi na 
i per a tot e l País_ 

Antoni Mirabel 

ble el [uncionamen t s imultani 
dels tres cursos, i es va optar per 
segui r un pla cíclic. En el període 
197 1-1972 va fer-se el curs bàsic, 
en e l 1972-1973, el primer cu rs i, 
en el proper, pensen fer, en cas 
de disposar de prou mitjans, el 
segons curs. 

Les classes es fan els dissabtes 
a la tarda, de novembre a juny_ 
S'han alternat les classes exposi
tives amb e ls seminaris i els tre
bal ls personals_ E l contingut del 
curs passat s'ha repartit en e ls 
capítols següents: Refl exió bíbli
ca sobre els temes fonamentals 
del missatge cristià; reflexió teo-
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lògica pastoral; home i societat ; 
psicologia religiosa; seminaris de 
metodologia. 

La matrícula ha estat, en el curs 
passat, de 37 alumnes, 34 dels 
qual s han superat les proves i han 
rebut el certi ficat de primer curs. 
La majoria dels alumnes matricu
lats han estat religioses proce
dents de Ics diverses comunitats 
de la comarca. Hi havia també 
alumnes d'Artés i de Berga. 

Les impressions que arriben del 
funcionament d'aquesta Escola en 
els seus dos anys d'existència la 
qualifiquen d'obra positiva. Com 
a tònica general predomina un 
sentit de serie tat i d'aprofitament 
del temps. Les ganes de seguir 
endavant hi són totes. 

La nza del Vas to a Malla 

El fundador de la Comunitat 
de l'Arca o de l'Orde Patriarcal 
Ecumènic ja fa uns quants estius 
que cerca l'acolliment del Bisbat 
de Vic per oferir un assaig de vi
da comunitària i ajudar tots 
aquells que volen encetar el seu 
«Pelegrinatge als orígens». 

Durant alguns estius consecu
tius la trobada l'organ itzava en 
Lanza del Vasto a Granera, prop 
de Castellterçol. L'última expe
riència comunitària l'ha tinguda a 
la rectoria de MaUa, a la Plana de 
Vic, del 12 al 19 d'agost. Era u n 
grup de 130 persones d'edats molt 
variades, la majoria convençuts 
de la línia de la comunitat de l'Ar
ca, d'altres un xic moguts per la 
curiositat. Es l1evaven aviat i pas-
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saven e l dia entre pregàries, xer
rades d 'en Lanza del Va LO, tre
balls manuals, exe rcicis de relaxa
ció i de ioga i algunes estones Uiu
res. El menjar, naturalment, ra
biosament vegetarià. 

En resum , un cristià que ha es
tat en con tacte amb l'espirituali
lat oriental, que ha convi scut una 
llarga temporada amb en Gan
dhi, que ha fet la seva síntesi del 
món, de la història i de l'home, 
síntesi que dóna a conèixer a l'o
pu len t món occidental emborrat
.,at de progrés (?), de comod itats 
i d'alcohol Ja en té d'atreviment 
i de valentia! 

Trobades de jovent 

Els pobles d 'Hostalets de Ba
lenyà, Tona, Centelles i Malla han 
fet un primer intent de treball 
pastoral conjunt amb jovent, du
rant tot el curs passat. A més del 
treball en grups fet a cada lloc 
hi ha hagut algunes trobades mas
sives conjun tes. 

Assistència als cursets 
de catequesi 

Fet ci recompte, un bon nom
bre de capellans, religioses i al
gun laic del nostre bisbat s'han 
fet presents en un o altre dels cur
sets organitzats pel Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi de Ca
talunya i Balears_ Fins i tot hi ha 
ganes, acabada la temporada es
tiuenca i abans de començar el 
cu rs, de convocar una reunió de 
tots aquests assistents a fi de po-



der ten ir una visió de conjunt de 
les diferents orientacions que ha 
de prendre la catequesi i així 
anar una mica a l'u na en l'ambit 
diocesà. 

Mossèn Jaume Camprodon, 
bisbe de Girona 

No és pas per a donar· ne la no· 
lícia . tS, senzillament, perquè en 
la crònica de Vic cal forçosament 
(no per compliment) fer referèn· 
cia al nomenament de mossèn 
Jaume Camprodon com a bisbe 
de Girona. 

I és que mossèn Camprodon 
era vicari ep iscopal de pastoral 
del bisba t. Càrrec per a l qual va 
ser crida I pel bisbe després d'una 
prèvia consulta a tot el clergat. 
Tot prevere, en votació secreta va 
oplar per uns candidals. Fel el 
recompte, mossèn Carnprodon ja 
anava molt al davant dels allrcs 
quatre candidats que havien de 
passar a votació defini tiva en el 
Consell del Presbiteri. Aquest no 
va ten ir altra feina que confirmar 
la voluntat manifestada per 
aquells als qual s representaven . 

tS un fet que parla per ell mateix. 
Per aquesta raó cal cons tatar·lo. 

Mossèn Camprodon no havia 
acabat encara el seu compromís 
de cinc anys en el càrrec. Per això 
a nosaltres ens ha sobtat més 
aquest nomenaJnent. Ja estàvem 
fe ts a l seu sis tema de treball. I 
ens hi trobàvem bé. Home asse
quible, que escoltava sempre, pre
sen t a aques ta reunió, a aquell 
recés de capellans, una i altra ve
gada; ni exageradament optimis
ta, ni exageradamen t pessimista, 
jo diria fidel al «cal treure profit 
del moment present». 

Així el «passem» a Girona. Con· 
tents perquè podrà donar més ple 
acompliment al seu do del servei. 
Amb recança perquè ja ens trobà
vem ben servi ts amb e l seu 
guiatge. 

Girona esperava un pas tor. I un 
pastor és el que els donem. Al s pe· 
riodis tes que cercaven altres tí· 
tols, aquest se'l s va escapar. Mos· 
sèn Camprodon, sort que vau 
anar a París a estudiar ca tcquètj· 
cn; altrament, hauríeu posat els 
informadors en un bon compro· 
mis! 

Bon treball ! 

Salvador Bardulel 
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L'avui i el demà de la catequesi dels infants 

El Secretariat interdioc.sà de Cate· 
quesi ha organitzat , aquest estiu, els 
quatre cursets que anunciava el núme
ro darrer de "Quaderns _, i que s'han 
celebrat amb nombrosa assistència, 
amb un clima càlid i optimista I amb 
uns resultats positius i esperançadors. 
En un temps en què tantes coses se 
n'han anat enlaire i en què les ocasions 
de trobada més aviat escassegen, ,'o
bra del Secretariat és altament positi
va. 

No es tracta, ara, de fer-ne un 
balanç, sinó de transcriure un text 
important. Es el que va ser elabo
rat a les Jornades de Mallorca i 
reprès posteriorment pel mateix 
Secretariat. S'imposava una para· 
da després d'una sèrie d'anys de 
treball catequètic amb els infants: 
una parada, un balanç, un apro
fu ndiment. Es el que s'intentava 
a Mallorca. El text que transcri· 
vint íntegrament en representa, 
lant conl les «Conclusions», el re
sum del treball. Més encara, és 
una bona presentació -completa 
i concisa alhora- de la proble· 
màtica del Moviment catequètic 
(sobretot infant il) i de les línies 
en què hauria de treballar d'aquí 
endavant. 

Voldríem cridar, doncs, {'aten
ció dels nostres lectors sobre 
aquest text. Ens plauria que fos 
llegit, comentat, aprofundit, refie· 
xionat; i, sobretot, que marqués 
les grans pautes del treball cate· 
qu~tic. Els principis hi són enun· 
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ciats i raonats; ara cal anar·los 
posant en solfa i anar t robant els 
camins concrets. I es tablir una 
dialèctica viva ent re el treball 
concret i la reflexió pastoral. Els 
pares c ris tian.s hi tindran, segura
m ent, molt a dir. 

Potser algú es trobarà. est rm'ya· 
ment sob tat pel to general d'a· 
questes conclusions. Perquè, m en
trestant, la religió continua es
sent, encara, una disciplina esco
lar oficial i obligatòria en tots els 
centres d'ensenyament de l'Estat 
espanyol -{)ficials i no oficia/s
i en tots els seus graus -de l'en· 
senyament pre·escolar fin s a la 
Unive rsitat-, per a ésser d is pen
sat de la qual cal el tràmit d',ma 
soUiótud escri ta de l'interessat (o 
els seus pares o tutors), adreçada 
als òrgans directius del centre 
corresponent, on es faci COllS tar 
de manera explícita que l'alumne 
110 practica la religió catòlica. Ai· 
xí ho acaba de reafirmar el MÍl1Ís· 
teri d'Educació i Ciència en unes 
resolucions aparegudes a/ Butlle· 
rí oficial de l'Estat el 13 de setem· 
bre. Reafirmació unilateral: la 
Comissió episcopal per a l'ense· 
nyament religiós no ha estat con
sultada, segons que ens precisava 
ella mateixa en una nota que la 
premsa publicava el dia 15. No cal 
dir que el text dels Secretariats 
de Catequesi de Catalunya i les 
!lles es troba molt allunyat d'a· 
questes perspectives. Es d'espe· 
rar que els nostres bisbes l'assu
m iran ben cordialment. - J. T. 



Els responsables dels Secreta· 
riats de Catequesi de Catalu nva 
i les Illes ens hem reunit del 23 
a l 29 de juliol a la Ciutat de Ma· 
llorca per reflexionar sobre l'avui 
i el demà de la Catequesi d'in icia
ció cristi ana dels infants, acom
panyats d'un bon grup de sacer· 
dots, religiosos, religioses i se· 
glars engatjats cn el Moviment 
Catequètic de casa nostra. Reu
nits posteriorment a Matamala el 
16 i 17 d'agost, hi hem revisat el 
text que vam e laborar a Mallorca 
i que representa, en aquest punt, 
el pensament del Secretariat Tn· 
terdiocesà de Catequesi. 

Progressos fet s 

IIem constatat, que, aquests 
darrers anys, el Moviment cate· 
quètic ha fet uns avenços que 
--encara que als nostres bisbats 
no s iguin adquirits pertot- nos
altres considerem irreversibles. 

I . La superació de la Catequesi 
entesa com a s imple transmissió 
d'un saber, de caràcter memorís
tic o doctrinal. 

Avui l'entenem com un procés 
global d 'educació de In fe i c rei· 
l<.ement dc la vida cri st iana, que 
ha de continuar en l'adolescència, 
la joventut i l'edat adulta. 

Z. La superació de la Catequesi 
entesa com a afer pràc ticament 
exclusiu del clergat. 

La Catequesi és una funció de 
tota la comunitat cristiana , que 
posa en joc la seva rica diversi
tat: preveres, re1igioses, religio
sos i seglars -i d'una manera par-
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ticuIar el s parcs, tractant·se d'in
fants- són compromesos en l'o· 
bra de l'educació de la fe. 

3. També hem assisti t a un pro· 
cés de maduració i aprofundi· 
ment de la funció de l'experièn· 
cia. de la vida, en la Catequesi. 

Considerada primer com a punt 
de partença de l'explicació del ca· 
tequista i com a arsenal d'exem
ples, va passar a desemboca ment 
d'una catequcsi estructurada en 
un triple temps: partir de la vida, 
remuntar-sc al missatge, retornar 
a ]a vida. 

Avu i ens mirem l'existència hu
mana com el lloc de l'encontre 
a mb Jesucrist per a viure-hi l'a· 
ventura de la fe. La Catequesi ha 
d'iHuminar l'experiència humana 
perquè sigu i viscuda, en relació 
viva amb Jesucrist, com a expe· 
ri ència cristiana. 

4. Darrerament hcm assistit a 
un procés de recu peració per part 
de l'Església de la funció catequè· 
tica que ell a mateixa havia inten
tat delegar a la institució escolar. 

Al s nostres bisbats, «l'escola· 
rització» de la Catequesi ha topat 
amb oposicions. Avui nosaltres 
considerem com a definitivament 
adquirit que la Catequesi és una 
funció d'Església, indelegable a 
cap estructura o institució que no 
sigui la comunitat cristiana com 
a tal. 

Situació socioreligiosa 

A despit d'aquestes constata· 
cions positives, l'esforç que es· 
mercem en la Catequesi infantil 
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no aconsegueix els resultats que 
gosaríem esperar-ne. La taxa de 
perseverança és molt baixa. La 
c risi de l'adolescència i la joven
tu t s'accentua i afecta, fi.ns i tot, 
aquells que procedeixen d'am
bients sò l:idament cristians i que 
han freqüentat les nostres cate
quesis. La Catequesi infan til es 
troba, doncs, fortament qüestio
nada i ha de tenir més en compte 
la s ituació real de la nostra socie
tat. Assenyalem-ne uns trets sig
nificatius com a punt de parten
ça de tota acció pastoral amb els 
in fan ts. 

I. El pluralisme religiós de la 
nostra societat -és a dir, la di
versitat d'actituds davant la fe 
cristiana, que van de la militàn
cia al refús- ens diu que el món 
per a l qual preparem avui els in
fants cristians és obertament plu
ralista: no hi ha, doncs, un ún ic 
model , s inó diverses concepcions 
del món i de la vida. 

L'opció cristiana personal a l'e
~at adulta esdevé, així, ine ludi
b le i l'exposició del fet cristià 
-dins i fora de la catequesi- ha 
de fer-se sempre en diàleg amb 
aquestes diverses concepcions del 
món. 

2. L'autodecisió va essent cada 
vegada més un fet, en la vida ci
vil, per aquelles dimensions que 
comprometen radicalment l'exis
tència, com són la professió, el 
matrimoni i el compromis po1ític. 

No ens pot estranyar, doncs, 
que, des de diversos angles, es po
si en qüestió el compromís cris
tià pres per la família en la in
fan tesa. 
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3. La mu ltiplicació i la difu
sió incontrolables d'informacions 
han posat e l món i e ls seus pro
blemes a l'abast de tothom. Déu 
i la qüestió religiosa van resul
tant, així, «¡ninteressants» i es 
van afeblint davant tants i tan 
importants problemes que criden 
l'atenció i la generositat dels ado
lescents i els joves quan fan la 
descoberta de la vida. 

4. Semblan tment , la progressi
va configuració d'una civilització 
científico-tècnica i d'una ciutat 
secu lar va a llunyan t Déu i la 
qüestió religiosa de l'horitzó im
mediat de l'experiència dels ho
mes d'avui. 

Això ens obliga a ressi tuar-Ios 
al seu lloc: el de les preguntes 
globals i axials, el del sentit del 
món i de la vida, preguntes que 
només troben ressò si hi ha una 
certa experiència i una certa qua
litat humana. 

5. Les influències de la socie
tat global són cada dia més nom
broses, més poderoses, més en
globants i més primerenques. E ls 
valors de tradició, de continuïtat, 
d 'autoritat parental no són gens 
potenciats ni apreciats pels mo
dels de comportament que vehi
cu la una societat tota e lla projec
tada endavant. 

El pes de la fam ília - decisiu 
com és en la conformació de les 
actituds bàsiques de l'infant, hu
manes i cristianes- queda cada 
vegada més relativitzat al mo
ment de l'opció religiosa perso
nal a l'edat adu lta. 

6. La societat de consum s'a
dreça a un determinat tipus d'ho-



me i e l conforma : un home pol
laritzat pe ls valors del tenir i no 
del ser, que cerca la felicitat en 
ci consum , cada dia més i millor, 
diversifica! i canviant. 

Un home sotmès de bona hora 
a la influència poderosa d'una so
cie tat d'aquest tipus, ¿ tindrà an
tenes per a la crida evangèlica, 
més enllà d 'una simple religiosi
tat consumista i utilitària? 

7. Com a conseqüència d'un 
canvi soc ial molt vast, una Esglé
sia totalitzant, segons el model 
de la c ri stiandat, en la qual s 'en
tra definitivament pel naixemen t 
i el baptisme, deixa pas, pertot 
arreu, a una Església, comunita t 
opcional d'aquells que, adults, es 
reconeixen cristians . 

No podem introduir i educar en 
aquesta Esglés ia els infants pro
ced int com si la seva condició 
cristiana fos una realitat adquiri
da una vegada per sempre. 

linies de treball 

Creiem que no haver tingut 
prou en compte aquests elements 
que hem resseguit pa l expli car
nos el carreró sense sortida on 
sovint tenim la sensació de deba
tre'ns en la nostra acció pastoral 
amb e ls infants. Creiem que la se
va consideració seriosa ens obli
ga a replantejar la qüestió sobre 
noves bases. Amb vista a fer-ho, 
assenyalem aquests punts: 

l. La Catequesi i, en general, to
ta la tasca pastoral de l'Església 
han d'experimentar un veritable 
capgirament: 

a) Hem de donar una prioritat 
clara i decid ida a la pastoral dels 
adults, perquè és a l'edat adulta 
que la fe cristiana adq uireix la 
seva plenitud de sentit i és a par
tir de la comunitat adulta que 
l'Església creix i s 'expa ndeix. Els 
nostres esforços han d'ésser con
sagrats, doncs, bàsicament, a la 
rormació de comunita ts cristianes 
d'adu lts. 

b) Caldrà, alXI mateix, una 
atenció especial a l món dels jo
ves , ja que és en aquesta etapa 
quan es prenen les opcions fona
mentals de la vida, en tre les quals 
ca l comptar la de la fe. 

c) La Catequesi - i, en general, 
tota la pastoral infantil- ha d'a
nar bàsicament adreçada a pre
parar l'opció adulta. 

En conseqüència, hauríem d'e
laborar una veritable pedagogia 
del creixement cristià, que no 
consiste ix a donar-ho tot ben 
aviat , per tal que e l noi vagi crei
xent tenint com a punt de refe
rència allò que va rebre de pe tit, 
s inó a projectar-lo endavant i a 
anar preparan t l'opció cristiana 
adulta. 

2. Com a vida j experiència que 
és, Ja fe desborda la seva mateixa 
dimensió in tcHectuat i no es co~ 

munica segons els models de la 
transmissió d'un saber, s inó de 
manera molt més vital i fluida , 
entreteixida amb la vida mateixa 
i el seu ordit. 

a) Això demana una gran aten
ció a l'experiència humana que 
viu l'infant i a la qualitat del món 
religiós en el qual participa, so
bretot en família. 
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b) Cal, doncs, una reflexi ó 
aprofund ida sobre l'home cristià 
i els valors cristians en la situa
ció actual, per tal d'encaminar
hi els esforços a tots els nive lls 
i des de tots e ls angles. 

e) En aquesta pedagogia esde
vé bàs ica la primera infància, fins 
a 6-7 anys. E.s l'hora de posar la 
in fras tructura de l'home i - amb 
el paper insubstituible de la fa
mília- de posar-hi, així mateix, 
la infrastructura cristiana. 

d) E l paper de la família és de
cisiu en la pedagogia religiosa in
fanti l. E ls pares hauran de pas
sar de «coHaboradors» a «prota
gonistes» . Haurem de consagrar 
una gran atenció a la pastoral fa
miliar per ella mateixa. E ls espo
sos cristians hauran d'emprendre 
una revi s ió de la seva vida en pro
funditat, q ue penetri fin s al món 
de les relacions i dels valors. 

e) Més que no pas a ls contin
gu ts explícits i als programes se
guits, caldrà prestar, doncs, una 
gran a tenció a les actituds pro
fundes. 

f) Això demana que sotmetem 
a una anàlisi les nostres institu
cions - catequètiques i altres
per a veure la qualitat de les rela
cions que estableixen i els valors 
sobre què de fet recolzen. El llen
guatge mut de les ins titucions t é 
més pes, a ¡'hora de conformar 
ac tituds, que no pas a llò que és 
explícitament i verbalment con
ceptualitzat i transmès. 

3. Les institucions catequèti
ques com a tals queden relativit
zades. No és en elles on tot es 
juga, sinó en l'ample de la vida de 
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la comunitat cristiana, amb les 
relacions que estableix i els valors 
que viu . 

En enda van t se'ls demanarà (a 
les instituc ions catequètiques) un 
esforç d'imaginació, una mu ltipli
cació de procediments i de ser
veis , una gran fl exibilitat i fluï
desa per tal de mantenir viva la 
crida de l'Evangeli i acompanyar 
cls nois a l llarg dels anys de c re i
xement i de la diversificació d'in
teressos i de preocupacions. 

4. En aquest context, el cate
quista ja no és tant un mestre, 
amb la seva formació «profcssio
na1», que transmet un saber, com 
un cris tià adu lt, capaç d 'entra r 
en relació personal amb indivi
dus i amb grups i de permetre, 
amb un treball ocasional i divers, 
que la Pa raula de Déu i la seva 
crida ressonin en la vida dels in
fants i els adolescents. 

5. Si bé la Catequesi no és fun
ció de l'escola, l'Església ha de 
ser-hi presen t, com en tots els 
camps de l'existència humana, 
amb una veritable acció pasto ral. 

Aquesta acció pastoral de l'Es
glésia a l'escola consistirà princi
palment : a procurar que l'escola 
fac i una expos ició digna, compe
tent i seriosa del fet cristià; en 
una presència missionera a través 
dels educadors cristians (i també 
dels pares i alumnes cristians), 
pel testimoniatge de la seva vida 
i també, quan s'escaigui, pel tes
timoniatge de la seva paraula; en 
una atenció pastoral especial als 
educadors per iHurninar-los i aju
dar-los en la seva missió. 

L'específic de l'escola confes-



sional cristiana ha de consistir en 
la inspiració O conformació cris
tiana del seu ensenyamen t i de to
ta la contextura escolar. 

6. Som conscients que aquesta 
manera d'enfocar les coses com
porta nombroses i profundes im
plicacions, que l'encaminament 
haurà d 'ésser gradual i que neces
sitarem molta imaginació creado-

ra. Però ens ho exige ix la veritat 
mateixa de la nostra tasca pasto
ral si, atesa la situació actual, 
hem d 'anar edificant l'Església 
d'avui i de demà. 

La Ciutat de Mallorca, 28 de 
ju liol - Matamala, 17 d 'agost de 
1973. 

Les trobades de Montserrat 

Encara que l'estiu va quedant 
en rera, val la pena deixar cons
tància de la trobada de jovent que 
tingué lloc a Santa Cecília de 
Montserrat els dies 29 i 30 de juny 
i I de juliol. 

800 noi s i noies, la majoria de 
15 a 20 anys, sobre tot de Barcelo
na però amb representacions 
nombroses de les altres comar
ques de Ca talunya, s 'hi han tro
bat a l lla rg d'aquests tres dies 
fent convivència . 

«Quaderns de Pastoral » (núm. 
16, febrer 1972, pp. 69-72) ja es va 
fer ressò d'aquesta experiència 
que naixia l 'abril del 1971. Salva
dor Pié assenyalava aquest fet de 
les trobades com «l'esdeven iment 
més significatiu del món de la jo
ventut 197 1 a Catalunya •. Cap a 
la fi de la crònica apuntava dos 
obstacles a superar de cara al fu
tur. El primer: caldria vetllar la 
qualitat i la con tinuïtat de les tro
bades per tal que l'empenta ini-

cial no quedés en «foc d'ence
nalls •. Ara podem dir, després del 
treball realj¡zat, a partir sobretot 
dels col:1oquj s i de les dues troba
des d'estiu que han seguit a San
ta Cecília, que, en efecte, s'ha tre
ballat seriosament. Oferir la pos
sibilitat de reflexionar algunes de 
les qüestions que més fiblen la 
sensibilitat dels joves d'avui j aju
dar a trobar cam ins per al com
promís personal i de grup és una 
fe ina ind ispensable i urgent en
mig dels joves. 

Aquest estiu el tema general de 
la trobada s'ha centrat en l'expe
riència O recerca de Déu. El pri
mer dia el treball de grups tenia 
com a objectiu comunicar-se mú
tuament aquelles experiències 
personals que a un el depassen, ]i 
donen esperança o pessimisme, i 
la resposta que cadascú intenta 
donar-hi. El segon es tractava 
d'interpeHarse sobre la fe, i veure 
quina incidència tenia en els di~ 
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ferents aspectes de la pròpia vida 
(manera de ser, relacions, com
promis). I el tercer dia, diumenge 
al matí, es proposava la pregunta 
indefugible i definitiva de Lluc 9, 
18-20: I per tu, qui és Jesucrist? 
Es van oferir uns textos per aju
dar a la reflexió personal junta
ment amb una crida a donar-ne 
un testimoni escrit. 

En resum, una temàtica sugges
tiva que en algun moment va cos
tar de seguir però que en conjunt 
va captar l'interès i l'atenció de ls 
participants. El tema, tal com fou 
plantejat, exigia l'experiència dels 
anys anteriors i l'escolta real de 
les qüestions que molts joves es 
plantegen. Això indueix a pensar 

que s'ha assolit ja una certa ma
duresa. Esperem que ben aviat el 
resum de la trobada ens en doni 
una valoració més precisa. 

Un segon perill: . Caldria -ob
sen 'ava Salvador Pié- que aques
tes trobades no restessin aïllades 
i intentessin connectar amb les al
tres realitats pastorals del pais 
per no fer-se un món a part sinó 
una possibilitat de dinàmica crea
dora sobretot en el món dels jo
ves.» Cal dir tot seguit que aquest 
esforç per treballar de conjunt no 
ha estat esca timat . Serà bo, amb 
tot, de recordar-nos-ho insisten t
ment. Les possibilitats de futur 
en aquest. treball pastoral les te
ni m ara entre les mans. 

Josep M. Fisa 

Centre d'Orientació Juvenil 

Per ara no podem pas afirmar 
que els joves de Barcelorra i 
les seves expansives barriades tin
guin mitjans a l'abast de cara a 
satisfer les necessitats de tota me
na que la seva vida planteja: el 
treball, la diversió, problemes fa
miliars, orientació personal, difi· 
cuitats de relació i de convivèn
cia, etc. 

Una iniciativa important, enca
minada a omplir aquest buit ur
gerrt, sobretot err un sector molt 
necessitat de Barcelona, és el Cen
tre d'Orientació Juvenil de Marti
Codolar. Aquest esforç ha vingut 
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empès i recolzat des dels seus 
inicis per un grup de joves amb 
ganes de treballar i de fer UIt ser
vei de cara als altres. 

localització del Centre 
Martí·Codolar 

El Centre es troba en un indret 
que ve a ser confluència de bar
riades tan populoses a Barcelona, 
com la d 'Horta, «El Carmelo., 
. Valle Hebrón., Montbau ... Que 
hi ha un bon nombre de joves 
ho prova el fet que cada diurnen-



ge o dia de festa se 'n reuneixin 
més de qua tre-cents a Martí-Co
dolar on realitzen diferents acti
vitat s recreatives: futbol, bas
quet, excursions , festes; com tam
bé de caràc ter fo rmatiu i de con
vivència a recessos, jornades d'es
tudi, conferències, e tc .. . Aquesta 
vibració en certa manera ha mo
tivat la c reació d 'aquest Centre 
d 'Orientació Juvenil. 

El seu funcionament 

El Centre d 'Orientació Juvenil 
es divideix en dues seccions fo
namentals. La primera, estricta
ment professional , la formen un 
Consell de Direcció que coordina 
les diverses activitats i un equip 
tècnic que agrupa diversos pro
fessionals. 

Es tracta de resoldre casos que 
es presenten tant en el camp per
sonal - psicològic , mèdic, mo
ral- com en e l de relació amb el s 
altres - família, treball. L'equip 
tècnic ha d'intentar de trobar una 
solució a cada cas concret. Una 
ass istenta social rep els casos , e ls 
examina acuradament i n'elabora 
un informe que passa al servei 
dels tèenics. Aquest equip es di
videix en di ferents seccions , en
capçalades pel represen tant cor
responent. Un llicencia t en Dret 
és al front dc l'assessoria jurídi
ca; la laboral, la porta un graduat 
social; ta mbé hi ha un psicòleg, 
un sacerdot, un n1etge i l'assisten
ta socia l. La consulta es fa per 
mitjà de l'assistenta social que 
els dijous i d illuns de 5 a 8 del 

vespre rep tothom qui vulgui coo
sultar-la al Centre de Pastoral. El 
fe t de dir . Orientació Juvenil . no 
exclou la consulta de qualsevol 
persona gran , preocupada, per 
exemple, per qualsevo l problema 
que afecti els seus fill s. L'assisten
ta social , cas per cas , apeflarà els 
tècnics en diverses matèries que 
coHabo ren en el Consultori . 

Tot aquest se rvei és gratuït j a 
que ha nascut de la intenció d'uns 
nois disposats a ajudar els altres. 
Prou bé sabem que la qüestió 
econòmica pot ser moltes vegades 
la solució del problema. El Cen
tre pròpiament no és un Centre 
be nèfi c, però, si calgués, podríem 
orientar ci consultant cap algun 
lloc on li puguessin resoldre el 
problema. 

L'altra secció important del 
Centre és la d'orientació de cara 
al jovent. No solament informarà 
sobre qües tions professionals. si
nó també sobre centres, llocs, ac
tivitats a les quals e ls joves pu
guin dirigir-se. El mateix Centre 
programa, a més a més, activitats 
mensuals amb trobades de refle
xió, oració, xerrades i promoció 
de grups. 

A la secció d'orientació dins del 
camp professional per a alumnes 
de C. O. U. i sisè es preparen una 
sèrie de xerrades que comprenen 
ci nc apartats : Professions huma
nes, Professions tècniques, Grau 
Mercantil , Arts, Ciències. 

També s 'han p reparat xer rades 
sobre la manera d'accedir als es
tudis i pràctiques de la Fo rmació 
Professional de Primer Grau , Ad
ministratius i d'Arts i Ofici s per 
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als alumnes que acaben els estu
dis d'E. G. B. i no continuen el 
baLxillera t. 

Quins problemes s 'hi atenen 

Una distinció perfecta dels ca
sos presentats a l Consultori és 
difícil d'establir i una clarificació 
n'anuHaria el contingut. Un cas 
qualsevol sol tenir un problema 
manifest, el que ha fet que el noi 
vingui, i un o uns quants de la
tents que poden ser la causa del 
manifest. Agnlpats per àrees con
fli ctives ho assenyalaríem d'a
questa manera: 

I. Problemes de treball. Amb 
una característica comuna, el pro
blema ha estat veritablement la 
incertesa juvenil al davant d'una 
societat laboral que desconeix i 
a la qual ofereix una formació tèc
nica, no comprovada ni valorada. 
Temps ha que demanen un lloc 
de treball, però darrera hi ha la 
pregunta: Què haig de fer? 

Fer-los r efl exionar sobre la se
va ~ i tuació i veure a què poden 
asp lfar amb la preparació que te
nen ens sembla una orientació 
inút.il. Da;rera restarà la proble
mà tIca d una societat no prepa
rada per rebre aquests joves. 

2. Orientació professional. Com 
més va el joves més demanen 
una orientació professional prin
cipalment els alumnes dels dar
rers cursos. Aquest mateix servei 
és soHici ta t sovint per coHegis 
que volen orientar els més grans 
d~ls seus alumnes de cara a les 
d,ferents professions que la vida 
els ofereix. Dins d'aquest camp, 
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el Consult ori té un equip de tèc· 
nics i material apropiat de cara 
a aquesta orientació professional. 

3. Problemes familiars. Els con
flictes familiars sorgeixen de les 
relacions que s'estableixen entre 
els membres del grup familiar. 
Quan el fi ll es troba desorientat 
tota la di.,àmica familiar se'n res
sent. Alguns cops poden ser els 
pa res els qui demanen ajuda ja 
que, per la responsabilitat que 
tenen, molt sovint necessiten un 
puntal psicològic. 

4. Consl/ltori i orientació. A la 
nostra societat existeixen recur
sos de diverses menes que gene
ralment desconeixem. El fet de 
posar en contacte uns individus 
amb aquests recursos pot ser so
vint una bona ajuda. Això fa , tam
bé, que el servei pugui tenir múl
tiples contactes amb altres ins
titucions existents. 

Miss ió: un s e rvei permanent 
a ls problemes del jovent 

Aquesta és l'única finalitat del 
Consultori Juvenil , en el qual tant 
els joves com els adults troben 
alguna solució dels seus proble
mes. El Centre d'Orientació Juve
nil té les portes obertes de bat 
a bat per a aquestes consultes, 
trobades, xerrades formatives 
orientació a d.iferents moviment~ 
juvenils, etc. A més els educadors 
reJigiosos i sacerdots hi trobar~ 
sales amb material abundant de 
pastoral i catequesi molt útils 
per a poder treballar en la for
mació dels joves. 

Josep O. Oliveres 



O' Ací I O' ALLÀ 

Set punts van ser objecte de reflexió 
i de decisions de part dels bisbes de la 
Tarraconense. en la seva trobada es· 
tiuenca al Santuari de Santa Maria de 
Queralt, sobre Berga. els dies 19, 20 i 
21 de juliol, segons va notificar oportu
nament a la premSD la Secretaria de la 
Conferència. 

En primer lloc, l'educació de la 
fe: .Els bisbes han vist la conve
niència d'assenyalar unes línies 
concretes d'actuació que caldrà 
elaborar en coHaboració amb el 
Secretariat interdiocesà de Cale· 
quesi. . També s'han ocupat de la 
cateq uesi d'adults_ 

Segonamen t, ha estat fi xada la 
fó rmu la catalana del sagramen t 
de la Confirmació. 

Tercer, els bisbes s 'han ocupat 
de l'edició catalana del breviari. 

Quart, el Secretariat interdioce· 
sà de Catequesi. El seu secretari, 
mossl:n Pujol, informa e ls bisbes. 
Aquests estudien la possibilit a t de 
constitució d'una Escola interdio
cesana de Catequistes, aproven 
defin itivament el reglament del 
Secretariat i au tori tzen la publi
cació d'un butlletí. 

Cinquè : in forme de mossèn Ro
geli Duocastella i diàleg sobre 
el «Centre d'informació sociolò
gica». 

Sisè, escoltisme: . Els bisbes 
han ratificat la seva con fiança a 
la labor educat iva i de formació 
cristiana, pròpia del moviment de 
Minyon s Escoltes i de l'associa· 
ció Guies de Sant Jordi. . El s b is-
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bc~ es miren amb sati sfacció la 
constitució i les activitats d'a· 
ques tes associacions a Ics respec· 
1 ives diòcesis . 

Setè: Els bisbes consideren l'in
forme de mossèn Àngel Fàbrega, 
represen tant dels arxivers ede· 
s iàs tics dels di stints bi sbats. 

El dia 27 d'agost moria al convent de 
Caputxins de Pompeia. de la Diagonal I 
la Riera de Sant Miquel ci nostre en
tranyable i popular ",Bisbe de Colofon .. , 
el caputxi Maties Solà i Farel l. Tenia 89 
anys. 

Nat a Sant Llorenç Savall l'any 
1884, ingressat a l'orde caputxí el 
190 1 i ordenat sacerdot el 1909, 
Maties Solà va ser consagra t bis
be a l'Església de Pompeia pel 
ca rdenal Vidal i Barraquer al co
mençament de la República, el 22 
d'abri l de 193 1. (La biografia del 
cardenal escrita per mossèn Mun
tanyola, que acaba també de mo
rir, ens ha recordat que, amb 
aquesta ocasió, el cardenal Vidal 
i Barraquer es va reunir amb e ls 
altres bi sbes catalans en una de
pendl:neia del eonven t de Pom
peia.) 

El nou bisbe anava des tinat 
com a vicari apostòlic a Bluen
fj elds, territori a tl àntic de Nicara
gua, confiat a la província caput
xina de Catalunya: hi arribava el 
12 de juliol. I vet aquí que en p le 
treball pastoral i d'organització, 
la guerra civil espanyola li lleva 
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LOta possibilitat de comptar amb 
els caputxins catalans i l'obliga a 
cercar missioners en altres direc
cions. I així, el 1942 , quan ja és un 
fet la presència de caputxins 
nord-americans, e l nostre bisbe 
creu que no li pertoca d'ésser-ne 
e l pastor: presenta la seva dimis
sió i retorna a Catalunya. 

Aquestes dades cns han es tat 
recordades, aquests djes i arran 
de la seva mort. Després ja és hi s
tòria coneguda: sempre disponi
ble per a aquells ministeris que li 
eren encarregats, es feia present 
amb la seva figura petita, els seus 
moviments rítmics i la seva veu 
enèrgica i timbrada, tot bondat i 
senzillesa, com escau a un deixe
ble de sant Francesc. En la seva 
persona vam tenjr ben aviat a 
Bar celona el que ara ha esdevin
gu t norma l: un bisbe català. 

Aquest octubre reprèn la seva tasCII . 
a l'edifici de l'antic Seminari de Barce
lona del carrer de la Diputació, ,'InstI
tut de Teologia. 

Vinculat a la Facultat de Teolo
gia de Ba rcelona, i amb un con
sell acadèmic que presideix mos
sèn Antoni Matabosch, «té la fi
nalitat d 'oferir, preferentment als 
laics, la possibilitat de fer un es
tudi metòdic i científic de la Teo
logia, amb nivell i mètode univer
s itari, amb vista a aconseguir un 
ap rofun diment teològic de la fe i 
a fo rmar veritabl es teòlegs •. 

Els estudis es distribueixen en 
sis quadrimestres. Pcr a partici
par-hi cal haver superat el COU o 
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bé, si es tenen més de 25 anys, 
passar per una prova prèvia. 

Les classes es faran normal
ment en llengua catalana . 

Del 3 al 6 de setembre es varen fer 
unes jornades d'iniciació per a consl· 
liaris del món estudiant I universitari 
(especialment de COU) a la residència 
MDter Salvatoris del Tibidabo. 

El seu objectiu era la in iciació 
a un treball pastoral del medi es
tudiant en línia evangelitzadora i 
educadora. El mètode de treball 
fou to talment actiu a base de cinc 
passos claus: 1. Descobrir la pro
blemàtica del medi estudiantí. 2. 
Com el medi influencia la vida de 
fe dels estudiants. 3. Crí tica: Com 
hauria d'ésser la vida del jove es
tudiant. 4. Recerca d 'una metodo
logia que respongui a aquests cri
teri s. 5. Proposta d 'unes línies de 
treball comunes de cara al curs. 

El motiu per a dur a terme 
aquestes jornades i oferi r-les a la 
gent interessada de tot l'àmbit ca
talà, era precisa t a la carta d'in
vitació signada per Salvador Car
rasca, Antoni M. Serramona i Sal
vador Pié, en nom del Secretaria t 
d'Uni ver ¡taris Cristians de Bar
celona: . A fer aquest pas (l es jor
nades) ens han empès diverses 
ci rcumstàncies. Pri mera me nt, 
l'interès mostrat per diversa gent 
de cara a aquest treball , sobretot 
preocupats pels estudiants que 
van a les Universit ats de Barcelo
na i a les Delegacions de Girona, 
Lleida i Tarragona . D'altra banda 
l'àmplia conversa que tinguérem 
amb els bisbes de la Tarraconen-



se el proppassat mes d'abril en 
què es p lantejà no solament el 
problema univers itari, sinó també 
la tasca pastoral amb els estu
diants de COU ( i eventualmen t els 
de BUP), ens ha mogut encara 
més a proj cctar, per bé que mo
destament, un pla de treball a ni
vell dels diversos centres interes
sa ts de tot Catalunya. » 

A aquesta convocatòri a respon
gueren vint consili aris provinents 
dels bisbats de Barcelona, Lleida, 
Tarragona, Urgell i Vi c. Hi assistí , 
a més, com a expert, en Bonaven
tura Pelegrí, consi liari mundial 
de MIEC-Pax Romana, que test i
mon ià la seva experiència (sobre
tot lla tina· americana) i el seu bon 
fer en aquestes tasq ues. Val a dir 
que e l to general ref lectí un espe
rit renovat i unes ganes de cercar 
camins reals d'evangeli tzació del 
medi estud iantí en una línia edu
cadora i missionera. Per tal de fa
cilitar Ja coordin~ció dels esfor
ços es formà un comitè (integrat 
per Francesc Esteso de Tarrago
na, J aume Rubió d'Urgell, Cli
ment Rodcrgas de Vic, Josep Her
rero de Ba rcelona) que, jun
tament amb l'equip de con siliari s 
del SUC, intentarà dur a terme 
aquesta tasca durant el curs que 
comença, a nivell de tota la gent 
interessada e n l'àmbit català. 
Com a pla de treball immediat es 
veié la conveni ència de promoure 
reunions simil ars a les diverses 
diòcesis i, possiblement, una trcr 
bada pels volts de Pasqua del jo
vent de COU que ja hagi iniciat 
un cert moviment en la línia tre
ballada a les jornades. --S. P. 

El bisbe ¿e r,,'3 ;ag~. Ramon Buxarrais , 
ho sortit novament als diaris, amb mo
tiu del conflicte laboral su:;citat a l'em. 
¡>retia Intelhorce d'aquella ciutat anda· 
IU!ia. 

Bé val la pena de deixar·ne 
cons tància a «Quaderns». Prime
rament, perquè ci bisbe Buxar
rais és un bisbe català: fi ll de 
San ta Pe rpètua de Moguda, era 
rector cie Sant Es teve de Grano· 
llers quan va ser fet, ara fa dos 
anys, bisbe de Zamora. 

En segon lloc , perquè I ntelhor
ce és una empresa que depèn, en 
una part fortament majoritària , 
d'un grup català; i no pas qualse
vol : l'actual president de la Dipu
tac ió barcelon ina hi està interes
sat , sembla. 

I en tercer lloc, per a aportar 
una mica de tra nqui Hitat a ls qui 
les notes de la premsa (en gene
ral, en tre nosaltres, a través de l'a
gència Europa-Press) havien des· 
o rientat. No: e l bisbe no va «au
toritzar» l'entrada de la força pú
b lica a la catedral per desallotjar 
e ls obrers que s'hi havien refu
giat. No: no és veritat que l'acti
tud d'aquests fos descortesa o 
descons iderada; tot al contrari . 
Hem parlat directament amb el 
mateix bi sbe i ell ens ha notificat 
la seva negativa absoluta, des del 
primer dia, a l'entrada de la for
ça pública a la catedral i l'extre
ma pulcritud de tots els obrers 
durant la seva estada al temple i 
a l 'hora de la seva sortida. l -per 
què no dir-ho?- la poca objecti
vitat informativa de la premsa al 
llarg de to t aquest afer. 
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b sabut que la previsió social del 
clergat preocupa darrerament els bIs
bes I els representants de les III Mutua
I¡tats. diocesanes de capellans. 

Amb vis ta a l'assemblea plenà
ria de l'epi copat espanyol del 
mes de ju liol passat, els bisbes ca
tal ans havien consultat les Mutua
li tats diocesanes sobre la possible 
incorporació dels capellans a la 
Segurelat Social de l'Estat. Els re
presen tants d'aques tes van donar 
un parer posit.iu , no sense posar
hi algunes condicions_ Val la pe
na de remarcar-ne dues, transcri
tes del fu ll informatiu que el Mon
tepío del Clero de Barcelona va 
enviar a tots els sacerdots del bis
bat: 

a) Cal preci sar qui ha de pa
gar la part «empresa.rial» de la 
quota_ . Sembla que es pensa que 
la pagui ... l'Esta t! I a això diem: 
no! . 

b) La incorporació hauria de 
fer-se comptant amb les mutuali
tals diocesanes : podrien ésser les 
«gestores» o «coHaboradores» que 
preveu la nova llei de seguretat 
estatal. . D'una forma o d'una al
tra, només amb elles serà possible 
aquell tracte personal i aquella 
aus teritat administrativa que són 
el seu secret, en contrast amb l'a
nonimat , la burocratització i els 
enormes costos del centrali sme.» 

La primera d 'aquestes condi
cions anava raonada de la següent 
manera : . Voldrem - ja alguns ho 
estan tramant- que ens ho pagui 
l'Estat? Realment és aquest el 
punt capitaL Incorporar-nos a la 
seguretat estatal pagant les quo-
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tes COI11 tols els treballadors i to
tes les empreses és honest i és tes
timonial i resta intangible en 
qualsevol canvi polític_ Incorpo
rar-nos-hi fent-nos d'empresari 
l'Estat , com seria vist i orques
trat? 

La segona condició obeeix una 
certa polèmica amb la Mutual del 
Clero de Madrid, que pretenia un 
monopol i. Sortosament , aquesta 
polèmica pertany ja al passat. El 
canvi de director d'aq uell a Mu
tual (n'és actualment mossèn Re
ñé, acerdot lleidatà) ha facilitat 
la bona en tesa. A la fi de juliol va 
tenir lloc a Bellpuig una trobada 
dels representants de les nostres 
mutualitats amb mossèn Reñé. 
Fàcilment es van posar d'acord 
sobre la conveniència de la incor
poració no precisament a través 
de l'Instituto acional de Previ
sión, sinó del Mutualisme laboral , 
molt més fl ex ible i àgil. I sembla 
que ja han començat uns contac
tes entre tècnics del Ministeri del 
treball i rep resentants de la co
missió episcopal per a afers jurí
dics i econòmics. D'altra banda, i 
pel que fa a Barcelona, segura
ment que el 23 d'octubre tindrà 
lloc una sessió informativa desti
nada a tots els sacerdots, amb as
sistència de mossèn Reñé. 

O és d 'estranyar la preocupa
ció dels capellans per la segu
retat socia1. Hi juguen diversos 
factors : 

a) la superació de la concep
ció «beneficial. del servei pasto
ral; 

b ) el desig d'equiparar-se amb 
els altres ciutadans; 



c) l'impasse a què és abocat el 
sistema de «Mutualitats» o «Mon· 
tepíos» de sacerdots, en els quals 
e ls joves pagaven pels grans, do
nat l'envell iment actual del cler
gat, per manca de promocions jo· 
ves i per multiplicació de p lega
des; 

d) l'abundància de capellans 
amb treball civil i, do ncs, incor· 
porats a la segu retat social. 

El pagament de la «quota em
presaria l» serà el gran cavall dc 
batalla. Quina carta hi juga ran e ls 
bisbes? Segons l'opció que p ren
guessi n, quedaria reblat e l clau 
que represen ta la cada dia més 
di scu tida «paga de l'Estat ». I ales
hores és de preveure la «contes
tació» cic bons nuclis de cape
llans. És bo de saber que al b is
bal dc Barcelona el «Montepío» 
ha consu ltat per carta els cape
llans i les parròquies; i que 
aquestes es mostren disposades, 
en lIna gran majoria, a paga r la 
part que els pertoqui com a «quo
ta empresarial ». 

D'altra banda, el fra càs dels 
«Montcpíos», per la raó donada, 
planteja amb tola cruesa el pro
blema del futur del ministeri en 
les nostres comunitats, problema 
que no hauria de ser cap tabú i 
que esdevé cada dia més urgent. 

La Societas l iturgica és una entitat 
ecumènica i internacional fundada l'any 
1967 a Driebergen (Holanda), que es 
dedica a l'estudi dels problemes ac
tuals del culte I de la pastoral litúrgi
ca. Celebra cada dos anys una reunió 
general : l'any 1969 es reuní a Glenstal 
(I rlanda) i tractà "del nostre lIenguat-

ge en l'oració .. ; el 1971 es reuní a Stras· 
burg per estudiar «les formes de la pr&
g¡]ria al món contemporani •. Del die 
24 al 29 d 'agost de 1973 s'ha aplegat a 
Montserrat; el tema general ha estat 
,da pregaria en comú avui ... 

El canonge anglicà G. J . Cuming 
ha exposat els fonaments neotes
tamen taris de la pregària comu
na. El professor H.-J. Auf Der 
Maur ( romà-catòlic suís) ha par
In t de la crisi actual de la pregà
ria en comú. El professor B. Fis
cher, de l'Institut Litúrgic de Trè
veris, ha tractat de la pregàr ia en 
comú en les comunitats cristianes 
i en les famílies, men tre que ha 
estat llegida, en absència del seu 
autor, la conferència de Dom E. 
Dekkers, de l'abadia de Steen
brugge (Bèlgica ), sobre la pregà
ria comuna en les comunitats reli· 
gia e . També ha e tat ll egi t l'es
tudi del professor J. Skoglund 
(northern baptis t, U.S.A.), absent , 
sobre la contribució dels movi· 
ments espirituals d'avui a la preo 
gà ria comun ità ria. E l pare J . Gé
li neau , jesuÏla, ha parla t de les 
formes concretes de la pregària 
en comú. El professor J. J . Va n 
AlImen (calvinista, Neuchatel-Je
msalem) ha fet una exposic ió de 
la sign ifi cació teològica d 'aquesta 
pregàr ia. 

AI marge d'aquestes grans con· 
ferències han estat tocats altres 
punts relatius al tema general del 
congrés o a altres aspectes actuals 
de la litúrgia, tant en el món pas
toral com en el cien tffic . 

Les conferències han estat lle
gides en anglès, a lemany i fran
cès, amb traducció s imultàn ia i 
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amb el text facili tat en les tres 
llengües a base de traduccions ci
clostilades_ Després de les confe
rències hi ha hagut coHoquis per 
grups lingüJstics, coHoquis que 
lot seguit han estat resumits en 
assemblees generals. 

El congrés de Montserrat ha 
aplegat 86 persones, membre i 
no membres de la Societas, re
presentant 17 països i diverses 
confessions (exceptuada aquesta 
vegada l'esglés ia ortodoxa grega). 

Diverses vegades els congressis
tes han volgut participar de la 
pregària litúrgica dels monjos, co
sa que ha motivat alguna celebra
ció plurilingüe. Per preparar els 
reunits a aquesta participació, el 
pare A. Olivar, monjo de Montser
rat, ha donat una conferència so
bre . la història de l'oració a 
Montserrat •. 

A la fi del congrés, els membres 
de la Societas han p rocedi t a l'o
bligada nova elecció de pres ident ; 
ha cessat en el càrrec el pare P.
M. Gy, dominic, i ha estat elegit el 
professor Von Allmen. Oportuna
ment hom donarà a conèixer el 
tema de la pròxima reunió, la 
qual ha de tenir lloc (probable
ment a Trèveris) l'any 1975. 

A. O. 

Barcelona 

Els diaris ens han anat assabentant 
aquests dies de nous nomenaments 
d'àmbit diocesà. 
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Pri mer va ser la creació de la 
Delegació Diocesana de Pastoral 
Sacramental i Litúrgica, que es 
confia a mossèn Pere Tena , presi
dent de la Facultat teològica per 
la Secció de Sant Pacià i director, 
Fins ara, del Centre de Pastoral 
Litúrgica de Barcelona, càrrec en 
el qual ha estat substituït per 
mossèn Joan Bcllavista. 

Després, la renovació de càr
recs del Tribunal Eclesiàs tic. 
Mossèn Joan Noguera passa a 
prOVI!;Or, per tres anys. Mossèn 
Ll uís M . Sislach, mossèn Xavier 
Bastida i mossèn Jaume Riera són 
vice-provisors i mossèn Carles 
Solcr i Perdigó secrctari. 

Mossèn Jacint Matas substi
tueix el pare Josep Maria Sepura 
en la direcció del Secretariat de 
Catequesi. 

Finalment han estat nomenats 
e ls primers vicaris episcopals de 
zona. Fins al moment de redactar 
aquestes ratIIes els nomenats són: 
Mossèn Josep Hortet per a Barce
lona-Nord (Sant Andreu i Trini
tat), mossèn Ricard Masclans per 
la Zona del Llobregat , mossèn 
Joan·Josep Vallicrosa per a la Zo
na del Vallès oriental, mossèn 
Joan Batlles per a Barcelona-Sud 
(Sants-Can TWlis, l'Hospitalet i 
Cornellà), mossèn Joan Carrera 
per a Barcelona-Est (Poble Nou
Provençals) i per a la Zona de Ba
dalol1a, Santa Coloma i Sant 
Adrià, mossèn Jaume Serrano per 
a la Zona de Martorell, mossèn 
Joaquim Brustenga per a la de Sa
badell i mossèn Joan Escala per a 
la de Garraf. 



També ha estat comunicat que 
Barcelona·Centre no comptarà 
amb vicari episcopal : és assumi· 
da directament pel doc tor Ju· 
bany. Han estat nomenats, pe rò, 
els delegats de subzona: mossèn 
Joan Alemany, mossèn Josep 
Campo, mossèn Mateu Terrats i 
el pare Jaume Bayó. 

S'esperen altres no menaments. 
I se sap també que el senyor aro 
quebisbe manté converses amb 
vista a la delegació per a l món 
obrer . 

Els nomenaments dels vicaris 
episcopals han estat rebuts sense 
massa expectació ni comentaris. 
es veri tat que, per ara, només hi 
ha noms: que encara no hi ha rea
litzacions ni tan sols orientacions. 

Aquests nomenaments han tin
gut un cert re lleu en la plana re· 
ligiosa dels diaris. Pe r què aques· 
ta «discriminació», a favor de 
Barcelona? Als a ltres bisba ts tam· 
bé n'hi ha, de nomenaments. Però 
solen passar sense requadres ni 
comentaris, si no se n'ocupa el 
corresponsal «local». Ens agrada
ria una mica més d'atenció a tot a 
l'Església de Catalunya i una mi· 
ca més de discreció pel que fa a l 
bisbat de Barcelona. Comptat i 
debatut, tots hi sortiríem gua· 
nyant. En el fons, no es tracta de 
notícies «periodístiques», sinó de 
nomenaments que afecten uncs 
comunitats vives. ¿No valdria, 
doncs, la pena de trobar unes a l· 
tres vies més apropiades d' inter
comunicació que aquestes sovin
tejades i impersonals «nota de la 
Ofici na de Prensa del Arzobispa· 
do de Barcelona »? 

El coHegi de rectors ha organitzat uns 
exercicis espirituals per a aquell ••• " 
cerdots que vulguin aprofitar-se'n. 

Tind ran lloc del 7 al 12 de gener 
a Sant Cugat del Vallès, a la casa 
de les RR. de Lestonnac. Les diri· 
girà mossèn Joan Esquerda, co
negut teòleg ll eidatà . 

Els qui des itgin ass is tir·hi po· 
den adreçar-sc a mossèn Josep 
Campo (Parròquia del Pi , Carde· 
na l Casañas 16, Barcelona 2) o a 
mossèn Joan Borràs (Parròquia 
de la Miraculosa, Calàb ria 129, 
Barcelona I S). 

La matinada del dissabte, 15 de se
tembre, els bombers van haver de cór· 
rer a apagar un Incendi provocat 8 les 
dependències de «Hoja diocesana_ • 
Palau episcopal. 

La nota de la Comissió diocesa· 
na de premsa, publicada l'endemà 
als diaris, ens assabenta que els 
desperfectes són considerables : 
més de 300.000 ptes. 

El fe t és d'interpretació difíc iL 
Cal tenir en compte que precisa
ment la finestra a través de la 
qual es va produir "incendi no 
es tà protegida per cap te la metà]· 
Uca , com s'esdevé amb les altres 
del bisbat. Podria molt ben ser , 
doncs, que l'arte fac te fos intro
duït on e ra més fàcil : aleshores 
no aniria direc tament con tra «Ho
ja diocesana» s inó, en general, 
contra e l Bisbat de Barcelona. 

En segon lloc, els diaris van dir 
que a primeres hores de la mat.i
nada alguns veïns havien vist a la 
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paret un gran rètol de color ne
gre: .En memoria de Allende ... 
Aquest rètol impediria la fàcil as
s imilació d 'aquest incendi amb al
tres de semblants, com els que 
han esta t provocats a «Agermana
ment», a Editorial Nova Terra, a 
]a revista «E l CiervoJO i a diverses 
llibreries. 

Les secularitzacions de capellans no 
s'han estroncat, ni de bon tros. 

AixÍ, per lim.itar-nos només als 
capellans diocesans, la represa de 
les activita ts va acompanyada de 
comentaris sobre quatre d'a· 
quests casos: un teòleg (40 anys i 
15 de capellà), un consiliari dio
ce à (33 anys i 8 de capellà), un 
capellà de parròquia (29 anys, I 
de capellà) i un diaca, tot just or
denat fe ia poques setmanes. 

Fe ts com aquests ens interpel
Ien a tots, persona]ment i camuni
tàriament. I fan inajornable un 
afrontament seriós de la qüestió 
de part de l 'Església diocesana. 

Més de dues-centes persones van 
participar a la Vetlla de pregària I 8 

l'eucaristia que es va celebrar la nit 
del dissabte 8 de setembre al Santua
ri de la Mare de Déu del Puig-graciós, 
sobre Bigues I l'Ametlla. 

Setze anys després de la res
tauració del Santuari (8 de setem
bre de 1957), aquest serà també 
un Mones tir: s is monges benedic
tines de San t Pere de les PueHes 
de Sarrià s 'hi han instaHat pe r a 
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in iciar-hi una nova experi ència 
monàst ica. 

Es important de notar que 
aquesta decisió, llargament madu
rada i preparada, ha estat assum i
da per tota la comunitat de Sant 
Pere. Que els capeUans de les par
ròq uies veïnes d'aquell sector del 
Vallès hi estan també fort ament 
interessats. I, així mateix, alguns 
nucl is de laics . 

.. Avui resulta del tot innegable I. 
presa de consciència que molts cris
tians compartim sobre el paper de par
ticipació que correspon als laics en la 
marxa de l'Església i en les decisions 
que afecten el seu caminar. Ha arribat 
ci moment de fer-la operativa.» 

Així comença un document pre
sen tat a l senyor ca rdenal-arque
bisbe de Barcelona signat per 
unes vuit-centes persones, mem
bres de parròqu ies, consells pas
torals i assoc iacions laicals: 
«Aquest escrit vol expressar una 
moció, que fan pròpia molts 
creients i molts grups i comuni
tats c ri s ti anes, de cara a urgir una 
forma visible i concreta de pre
sència dels laics en els organis
mes de direcció diocesana, mit
jançan t la constitució d'un Cm,
sell Pastoral amb la participac ió 
efectiva del laics que calgui.» 

El document enu mera «alguns 
dels objectius que hauria de pro
posar-se fid elment qualsevol Con
sell pastoral (represen tar l 'esta
ment laic, influir en e l llenguatge 
de l'Església, fe r que l'Església no 
s igu i equivalent a ]a jerarquia, 
orien tar les im plicacions econò-



miques de l'Església ... ) i a lguns 
dels crite ri s que han d'inspirar la 
representativitat d'aquest Consell 
(p. e. «presència de persones i de 
grups que ajud in a troba r la faç 
del futur de l'Església i no l'enyo
rança del passat »). 

L'acabament és molt concret: 
«Com a solució d'emergè ncia 
constituiria un signe esperança
dor ci fel que es cons titu ís imme
d ia tamen t una presència -amb 
caràc ter provisional, s i es vol
d 'un gru p de laics, representatius 
dels moviments, de les comun i
tats i dels sectors que avui tot
hom considera més indispensa
bles pe r al futur de l'Església i 
per a tes vicissituds del s temps 
que vivim. Aquest grup podria 
exercir una funció de participació 
efect iva en la direcció pastora l 
d ¡acesana.» 

Davan t d'aq uesta proposta el 
primer que escau és un interro
gan t: Quan temps fa que l'Esglé
sia de Barcelona no s 'ha ocupat 
del laicat? E l buit, d 'una manera 
o a ltra , no pot d urar més. 

" Per primera vesada d'ençà de la preo 
sa de possessió del càrrec de pres i
dent de la Diputació, el senyor Juan An· 
tonio Samaranch Torelló, acompanyat 
de la seva distingida esposa senyora 
Maria Teresa Salisachs de Samaranch 
es va traslladar a primera hora de la 
tarda del dimecres dia 19 de setembre 
en visita oficial al temple parroquial 
de la basílica de Nostra Senyora de la 
Mercè, on va ser rebut , en arribar, pel 
rector, reverend doctor Llorenç Cas· 
tells ... 

La notícia, que transcr ivim 

d '« El Correo Ca ta lan . del dia 20 , 
segueix explicant com a l'a ltar 
major «e l senyor Samaranch va 
implorar la benedicció de la Ver
ge i I i va respond re el docto r Cas
tell s, el qual va dir que, amb la 
seva visita a la basílica recollia 
una tradició antiquíss ima de de
voció a la Verge de la Mercè, ex
celsa Patrona de la ciu ta t de Bar
celona i de l'arxidiòcesi que osten
ta el nom de la província repre
sentada pel senyo r Samaranch 
com a president de la Diput ació.» 

«La Vanguardia» , que no va pu
b licar in formació escrita , ens va 
oferir, en canvi, una fotografia del 
senyor Samaranch i senyora be
san t la Mare de Déu, acte amb 
què va acabar la visi ta, a la qua l 
van ass is tir també el presiden t i 
e l vice-president de la li( Herman
dad de Nuestra Señora de la Mer
ced», mentre l'escolania de la par
ròquia entonava la Salve. 

Hem pogut veure, també, el 
programa dels «Solemnes cultes 
que en honor de la Santíssima 
Verge patrona de la ciu tat i diòce
si de Barcelona se celebraran al 
Templ e de la seva Bas ílica-San
tuari» . S'hi anunciava que el sc
nyor cardena l Narcís Jubany hi 
presidiria la missa pontifi cal , a la 
qual assistirien «1'ExceHcnt íssim 
Ajuntament en Corporació i totes 
les autorita ts, en representació 
d el poble de Barcelona , com a ho
menatge a la seva Pa trona». 

Pe rò e l senyor cardenal, absent 
de la ciu tat, no va poder presidir 
aquesta mi ssa ni rebre, a l'hora 
de ¡'ofe rlori, la «lradic ional ofre
na de flors per les Cases Regio-
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naIs •. Va ésser-hi substituït pel 
doctor Josep Capmany. 

.. l 'Arquebisbat de Barcelona ha cedit 
al Centre d'Estudis Universitaris (CEU) 
l'amplia finca en la qual es troba tam
bé ubicada la Parròquia de Santa M. 
ria Reina .• Aid ho comunicava _Hoja 
diocesana_ (núm. 36. 9 de setembre). 

Pel que sabem es tracta de la 
Fundació Colegio Universitario 
San Pablo, de Madrid, vinculat a 
l'Acción Católica Nacional de Pro
pagand is tas, la qual té fortes con
nexions amb l'Edi torial Ca tólica 
i el diari . Ya» i representa un 
pensament polític afí a la Demo
erada cristiana espanyola. 

La finca de què es tracta és el 
. Cenobi . de Pedralbes, donació 
feta a l'abadia de Montserrat , la 
qual va renunciar-hi i va oferir-la 
al bisbat de Barcelona. Fins ara 
era la seu d'una residència d 'estu· 
diants, de l'Acadèmia diocesana 
de Filosofia i de la Parròquia de 
Maria Reina. 

La Fundació madrilenya hi in s
ta l'larà provisionalment el .Cole
gio Universitario Abad Oliba. 
(que ha estat ja aprovat oficial
men t ). Aquest curs hi començarà 
a funcionar el C.O.U. i el primer 
ci cle d'estudis universitaris de 
Dret, Filosofia i Econòmiques. 

Pel que hem sen tit , aquesta 
Fundació va fer tempteigs mesos 
enrera prop d'una comunitat re
ligiosa per tal d'obtenir uns ter
renys. Ara ha estat el bisbat qui 
ha faci litat la seva implantació a 
Barcelona, no sabem en quines 
condicions (venda?, donació? Ilo-
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guer ?), ja que sobre aquest afer 
no ha estat donada altra informa
ció que la de «Haja diocesana » 
ni ha estat consultat el Consell 
presbiteral. 

A Barcelona hi ha una pila 
d'institucions dedicades a l'ense
nyament (p. e. : Facultat de Teo
logia, ICESB, Centre d 'Estudis 
Pastorals, CIC ) i alguns creuen 
que s'hauria d 'anar cap a la cons
titució del Centre d'Estudis de 
l'Església . La qüestió dels ter
renys, d'altra banda està dema
nant un inventari i un planteja· 
ment global. 

Ment re és ja un fet la instaHa
ció al . Cenobi . d'aquest . Cole· 
gio », es parla també de la possibi
litat de la venda a una entitat ban
cària d 'un dels pisos d'una altra 
finca de l'Església de construcció 
recent. 

Solsona 

El bisbat, a través del . Full DloceÑ 
Vlc-Solsona-, ha seguit gairebé dia per 
dia el drama del pare Pere M . Casal
dàllga, fill de Balsa,eny, bisbe d. Sio 
Fèlix (Brasil). del qual tant ha parlat 
la premsa. 

Nosal tres hem tingut les cart es 
familiars corn a miLjà d'informa· 
ció. Hom es pregunta: Si tots cls 
bi sbes fossin fid els a l'Evangeli i 
al poble com ho ha estat el pare 
Casaldàliga, un veritable profeta, 



¿no canviaria e l rostre de l'Esglé
sia arreu del món? 

Els die. 19, 20 i 21 d. Juliol els bis
bes de Catalunya es van reunir al San
tuari de Queralt •• casa nostra. 

Celebrem aquesta voluntat de 
contacte amb la terra que han de
mostrat novament els nostres pas
tors, convençuts com estem que 
d'aquest contacte fins i tot físic 
amb e l pa ís , el Berguedà en 
aquest cas, la pastoral no en pot 
sortir sinó beneficiada, quan mas
sa sovint els nostres jerarques 
viuen en els núvols i governen des 
dels palaus. El dia de la clausura , 
cosa que no han dit Ics cròniques 
i que trobem ben significativa, 
van anar d'excursió als Rasos de 
Peguera i van fer una costellada 
a l'aire lliure. El Pi de les Tres 
Branques, el símbol trad icional 
de la nostra fe, se'n devia a legrar 
en les seves mortes arrels . 

Enguany hi ha hagut una prollferacl6 
de colònies d'estiu que fa por, vull dir 
que fa goig. 

No sols han estat les Cases di
guem-ne oficials de Castell ar de 
N'Hug i de Peguera, per a nenes 
i nens respectivamen t. sinó les de 
Guardiolada (Cervera) i tantes i 
tant"" d'altres, a més dels campa
men ts organitzats pels escoltes i 
grups s imilars. que han complert 
aquesta missió educativa. Jòs ad
mirabl e aquest esforç de tants 
monitors i monitores i d'alguns 
capellans en un camp d'apostolat 

tan fèrtil. Caldria potenciar-lo i 
coordinar-lo més a nivell diocesà 
amb vista a lIna major eficàcia. 

També ha estat. l'estiu que s'acaba 
d'escolar, un estiu musical a tot aer
ho. 

Arreu de la geografia diocesana 
s'ha rendit culte a santa Cecília, 
des dels concerts d'orgue de Sol
sona i Berga, a les «Nits musicals 
de Guardiola de Berga. i a l «X 
Curs de direcció coral i pedagogia 
musical infantil. amb ci seu 
acompaAyament de concerts pú
blics, celebrat simultàniament a 
Cervera, Tàrrega i Bellpuig. 
Aquesta tan intensa activitat ha 
de redundar per força en benefi
ci del cant popular religiós i, sim
plement, del nive ll cultural del 
nostre pob le. 

A Berga s'ha portat a terme una en
questa ben curiosa entre els feligresos. 

Es projectava de cedir a les 
Germanes Sacramentà r-ies la cus
tòdia monu mental que la parrò
quia posseeix i que ara no serve ix 
sinó per a les festes de Corpus, o 
de la Pa lu m; a llí compliria una 
bella i quotidiana funció . Doncs 
no, sembla que els berguedan s no 
n'han estat partidaris; preferei
xen que la custòdia s'ompli de 
pol s i es rovelli a qualsevol arma
ri de la rectoria abans de deixar
Ia per al culte dlari del Santís
sim, per més que aquesta cessió 
anés acompanyada de totes les 
condicions i garanties. Quin cas! 

C. F_ 
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Urgell 

tt La trobada-convivència que el. el
tudiants de Teologia del Bisbat de la 
Seu, residents a Sant Cugat del Vallès. 
vàrem fer al Monestir de Montserrat 
amb mossèn Pal , els dies 25 I 26 de 
maig, va tenir un caire real ista I II~ 
cer. a 

Així s'inicia W1 3 breu crònica
reflexió que s igna . Xanela, estu
diant de Teologia a Sant Cugat . al 
núm. 15 d'«Església d'Urgell . , al
guns paràgrafs de la qual ens 
sembla avinent de reproduir. 

«Mossèn Pal donà el seu punt 
de vista i va informar-nos de la 
situació del nostre bisbat : estruc
tura, funcionament, personal. .. 
Era neces sari. 

»Es va fer una revis ió de l'eta
pa que en la nostra vida forma 
l'estança a la Facultat de Teolo
gia. A pesar de les coses negatives 
que vam constatar ( ... ) en general 
es considerava una c lapa positi
V3 . . . 

»Aquesta revisió comportà una 
crítica, tant des de dins com des 
de fora, de la nos tra actitud cris
tiana fonamental i de les opcions 
més immediates que ja s'han fet 
per part dels que acaben els es
tudis teològics (uns van a fer la 
«mili », uns altres viuran en grup i 
continuaran estudis civil s, un 
s 'ordenarà de diaca). El problema 
de fons que ' s'anà descobrint po
dria fo rmular·se estric tament ai
xl: la d ificultat de fer una opció 
lliure de cara al sacerdoci, tenint 
presents e ls problemes personals, 
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l 'actual moment d'oposició ent re 
diferen ts forces dins la ma teixa 
Església, els molts sofrimen ts 
que suposa obtenir allò que vol
dríem, des truin t molt del que en
cara es manté ... to t això re té for
tament en el moment del pas defi
nitiu .» 

València 

Raimon ha tornat a Xàtiva, la seua 
terra . i no sols per veure sa mare. 
com diu la cançó, sinó que ha vingut 
-per primera vegada- , després de 
molts anys de prohibició, pet aetuar 
davant els seus paisans. 

La seua actuació ha estat , com 
era d'esperar, molL concorreguda. 
El local estava ple de gom a gom. 
Més de mi l persones. 

La presentació, se la féu ell ma
teix, expressant l 'alegr ia de t.ro
bar-se amb els seus pai sans (da
vant e ls quals no havia lingut 
ocasió de cantar, per culpa de Ics 
prcsions d'unes minories locals i 
provincials que sempre han fet el 
poss ible per impedir tal vinguda). 

Com a cosa des tacable, apunta
rem que en aquest recital ens tro
bàrem tots els rectors de la con
tornada, i po tser aquest siga e l 
motiu que avui inclogui aquesta 
notícia en les meues cròniques de 
. Quaderns de Pastorah. - A. S. 



TEMPS OBERT 

Fam a l'Africa I 

Es de doldre -com deia a . En
lace., núm_ 260, l'arquebisbe de 
Fort-La my (Tchad}- _que el món 
només es mou davan t Ics grans 
ca tàstrofes quan ja quasi no res~ 

ta temps per a reaccionar». I arc· 
fe ig : . Tal vegada no s'ha repetit 
infinitat de vegades que hi ha 
fam a l Tercer Món ? Per què, 
doncs, espera r fin s que hi hagi 
un bon nombre de víctimes? 

Aquest és e l cas de fam a l'À
frica del qual recentment la prem
sa s'ha fe t ressò; ressò que no 
so ls ha a rribat tard s inó q ue fins 
i tot ha sorprès més d'un. 

Veiem de fer un resum de la 
s ituació i antecedents. El pre
sident del Senegal, un dels països 
amb dificultats, va dir: «Aquesta 
cris i és molt greu. L'últim cicle 
de la secada va començar l 'any 
1966 i s'ha perllonga t fins a l 1973. 
D 'aquests set anys, n'hem tingu t 
dos de mitjanament bons i cinc 
de dolents.» I reconeix que a d'al
tres països veïns, com Maurità
n ia, Nigèria o el Tchad, les conse
qüències han estat una veritable 
tragèdia, per a soluc ionar la qual 

demana, com a catòlic , la solida
ritat cristiana dels països d 'Eu~ 

ropa. 
Els africans que necessiten 

una ajuda més urgent, són uns 
130.000 refugiats, pasto rs nòma
des dels països veïns de Malí i Ni
ger, amb forta secada, i si tua ts 
cap a l nord del límit a mb el Saha
ra, e l qual va avançant cap a l sud. 
Produïda a l ll arg de molts anys, 
la s ituació dels s is països s ituats 
prop del gran desert africà ofe
reix avui aquesta situació: 

Mauritàllia: Pèrdua del 60 al 
80 per cent del bestiar. El nom
bre d'animals de raça vacuna ha 
pass3t de més de dos milio ns e l 
1969 a uns 800.000 el 1973. 

Sellegal : La producció d'ali
ments bàsics (mill , cacauet 
arròs) s'ha reduït a la meitat. 

Mali : La pesca fluvi a l, molt 
important per a l'econom ia del 
país, no arriba aquest any a la 
ci nquena part de la normal. 

Alto-Volta: La meitat de la po
b lació està amenaçada per la fam. 
Les pluges d'ara, amenacen de 
deixar aïlla ts a lguns poblats sen
cers, actualment sense reserva de 
cereals, ni tan sols e ls de sem
bra. Una quarta part del bestiar 

1. Els jesuïtes que tenen equips al Tchad, han publicat el dossier 
interessant, «Sequia en Africa», que recu ll dades importants i analitza 
les causes llunyanes i pròximes del problema. Podeu demanar-lo a 
«Misi6n y Desarrollo», carrer Lauria, 13. Barcelona-lO. 

561 



ha mort. S'han destruït la meitat 
de ~es pastures naturals. 

Niger: Dèfici t de 100.000 tones 
de cereal. El pastiu és fet malbé 
en més de la seva mei tat. 

Tchad: Reducció d'un 40 per 
cent de les collites de mill , ca
cauet i arròs. Algunes regions 
sembla que són totalment danya
des. 

Cal advertir que els països es
mentats tenen una àrea total ran 
dels dos milions i mig de quilòme
tres quadrats. equivalent a cinc 
vegades la d 'Espanya; que a més, 
són classificats entre els més po
bres del món; que l'actual secada 
no és la primera i seguramen t 
tampoc no serà l'última, ja que 
es va repetint en cicles periòdics 
(a vegades d'una durada de 14 
anys seguits) i que el nombre de 
persones amenaçades de possible 
mort per fam és d'uns sis milions. 

Tot plegat posa al descobert, 
també, la greu situació heretada 
de la dominació colonial, durant 
la qual es va cercar més el desen
volupament de les ciutats que no 
pas el del camp, i més els privi
legis d'uns quants i el progrés de 
les societats estrangeres que el 
del mateix país. Exemple d'això, 
entre d'altres que es podrien 
aportar, el donava recentment 
«El Correo Catalan» (7-7-73) 
dient: «La política colonial fran
cesa va imposar ]a destrucció de 
milions d'arbres i herbatge, per 
fer cultivar cacauet.» 

Per alguns s'addueix ara, que 
les responsabilitats d'aquesta si
tuació recauen en bona part en 
els mateixos governs locals, en 
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llurs imprevisions i manca de pla
nil'icació ... Caldrà preguntar-se si 
a.mb això no es pretén amagar 
passades actuacions egoistes dels 
països colonitzadors, salvades ara 
amb unes aportacions econòmi
ques o d'aliments fetes a corre
cuita, i tranquiHitzadores de 
consciències .. El que segura
ment no es farà, és anar a una 
coflaboració efectiva per tal d'a
judar els pobles afectats a solu
cions definitives, ja que de fer-ho 
es posaria en evidència el colonia
lisme polític, econòmic, etc. al 
qual encara es té sotmesa l'Mrica 
d'avui. 

Bé està tota l'ajuda possible 
a favor dels pobles africans 
afectats per la secada - tot i pen
sant que en moltes circumstàn
cies aquella ja serà tardana. Però 
seria miliar anar a les causes pro
fundes d'unes situacions esfereï
dores i veure la part de responsa
bilitat que -individualment i so
cialment -hi tenim els pobles 
que ens diem cristians. 

s. C. 

Bisbe Casaldàliga: Una 
actitud cristianament 
compromesa 

Quan el 12 de juliol passat les 
Agències de premsa varen donar 
la notleia que el pare Pere M. Ca-



saldàliga i Pla. missioner clare
tià. bisbe de Mato Grosso. al cor 
de la immensa Amazònia -terra 
definida per ell com un dels . més 
extensos latifundis. destinats a 
l'explotació de l'home per l'ho
me»-, havia sofert arrest junt 
amb altres sacerdots. religioses i 
laics, certamen t la notícia no ens 
va sorprendre gens ni mica. 

Aquell home enamorat . de tota 
aquesta Barcelona i aquesta Cata
lunya. que al capdavall. és terra 
de la meva sang i cel i mar del 
meu esperit .. . Jt ~om em de ia en 
una darrera carta-, i lliurat, com 
tot veritable seguidor del Crist 
a sofrir la mateixa sort del Mestre 
per amor a tots e ls homes, en 
aquest cas al s posseiros (campe
rols) brasilers espoliats d 'unes 
terres treballades durant anys 
sense contractes de cap mena ; 
freturós per la sort dels seus col
laboradors - laics i saccrdots
empresonats sense judici i arbi
tràriament; veu profè tica, que 
deia la veritat, estimava tothom , 
volia la justícia i defensava la 
causa dels desvalguts. no podia 
per menys d'acabar en el s ilenci 
de l 'op r ess ió. de l'empresona
ment. 

Era a més la seva s ituació, com 
una continuació de la que al Bra
sil es dóna ja de temps ha: l'ac
titud dic tatorial del govern , repri
mint amb arrest i reclusió molts 
re ligiosos. sacerdots i militants 
cristians i d'altres homes i doncs 
no cristians. pel sol fet de defen
sar la dignitat humana i la justí
cia per a tothom . Perseguits 
--<oom deia el bi sbe Casaldàliga 

en una última carta pastoral
. perquè estem amb el poble. de
fensant els seus dre ts •. I afegia : 
«La Prelatura de Sao Félix és una 
església perseguida perquè no ha 
volgut barrejar-se amb el poder 
de la política i del diner. I serem 
cada cop més persegui ts perquè. 
amb la força de Déu. con tinua
rem al cos ta t dels oprimits i dels 
pobres .• Tot. perquè: . Qui creu 
e n Déu ha de creure en la digni
tat humana (". )_ No podem ser 
cri stians i suportar amb la boca 
tancada la injustícia .• 

Les reaccions de l'episcopat 
brasiler, denunciant els mals trac· 
tes de la po licia i la detenció en 
llocs ignorats de diverses perso
nes; així com les gestions diplo
màtiques del Vaticà. han aconse
guit I·alliberament . si bé vigi la t. 
del bisbe Casaldàliga. però també 
és possible que tot això el porti 
a l'expatriació definitiva. 

Com llegim a «Age rmanament » 
(núm. 92) a ixò «seria lamentable 
per als brasilers i ho seria molt 
més per a I·Església ... •. r conti
nua l'esmentada revi sta expres· 
sant-sc així: . Pass i el que passi, 
però, ens ha nascut i crescut un 
Bisbe en I·Església . AI Brasil o en 
altres indre ts. Pere M. Casaldàliga 
sabrà trobar el clam del poble i 
sabrà donar-li audiència. o és 
un bisbe "diplomàtic". Es un ho
me devorat per la justícia, a qui 
l'amor desboca i a qui el seny fa 
oportú i constant: 

. Saber esperar, sabien do 
a l mismo tiempo. forzar 
las horas de aquella urgencia 
que no permite esperar .. » 
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Com em deia en una de les se
ves cartes: _L'important és ésser 
fent, fer essen t. Amb simplicitat , 
amb fe, amb sinceritat. Amb aque
lla Esperança que és el mateix 
Cri st.» I com volent justificar la 
seva acti tud compromesa, conse
qüent amb la seva consciència 
c ris tiana , afegia: « o ens manca 
l'à nim. Pensem que en últim ter
me serà vàlida la nostra acti tud: 
com a poble, com a Església_ La 
verita t és que no podia ser altra.» 

s. C. 

Tendències actuals de 

l'objecció de consciència 

Després del rerus per par t de 
les Corts espanyoles dels dos pro
jectes de llei enviats pel govern 
els anys 1970 i 197 1 sobre l'objec
ció de consciència, e l tercer pro
jec te que darrerament hi ha es
tat enviat per ser discutit durant 
aquest mes, ja no parla d'objec
ció de consciència per mo tius 
è tics, religiosos, etc., sinó del sol
dat que, declarat inútil , refusi e l 
compliment del servei militar, 
porta novament a l'actualitat 
aquest tema; això ens fa intentar 
d'oferir a continuació un esbós de 
les tendències que actualment es 
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van dibuixant arreu , en el camp 
de la no-violència. 

La no-violè ncia 

Els qui mantenen una actitud 
activa i metòdica a favor de la no
violència, parteixen de la egüent 
reflexió: L'home -diuen- enca
ra que participa de la manera de 
ser dels animals, de les realita ts 
inferiors de la naturalesa, té unes 
característiques pròpies, uns ele
ments a la seva vida que són es
trictament humans; és a dir, la 
novetat que representa respecte 
a ls seus antecessors en l'evolució. 
D'aques ta novetat, la humanitat 
encara no n 'ha pres prou cons
ciència i viu una reaHtat molt re
colzada en form es de vida infe
riors al mateix home. Si aquest 
ha d'anar segui nt el camí de l'e
volució, ha d'anar també reduint 
poc a poc, les seves facultats in
feriors i desenvolupant les facu l
ta ts noves. 

D'això, en dedueixen que si la 
violència és la forma de lluita dels 
animals - a la selva hi ha un sis
tema d'heure-se-Ies violentament, 
i guanya e l més fort-, el que ha 
fel l'home en les lIuiles violentes 
- guerres, abús de força i del di
ner- no és desenvolupar les se
ves facu ltats -inteHigència, espe
ril , profunditat. .. - sinó posar 
aquestes qualitats superiors al 
servei d 'allò que té de comú amb 
els animals, i aleshores ha resul
tat que les guerres, les bombes, 
els avanços de la matança huma
na han arribat a uns graus insos-



pit a ts, que en els animals no es 
donen mai. 

Afirmen que, en termes gene
rals, tot això es dóna en les rela
cions hum.anes, i que avui resulta 
pràc ticamen t imposs ible de tro
bar un país, una societat , que s'a
guanti sense violència, ja sigui 
exercida pe r u n estat en pes, un 
govern, un grup polític o econò
mic, nacional o multinacional. 

No [a pas massa, l'objecció de 
consciència era un fenomen propi 
d 'a lguns cris tians no-violents que 
no volien participar en les guer
res ni en la seva preparació. Era 
eviden t també l'in terès d 'aquests 
objectors pe r Ja viol ènc ia que po
guessin descobrir en les qüestion s 
po lítiques, però la seva positura 
e centrava preferentment en el 

«no mataràs» del decà leg i de l'es
pe ri t evangèlic. 

Una de les preocupacions dels 
objec tors ha estat la d'aconsegu ir 
e l reconeixement de la seva ac ti
tud per part de les esglésies res
pec tives. Aquesta preocupació es 
manté enC3ra i es mou dintre el 
marc de les lle is euro pees ja que 
els objectors «s'oposen en qual
sevol circumstància ~ l'ús de les 
armes », j «per raó de les seves 
conviccions religioses o filosòfi
ques». 

Es diu que, ac tua lment, més 
de la meitat dels objectors de 
consciència que hi ha al món, són 
concretament par tida ris de la no
viol ènci a armada però que alhora 
estan també amaten ts a les bruta
lita ts inherents a la marxa de la 
societat , a vegades no massa per
cept ibles, però no genysmenys im-
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portants que les guerres: l'em po
brimen t endèmic del Terce r Món, 
la producció d'armes atòm iques, 
bac terio lògiques i químiques, l'a
lienació obrera, l'explo tació de 
l 'home per l'home .. 

Amb tot, l'objector no-violent 
sol dis ti ngir-se més pel seu tes ti
moni de vida, que pel seu militan
Li s l11c. Testimonia con tra la guer
ra, però tam bé cont ra ]a societa t 
ac tual. L'objecció de consciència 
deixa així d'ésser només uoa ob
jecc ió a l servei militar, a la ~uer

ra, a la violènc ia , i es va ampliant, 
se nse canviar c i seu esperi t ni la 
seva es tra tègia, en una contesta
ció globJ I de la soeieta t present, 
fonamentant-se en una concepc ió 
cri s tiana i personali s ta de l'home. 

L'objecció política 

De la mateixa naturalesa que la 
dels objectors no-violents o la 
dels cri stians que pensen que l'o r
dre socia l present és incompati
ble amb el cris tian isme , a ixí és la 
c rítica dels objectors polítics. Pe
rò serà necessari establir unes di
rerències clares entre aquests dar
rers objectors i els a ltres. 

L'objector .filosòfic. refusarà 
qualsevo l servei mil itar; l'objec
tor «polític» e l fa rà en determi
nades oportunitats o si tuacions 
p o lftiqu es; la seva oposició, 
doncs, no és permanent sinó ci r
cums tancial. 

Ha estat el cas de molts deser
tors nord-americans a la guerra 
del Vi etnam. Consideraven, en 
aques t cas, la institució militar 
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americana com opressora i im
perialista , s i bé l'haurien servit 
en cas de tractar-se de la defensa 
d'uns interessos justos de l país. 
L'objecció és, per tant, aquí, par
cial. 

tS també, ara, el cas dels xi
cots francesos que no volen par
ticipa r en l'ajuda militar france
sa al Tchad i que, per això, passen 
molts mesos empresonats. Ho fan 
en defensa del que podríem ano
menar «objecció total», és a dir, 
es tracta d'un refús a tot allò que 
ells entenen com un autoritaris
me estatal. L'actual política nu
clear francesa, particularment les 
proves al Pacífic, pot augmentaT 
el nombre d 'aquest tipus d'objec
tors polit.ics, com ja es va donar 
els anys 60 amb motiu de la guer
ra d'Argèlia. 

L'objecció anarquista 

La societat jerarquitzada a l'ex
trem és, per la seva pròpia raó 
d'ésser, l'antítesi de la societat 
anarquista. 

Així, mentre la major part del s 
objectors de tots els països volen 
servir ]a comunitat mitjançant 
una opció civil, donant amb 
aquesta actitud una prova a l'opi
nió pública de la seva bona volun
tat, e ls objectors anarquistes es 
mostren totalment contraris a 
qualsevol servei p·.reestab lert 
---que no entenen COIll a tal si els 
ve obligat-, i diuen que per ell s 
el serve i s ignifica espontaneïtat, 
desinterès, llibertat d'acció i de 
pensament. .. 
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E.s per a ixò, que tampoc no ad
meten un servei civil substitutiu 
del servei militar, ja que refusen 
la in tervenció de l'Estat en els as
sumptes normals de la seva vida. 
No es neguen a servir la comuni
tat , però sí a fe r qualsevol tipus 
de servei obligatori. 

Restaria per dir, encara, una 
paraula sobre l'objecció dels Tes
timonis de Jehovà a les armes, pe
rò ens sembla que d'ells, ja se 
n'ha parlat prou darrerament. 

s. C. 

Zaire: 

Conflicte Església-Estat 

Les notícies de la premsa ens 
han fe t saber darrerament de l'in
tent de normalització de relacions 
entre la República de Zaire (an
tic Congo Belga) i el Vaticà, amb 
la designació per Pau VI d'un nou 
nunci apostòlic que cobreixi l'ab
sència, per t.rasllat, de l/anterior 
nunci a Kinshasa, ]a marxa del 
qual va produir en les autoritats 
civils i militars d'aquell país afri
cà un cert malestar, i interpreta
cions errònjes segons els portant
veus vaticans. 

Realment la qüestió ve de més 
enllà i és el reflex d'un conflicte 
Església-Estat iniciat a principis 
de l'any 1972, i del qual val la pe
na de fer un xic d'història. 



El 24 de gener de 1972, el Comi
tè Central del M_ P. R_ (Moviment 
Popular Revolucionari) partit 
únic al Zaire, va prcnd.re l'acord, 
en sessió extraordinària, que el 
cardena l Josep Malula, arquebis
be de Kin shasa abandonés la seva 
residència abans de 48 hores, pel 
fet de trobar-se, aquesta, construï· 
da en terrenys que eren propie
tat del partit. AI mateix temps em 
desposseït de l'Orde Nacional del 
Lleopard , màxima condecoració 
del país. Per aquelles dates es va 
decidir, també, per part del go
vern la clausura del Seminari ma
jor Joan XXIII, perquè el carde
nal Malu la no hi havia au toritzat 
la creació de cèHu les de joventut 
del M. P. R. Simultàn iament es va 
decretar la suspensió del setma
nari catòl ic «Afrique Chrétienne. 
(50.000 exemplars), a ixí com el 
tancament de la imprem ta on s'c
ditava. 

Aprofitant la posterior estada 
del president Mobutu a Suïssa, el 
Papa va envia r monsenyor Casa
l'oli a entrevistar-se amb el gene
ral-president, i la resposta d'a
quest , catòlic com altres dels seus 
ministres, i de vuit dels vint mi
lions d'habitants de Zaire, va ser 
que mai no s'atacaria l'Esglé
sia catòlica, perquè eren un poble 
creient en el qual tota religió era 
respectada; però va afegir que en 
aquesta ocasió «es tractava de 
l'actitud d'un individu, i que qual
sevol que fos el seu títol, abans 
que a1tra cosa era un ciutadà de 
Zaire». 

Per què aquesta oposició tan 
radical de Mobutu i el seu partit 

contra el cardenal? La cosa no 
era nova. Ja el 1970, Mobutu va 
prohibir la difusió d'un discurs 
molt ben pensat de Malula pro
nunciat en presència dels reis de 
Bèlgica en el desè aniversari de 
la República. Sembla que ja a les
hores Mobutu va demanar la crea
c ió d'altres cardenals per tal d 'a
paivagar el prestigi personal de 
Malula. 

Però per damunt de diferències 
ideològiques i personals, el que 
amoïnava més el president era 
l'ac titud del cardenal Malula s i
tuant-se a l front dels bisbes del 
país que maldaven per desengan
xar l'Església de l'Estat. Cal fer 
esmen t aquí, que alguns bisbes 
acceptaven ajuda econòmica a 
bescanvi de llur adhesió a l partit. 

La situació es va complicant , i 
a l'abril del 1972, és expulsat del 
país el pare Mosmans, sacerdot 
belga que feia de secretari de la 
Conferència episcopal. Raons: la 
seva qualitat d'estranger. Men
trestant, el cardenal Malula es 
trasllada a Roma, per tal d'evitar 
que amb llur presència a Kinsha
sa es pogués enverinar més la 
shuació , però fa a la capital ita
liana una breu declaració, prou 
explícita, respecte al fons del pro
blema, dient: .El que em passa 
avui a mi, pot molt bé succeir de
mà a tots els qui, en nom de l'E
vangeli , facin ús del dret a la lli
bertat d'expressió per tal de pro
clamar la justícia i la llibertat. 
Sense refusar de cap manera la 
coHaboraci6 amb les autoritats en 
la promoció i desenvolupament 
del nostre pais, crec que cra el 
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meu deure, com a bisbe, no lligar 
l'Església amb el règim polític.» 

Les autoritats civil s van orde
nar aleshores el tancament dels 
seminaris del pa f S r en no accep
tar, en principi, el president de la 
Confer ncia episcopaJ , bisbe Le
sambo, la instaflació en ells de 
les seccions de joventut del M. P. 
R., ordre que posteriorment es 
va rectificar, en acceptar-se pel 
president de la Conferència cpis· 
copal les decisions del M. P. R. so· 
bre la instaHaci6 als seminaris 
majors i menors de les seccions 
de joventut del partit. Aquesta ac
titud adoptada per l'Episcopat, va 
solucionar «hon rosament» -sc
gons decla ració de monsenyor Le
sam bo-, un greu problema en tre 
l'Església i l'Estat, mitjançant el 
comprom1s - hom en diria tran
sigint- que ¡'actuació de la sec
ció de joventu t del M. P. R. als 
seminaris , respectaria Ja finalitat, 
l'ordre i la miss ió específica d'a
quests. 

Així es va evi tar, certament, la 
clausu ra dels sem.inaris, i s'obtin
gué l'autorització de retorn a Kin
shasa del cardenal Malula, des
prés però que ell hagués enviat 
una carta a Mobutu el text de la 
qual es desconeix. Més d 'una hora 
de durada va ten ir l'entrevista en-
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[re el general i l'a rquebisbe, un 
cop arribat aquest a la capi tal de 
Zaire. Segons el comunicat ofi
cial fet públic a l terme de l'entre
vista, ci cardena l Malula podia ro
mandre a l país mentre l'Esglés ia 
no s'interferís en qüestions polí
t iques. Des del seu retorn, MaluJa 
quasi no apareix públicament i 
resta en una acti tud de discreció. 

S'ha resolt el problema? La re
vista «Mundo Negra. (núm. 134) 
afirma que aquest problema inte
ressa tota l'Àfrica i sobrepassa les 
coordenades del temps present. 
L'aiguabarreig de la crisi zaire
sa -anticlericalisme de certs po
lít ics, susceptibilitat personal d'aJ
guns dirigents insegu rs i, sobre
tot, el desig dels governan ts d 'u ti
li tzar la força moral de la jerar
quia pe r a objectius propis- és 
comú a molts altres països afri
cans. 

«L'Església africana -diu l'es
mentada revista- en ¡'esforç per 
posar-se al nive ll de les situacions 
concretes del continent, ¿fins on 
ha d'arribar en el comprom ís amb 
el poder polí tic? ¿Hauran de re
petir les esglésies africanes les ex
periències cèsaro-papistes de les 
esglésies occidentals i o rientals?» 

s. C. 
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