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PRIMERA
PlANA

CENTRISME ECLESIÀSTIC?
La Comiss ió permanent de l'epi scopat espanyol, reunida cls dics 8 i 9 de gener, tot imposant-sc un prudent
silenci , com he m viSl entorn de ls re ts rece nts de Zamora, Bilbao, Sant Sebas tià, Barcelona i Madrid, va prendre en consideració les divi sions que afecten, avui, la
comunitat eclesial a l'interior de l'Estat espanyol. La
seva posic ió, ta l com queda refl ectida a la nota que va
fer públi ca la Comissió e pi scopal de mitjans de comunicació social, apareix com un balanceig prou significa tiu .
Així, en l'ordre doctrinal, assenyala com a erroni l'intent de reducció o d'ide ntificació del missatge cristià
amb opcions polítiques «unes vegades d'impregnació
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marxis ta, altres vegades de recolzament d'interessos
econòmics O de concepcions totalitàries •. Ni a ixò, doncs,
ni a llò.
En l'ordre pràc tic qualifica igua lment d 'erronis tant
c i procediment de difondre escrits tendenciosos o injuriosos com les accions que constitueixen pressió indeguda o à dhuc suplantació de l mini steri jeràrquic. Ni
e ls procediments de la dreta, doncs, ni les iniciatives de
l 'c~quc rra.

Més encara: en assumir la responsabilitat de discernir, clarificar i pacificar, que els és pròpia, cls bisbes
de la Comissió permanent se'ns presenten també amb
l'atenció bipolaritzada: volen mirar tant «els afanys de
justícia i llibertat de què estan penetrats molts dels qui
reclamen un recone ixement més ple dels drets inherents a la digni tat de la persona humana » com «les
exigències de fidelitat a la recta doctrina i del respecte
degut a l'au toritat, que proclamen altres • .
És precisament la reiteració d 'un esqu ema interpretatiu tan simple, que consisteix a juxtaposar dos extrems reprovables i que semblen reclamar una mena de
«via med ia», e l que mena a pensar en la perspectiva
d'un centrisme com a línia d'acció de l'episcopat. Amb
més ra6, posat que un llarg ed itorial, possiblemen t avalat, de «Vida Nueva» (5 i 12 de gener) presentava l'«equidistà ncia. com l'ac titud més apropiada per a la jerarquia, tant davant d'aquell a minoria que tracta de
desnivell ar el procés d'independització de l'Església respecte de l'Es tat per a inclinar-lo cap a formes de major o menor hos tilitat, com davan t d 'aquella a ltra que
es resisteix a admetre aquesta independència i s'obstina a mantenir un autèntic maridatge entre Es tat i Església.
Mirant la perspectiva, previsible, d'un «centrisme jeràrquic» no sabríem eludir tot un conj unt de qüestions.
El centrisme, en la mesura en què cerca una equi-
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distància entre uns ex trems, se si tua en el mateix pla
d'aquests, els afirma com a tals i, probablement, els
exaspera. ¿ o serà doncs només, assenyalant objectius
clars, que plantegin les mate ixes qüestions en un altre
terreny, com es pot pensar racionalment en la superació
d'aquests extremismes?
Els plantejaments «extremistes» que es troben en
qüestió inclouen ingredients polítics, que probablement
són determinants. Pc r a poder plantejar, doncs, en un
altre terreny les qücstion s que ells airegen resu lta necessari no defugir-ne l'anàlisi expressa. Perquè aques ts
ingredients polítics - notem-ho bé- ¿no existeixen,
també, en la. suposada puresa d'una postura que es
pretén apolítica i que practicament, és sempre favorable al poder establert?
Un cenlrisme sense altre contingut que la volu ntat
de mantenir "equidistància tendeix a donar un protagon isme social excessiu a l'estament dirigent de la societa t, e l qual es consti tueix, per si mateix, en principal factor aglutinant. ¿ No caldria recordar aquí que,
si la jerarquia és el signe -sacrament1.l11l- de la unitat de l'Església, no és tanmateix el contingut - la
res- de la mateixa unitat ?
Aquestes qüestions semblen demanar un aprofundiment sobre el servei jeràrquic i la nlanera d'exercir-lo
més enllà dels tòpics, les vies mitges o les equidistàncies miHimetrades.

Qui sap si -atès i tot allò que diu Ernesto Ba lducci
a «11 Giorno» sobre la pretesa neutralitat del cardenal
Silva Hendquez davant els esdeveniments de Xilcuna actitud com la del document del Consell pennanent de l'episcopat francès enviada a l'Assemblea dels
«cristians crítics» celebrada a Lió e l novembre passat,
no represen ta -a part de l'encert, que no volem prejutjar, ni en bé ni en mal, de la seva presa de posició-una manera de procedir molt menys ambigua , més explícita i, en definitiva, més aclaridora.
3

ESGLÉSIA-ESTAT:
UNA PRUDENT EXPECTATIVA
Els comentaristes polítics de l'interior de l'Estat espanyol es mostren prou cautelosos a l'hora d'aplicar
qualificatius al govern nomenat com a conseqüència de
l'assassinat de Carrera Blanca. Contra la precipitació
de la majoria d 'òrgans d'opinió es trangers, impresssionats perquè era cridat a presidjr el nou govern el que,
fi ns aleshores, era ministre de Governació, predomina
a l'interior el cri teri que cal «esperar i veure» com s'orienta de fe t l'Administració, integrada en força càrrecs importants per personalitats políticament inèilites
i, e n algun cas, àdhuc en entredit en la situació anterior.
Aquesta prudent expectativa s'imposa també respecte a
la poUtica religiosa del nou equip governamental, aspecte, aquest, que ha estat silenciat, de moment, en les
primeres manHestacions dels nous responsables de l'Administració.
Tanmateix, per damunt i més enllà d'aquest silenci
- i sense llançar-sc, per això, a pronòstics ave~tu
fa15-, «Vida Nueva» ha cregut poder inte rpre tar C0111
un auguri favo rable )'eliminació dels ministres amb
«cognom cristià». Portar un cognom darrera el quali ficatiu de cristià, diu l'editorialista (5 i 12 de gener), jnclina a «confondre els interessos de l país j del govern
amb e ls de la fanlília cristiana pròpia » i a «creure enem ics de l'Estat i del govern aquells que, simplemen t,
no pertanyen a la famHia religiosa pròpia o que no l'afavoreixen».
L'episcopat sembla també imposar-se, al seu torn, un
criteri similar de cautela i ha evitat de prendre posicions que poguessin prejutjar les relacions amb el nou
govern. Efectivamen t, segons la nota de la Comissió
episcopal de mitjans de comurucaci6 social, els bisbes
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de la Comissió permanen t, en la seva reunió dels dies 8
i 9 de gener van renunciar a emetre un judici sobre
els con[l ictes dels darrers mesos, to ta vegada que la
problemà tica s'havia tornat més vas ta que aquella que
preocupava el Ple de la Conferència episcopal en fe rIos-en l'encàrrec a primers de desembre de l'any passat. Dos fets, segons la mateixa nota, es presenten com
a determinants de l'alteració del panorama: l'assassinat
de Carrera Blanca i el no menament del nou govern.
¿ Cal recordar que e ls temes que havien d'ocupar l'aten~
ció de la Comi ssió permanent - amb l'objecte d 'elaborar un informe i, eventualment, de pronunciar una pa-

raula orie ntado ra i pacificadora- eren els fets de la
presó de Zamo ra i els esdeveniments succeïts a dive rsos
locals eclesiàs tics de Bilbao, Sant Sebas tià, Barcelona
i Madrid? Aques ta simple enume ració és suficient per
a concloure que Ja Comissió pe rmane nt ha optat pel s ilenci per lai de no prede te rminnr ella, d'antuvi, e l clima c n què s'han de desenrotllar Ics relacions amb la
nova Adminis tració _ Més encara, les parau les pronunciades poste riorment a Roma pe l carde nal Tarancón
només poden interpretar-sc com l'expressió d'un desig
de mi llora d'aques tes relacions.
Caldrà, doncs, «esperar i veure » per a comprovar
si es realitzen o no e ls auguris de «Vida Nueva » (setmanari que, generalment, no parla pe rquè sí d'aquests
temes d'alta política eclesiàs tica ) i si les mesures prudencials de silenci en aspectes més aviat conflictius, de
part de la Comi ssió permanent, o els bons desitjos fets
públics pel cardenal p resident (no sense el toc d'exageració valenciana que Ji és característic ) hauran contribuït , a l'hora de la veritat, a un p lantejament menys
tibant de les relacions entre la jerarquia eclesiàstica i el
nou govern de l'Estat espanyoL
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EL PODER DE CONVOCATÒRIA
DELS ESDEVENIMENTS
Els afers de Maria Mitjancera de Ba rcelona han
produït el ressorgiment inesperat d 'un tipus de trobades que semblava ja pertànye r a una etapa defi nitivament de ixada enrera en la his tòria pròxima de la nostra Església: les reunions mass ives i in formal s de cape·
llans.
Reunir cent se tan ta capellans. reunir-ne tres-cents no
és poca cosa pels temps que correm. Fa pensar que,
dessota la progressiva fragme ntació del cos, perviu un
caliu que es pot reanimar. ¿Significa que l'atomització
potser no és inguarible i que el que cal és estar atents
a no desaprofitar les ocasions de cohesió?

En un temps en què ningú no sembla tenir . poder
de convocatòria» - lli tan sols les instàncies jeràrquiques, les quals es van multiplicant i organitzant elles
mate ixes, fin s a fer la impressió de donar tombs entorn

d'elles mateixes-, com és possible que un simple . Secretariat permanent» del CoBegi d'arxi prestos de Barcelo na reïx i a operar el mirac1e?
Ningú no s'hi ha enganyat : la facultat de convocatòria, aquesta vegada, no ha vingut de les persones ni
de la insti tució, sinó de l'esdeveniment. Es tractava
d'una trobada d'eclesiàstics, els esdeveniments tocaven
la vida de l'Església, i les assemblees van voler, expUcitament, no sortir ni un miHímetre del nivell eclesial
i pastoral. Hi van ass istir alguns capellans que formen
part de Consells episcopals, però hi van assistir com a
particulars. sense convocar ni assumir-hi responsabilitats. Era l'esdeveniment el que mos trava la seva amplitud de convocatòria, alhora que demostrava l'interès de
notables sectors del clergat per determinades qüestions
6

que, en un moment, es presenten a la seva cORsciència
com a particularment significatives.
Tot fa pen sar que si el poder de convocatòria que
tenen els esdeveniments de la vida real fos captat per
part d'aquells qui exerceixen el servei del ministeri jeràrqujc, i si aques ts hi engatgessin la seva missió de
convocar el cos - per tal que el cos sencer s'hi engatgés al seu torn-, no seria tan difícil de guarir la disgregació clerical i laical ni la descon nexió entre la base i la jerarq uia . Tampoc no vol dir que, a voltes, la
convocatòria no pogués sorgir de la base per a ésser
represa plenament més tard. L'important deuria ser que
la força de l'esdeveniment congregués tota la resposta.
Hi ha fets que actuen com a indicadors del camí viable per a encetar la convergència fecunda - i no pas
lliure de tensions: cal no enganyar-se amb iHusions
fàcil s-, que no tindria res a veure amb l'«equidistància. formal i buida de contingut, que recorda massa
d'una banda la pretesa «neutralitat políti ca . de l'Església i, de l'altra, el cen tri sme polftic.
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COMUNITATS DE BASE
El fet de les «comunitats» és Uit fenomen de la nostra Església. Un fet importm.t, però també plural, divers, variable. I que
es res is teix a una «vis ibilitat » que faciliti fer-ne presentacions
amb certes garan ties d 'objectivitat.

Per això ens ha semblat més honest un primer pas indispensable de modesta presentació de diferents testimonis i informacions. R eco neixe'11 per endavant la limitació d'aquest material.

En prilner lloc presentem dos testimonis de comunitats concretes. Una de Badalona, i l'altra, una comunitat jove de Barcelona. Hauríem volgut que aquests testimonis -els m és autèntics,
ja que reflecteixen la realitat cornunitària- haguessin estat més
8

'lOmbrosos. Però itO és fàcil aconseguir-ne ( i ta mbé teníem una
limitació d'espai). Sigui com sigui creiem que aquests dos testimanis són valuosos i, malgrat la seva limitació, s ign ificatiu s.

EIt segolt lloc, el lector trobarà dues coHaboracions de caire
més informatiu. Una d e Joan Costa, que p repara un estudi de
caire sociològic sobre un grup nombrós de comunitats i ens ofe-

reix algultes de les seves reflexions basades en aquest treball, encara a mig cami. L'altra in for ma breument sobre les realitzacions

de la . Comissió de Serveis de les Comunitats de base de Barcelona i comarca » que, se tl se pretendre erigir-se ett representan t d e

totes les comunitats, és l'organ isme que més visiblement procura
aportar W1 S serve is a Wl bOH grup de comunitats ( molt coincidents amb les quals inc/ou l'es tudi e 11 preparació esmentat an ter¡ormuII J.
Finalm enl , incloem un es r efl ex ions de

Frede ric Bassó sobre

una expe ri~ n c ia d'àmbit i d'int enció limitats, però d'indubtable
interès : la de les «co munitats ca tequètiqu es» en el Sector de Sant
Gervasi de Barcelona.

No cal dir que manquen en tre aquests testimonis aspectes molt
im porta nts. Per exemple, de comunitats obreres o de comwtitat s
rurals. I que tot queda massa limitat a Barcelona. No era aquest

el nostre propòsit, però no hem acollseguit fer-ho millor.
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PROCÉS D'UNA COMUNITAT
Testimoni d'una comunitat d'adults de Ba·
da/ona . Ara més aviat una comunitat nòmada,
no obstant això, molls la coneixen pel nom del
lloc OIL es va formar: «la comunitat de can Solei. »
Una expe riència, doncs, ex posada d'una for-

ma complela i reflexiva, d'alguns anys de ca·
mi en comunitat.
l!s certament difíci l i arriscat exposar sobre el paper una experiè ncia comunitària que, no solament es troba en plena evolució,
s inó que, possibl ement, està començan t. Amb lot, i encara que
les «paraules» no són la «vida», ho intentarem. No pretenem fer
una exposició exhaustiva de gran abast -ni en sabríem, ni tenim
espai- sinó la descripció simplificada d'una realitat de vida co·
munitària a Badalona, per tal d'ajudar a situar una mica millor,
dins de la nostra Església, el fenomen de les anomenades (,(comunitats de base •.
El Concili Vaticà Il ha originat u n profund canvi de menta·
litat en relació amb la natura i missió de l'E sglésia. Ara, els cris·
tians en tenim una nova imatge i això ha portat conseqüències
a rreu i, per tant, també a Badalona. A més, en molls d'altres aspec·
tes més profans, les coses també han canviat. Hom pensa i es
comporta molt diferentment que deu anys enrera. Tot hi ajuda:
l'augmen t de la població, la industrialització, l'evolució educativa,
econòmica, cultural i política. Amb l'esfondrame nt de la societat
tradicional els costums religiosos, que molts identificaven amb
la fe, no han pogut ser mantinguts i regularitzats com abans. TOL
ha estat posat en qüestió. Existeix una inquietud que, en els ele·
ments menys conscients, pot arribar a l'angoixa, davant d'una re·
Hgió despullada de tot l'accessori i, moltes vegades, en contradkció
sobre l'essencial. Acusem les conseqüències d'una educació marca·
da per la ruptura entre religió i vida. Les coses, doncs, es mouen
i encara són lluny de l'equilibri, i si bé és cert que la fe de molts
10

badalonin s s'ha debilitat, la d'altres es desperta malgrat els interrogallts. El quadre, però, no és pas pessimista sinó esperançador.
Aquest procés de cdiàspora», tan enriquidor en molts aspectes, en el qual ha entrat l'Església i que es va accentuant, comença a reaccionar en la mentalitat dels «fidel s» badalonins, almenys .
e n e ls més inquie ts i actius. Per a constatar-ho només cal assis tir

a la Catequesi d'adults o bé a les reunions prèvies a la for mació del
Consell Pastoral. Es té el sentimen t que Ics coscs no funcionen i
s'intenta canvjar-Ies, de primer. des de dins mateix del que tenim
com a base de l'organització eclesiàstica: la parròquia. Tots som
conscient s de la necessitat de millorar la institu ció parroquial

buscant-li noves form es d'expressió. Pe rò aquí come ncen e ls con·
f1ictes i Ics tensions. Es lopa amb estructures quasi estàtiques i
posicions personal s d'evolució lentíssi ma . La pastoral, quan exis·
teix, va a remolc de les pressions soc ials. Són poques les parrò·
quies que han aconseguit sortir de la pass ivitat i el formalisme
donant una resposta a la nova situació. La majoria no es mouen.
D'altres inten tcn fórmules màgiques i immediates per tal d'apuntalar un edifici que s'esmicola. La palTòquia, doncs, si més no en la
seva forma actual, està amenaçada. Són necessa ris canvi s radi cals
per a recupe rar·la. Cada vegada són més els qui c re uen que s'ha
de tornar a Ics petites comunitats si es vol donar a l'Església un
aspecte més humà i fer poss ible e l compromís co munitari . No
n'hi ha prou amb Ics temptatives per a fabri car una litúrg ia inte·
ressant si la missa ja no és el cen tre d'una assemblea fraternal.
La pastoral s'ha de construir de baix a dalt i amb la participació
de tot s els grups eclesials, diversos i descentralitzats. Hem de triar
e ntre la participació o l'atonia.
~s en aquest context, simplement apuntat, on cal situar l'ori·
gen de la nostra comunitat.

Inicis
Vàrem néixer , bàsicamen t, de la fu sió d'uns grups dc reflexió
cristiana -per dir·ho d'alguna manera- que no estaven vincu·
lat s a cap parròquia . Eren gru ps diferents pe r la seva història i per
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la seva mentalitat, però no gaire dispersos ni socialment ni geogràfi cament. Els seus components pertanyien a les parròquies
del cent re de la ciutat, però la majoria, ja feia temps que sols
_anaven a missa». Eren persones procedents de ¡'Escoltisme, de
l'Acció Catòlica especialitzada (ACr i ACO), dels equips de matrimonis i d'algun altre moviment apostòlic. Es tractava de grups
molt homogen is que es reunien per a aprofundir la fe i les opcions
temporals. Al guns feien revisió de vida, d'altres comentaven l'Evangel i, però tots cercaven de comprometre's en la construcció del
món. Compartien la fe i l'amor fra ternal sense celebrar l'Euca·
ris tia. Aquesta situació s'anava fent insostenible i com que tots
pertanyie n a un mateix estrat natural i no es descone Lx.ien es varen
trobar. Llavors vam veure que teníem preocupacions, interessos
i afinitats comuns. No es tractava d'una conve rgència ocasional.
Intuíem que era possible una estabilitat suficient perquè ens ne·
cessitàvem per a sentir-nos plenament Església.
La iniciati va de la nostra comunitat, doncs, no va sorgir d'una
parròquia, ni de cap consiliari -el primer sacerdot que vam tenir s'hi va incorporar en iniciar les activitats, integrant-s'hi totalment. Tampoc no és filla d'un líder, en tot cas si té una paternitat, d'altra banda molt discreta, és la d'aquell grup que va sa·
ber copsar els punts comuns i els desigs insatisfets dels altres.
Com que no érem fruit de cap ruptura ans al contrari , vam assumir fàcilment l'autogestió sense crisi d'independència.

Composició
A continuació indiquem un mínim de dades actual s de la comunitat per tal de conèixer-ne la composició i algunes de les seves
activitats més normals. Queda una mica fred però en s sembla imprescindible per a fonamentar l'exposició posterior.
Som 36 membres (17 homes i 19 dones) amb el següent reparo
timen t per edats: de 21 a 25 anys: 6; de 26 a 30: 11; de 31 a 40: 8;
de 41 a 50: 6 i de més de 50: 5. N'hi ha 29 de casats (14 matrimonis més una persona separada ) i 7 de solters. Les professions sÓn
12

aquestes : administratius: 4; tècnics de grau mi tjà: 6; petits comerciants: 2; professions liberals: 5; empleats de comerç: 2; mes·
tresses de casa: 8; mestres: 8 i un capellà que també fa de mestre.
Tots vivim al centre de Badalona, excepte un matrimoni que viu
e n una barriada i tres membres que vénen de Barcelona.
Vam iniciar les ac tivi ta ts la Setmana Santa de l'any 1970. Ens
reunim setmanalmen t per celebrar la Paraula i l'Eucaristia, con·
frontar experiè ncies, informa r sobre una gran diversi tat de fets i
reflex ionar en comú. A més d'aquesta reun ió, que podríem dir or-

clinària, sovin t se n'organitzen d'altres per tractar qüestions conc retes que necessiten més temps, preparar convivències, jornades de treball, celebracions litú rgiques, etc.
L'organització de la comunitat tendeix a la simplicitat eficaç.
L 'es tru ctura és dinàmica i molt senzilla. Exi steix un equip de coordinació sen e poder execu tiu, que, fam iliarment, en diem «la

coord inadora». El formen quatre persones, elegides per votació
simple, d'entre tots els components de la comunitat. AI principi
e ren sis, però després es va veure que no e n calien tants. Es renova
cada mig any aproximadament, i quasi ja n'hem estat tots. Les
activitats, celebracions i d'aJtres feines concretes són preparades
o organi tzades pe r persones o comissions que s'ofereixen vol un·
tàriament. Després es dissolen. Tothom procura estar disponibl e
per a allò que sap fe r, i no exis teix cap jerarquia personal. El paper
del sacerdot és e l de viure com els altres, en l'amistat i la con·
fiança absolutes, ser un més entre tots amb una única diferència:
consagrar el pa i el vi de l'Eucaristia i ser el ministre del s baptismes.
Fin s ara aquest mínim estructural ha estat suficient pe rò, si
fos necessari , el canviaríe m. ~s un punt que no ens preocupa.

Prnpòsits

Què és, en definitiva, el que ens proposem? Per descomptat que
ni fem proseliti sme ni pre tenem convertir ningú. Simplement ex·
pressem la nostra fe tal com la sentim avui, ajudats per l'amistat
i el testimonia tge. Però el nostre fi primordial no és la satisfacció
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d'una necessitat psicològica de viure agermanats, ni realitzar projectes de vida cristiana a nive ll de grup, ni tampoc celebrar una
litúrgia autèntica . Tot això, certament, és important i mirem de
no descuidar·ho però aspirem a més: aconseguir un medi favorabl e per a la formació d'homes conscients que es reuneixen en
nom de Crist i són signe del seu amor en el món. Volem anunciar
l'Evangeli , precisament, a través de la nostra manera de viure i el
sentit que donem a tot allò que és temporal.
Sentim, doncs, el deure de coHaborar amb els altres homes a
nivell de l'existència, tant reli giosa com profana. i al servei dels
valors humans.

La comunitat, com a tal, es relaciona amb molts altres grups,
principal ment de Badalona, si bé no tots es defineixen igual, ni
són de composició semblant, ni de la mateixa provinença. Amb
vuit d'ells, conjuntament, hem iniciat un in tercanvi d'experiè ncies
que anomenem Xarxa. A més, individualment, treballem en molts
moviments i acti vitats: Consell pastoral, Drets humans, Catequesi
d'adults, reunions de mestres, Escoltisme, catequesi d'infants, ajuda als subnormals, articles a p ublicacions, i d'altres coHaboracions
q ue no és del cas assenyalar.
Precisament, la nostra vinc ulació al conjunt de l'Església par·
teix de la fe i es rea1itza a través de totes aquestes acti vitats , amb
plena consciència que no tota comunitat porta cap a l'Esglés ia.

Dificultats
Viure en comun itat avui , és una opció plena de dificultats.
Quan un grup de cristians inten ta noves formulacion s en el si
d'una església local, topa fàc ilment amb reticències i amb esperits
irritats. Què hi farem! Però no és poss ible compartir la fe sense
intentar res ni córrer cap risc. Malgrat tot, no podem oblida r que
tenim el deure d'hum ilitat i que s'ha d'acceptar la diversitat de
persones i de situacions, bandejant tota inclinació al tancament.
I això no és fàci l en un grup que comparteix tan intensament unes
d eterminades certeses de vida.
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A les dificultats d'ordre extern s 'hj han de sumar les tensions
internes. Reconeixem, per experiència pròpia, que l'exercici de la
caritat fraterna és molt necessari i difícil. La comunitat, com l'Es·
glésia, és un lloc d'opcions i, per tant, d'errors i de fracassos, però
també és un lloc de llibertat i n'hem de ser testimonis ben res·
ponsables .

Perspectives
Parlar de perspectives és una mica aven turat, però creie m que
e l moment és esperançador.
A Badalona el fenomen de «petits grups» tot just comença i
segu r que es desenvoluparà. Cada vegada n'hi haurà més. Tindran
diversitat de característiques però respondran a un mateix fet:
l'Església tal com està instituïda no respon a allò que hom n'espera.
o es trac ta de cap esnobisme sinó d'una necessitat. Les pe tites
comunitats, de moment, asseguren una certa mediació entre l'Església-institució i molts cristians actius. A la llarga tots els grups
existents hauran de ser an imats i coordinats d'alguna manera .
Com? No ho sabem, però certament haurà de ser respectant la
independència i la lli bertat. El problema de l'Esglés ia de Badalona
com a fraternitat haurà de ser aprofundit. Això, no es pot fer,
almenys sense ins tàncies intermèdies, a nivell d'una gran massa.
Aquesta és la funció de les comunitats reduïdes i, per tant, la nostra perspectiva.
Els grups espontanis són inevitables, representen una riquesa
i, amb e l te mps, seran assumits. Esperem que no a contracor i
quan la pressió sigui ja inòguantable. Llavors la unitat tindrà tot
un aJtre caràcter sociològic i no respondrà a cap muntatge jurídk .
Serà molt més la construcció del Senyor fonamentada en una
pluralitat de ca rismes, de minjsteris i de serveis.

Francesc Serra
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EL CAMí D'UNA COMUNITAT JOVE
El tílol ho diu clar: . tes timoni d'una co munitat jove.» l , per tant, amb un gir --encara
que no sab ríem dir-vos de quant s graus. Aqui
tot apare ix més viu, m és fresc, m és lliure. No
ens ho sabríem imaginar d'altra manera din.s
Ul7 gru p entre els 18 i els 19 anys.
Primers temps
El fel de «comunitat de basc» o «petita comunitat» s'ha convertit en un fenomen dins de l'Església. Els cristians prenen consciència d'aquest fc t, i alguns fan un esforç i creen una comunitat, es-

perant trobar-hi allò que en altres fo rmes eclesials no han trobat.
Són conscients del que fa n, de l'opció que va n prenent.
La meva comunitat i la meva expe riència comunitària no són
així. Quan vam començar a fer e l CEL, no teníem pas consciència de cons truir un cas més d 'una nova experiència eclesial. No
esperàvem trobar-hi una alternati va, perquè no sabíem massa on
trobar-la. No é rem conscients de fer una opció; per a nosaltres era
la primera experiència eclesial act iva, j va ser després, dins d'ella,
des d 'ella , que ens vam anar fent conscients de l'Església i de la
nostra mateixa realitat comunitària.
~ s fàcil d'entendre per què. Era l'any 1970. La majoria de nosaltres teníem entre els 18-19 anys. La majoria, també, é rem estudiants. D'«origen» cristià, fins i tot de certa «militància. cris·
tiana: escoltisme, institucions laicals, grups de joves, escoles «cristianes., e tc ... Amb una fe heretada i fins i tot assimilada individualment, però passivamen t; la fe ens venia donada, establerta en les
seves formes i continguts, des de fora . I amb un únic dèficit punyen t, una única reivindicació: la litúrgia vigent, les mi sses no
acabaven d'«omplir-nos».
Per això vam crear una Comunitat d 'Expressió Litúrgica. Un
lloc on expressar una fe que havíem rebut i que acceptàvem. La
nos tra atenció i el nostre esforç es va centrar en la celebració: va
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ser una etapa de creació i recerca , de constan t trobar formes i es·
quemes, que r ecordem amb gran il·l usió. Va ser temps d'eucaristies
de quatre hores, de símbols cada dia diferents (amb agraïment a les
espelmes, les cadires, el cordill i les cintes de colors), de brusques
desacralitzacions (vam haver d'introduir el Parenostre per a man·
tenir un punt comú amb la litúrgia normal, de la qual el que només
ens quedava eren les paraules de la consagració i encara llegides
del Nou Testament i per tots alhora). Va ser temps de descoberta
de la possibilitat de realitzar un paper, de ser actius, en una cele·
bració litúrgica. Va ser tem ps de refl exió teòrica sobre els sagraments, des d'una comissió inteHectu ali sta però apassionada que
bombardejava la comunitat amb parides més o menys espectaculars que ens divertien a tol s; fruit d'això va ser el nostre primer
fascicle, «Esglés ia j Sagranlents» -amb un tiratge de cent exemplars-, i del qual només mossèn Rovira Belloso va rer un a mica
de cas.
t rem vint en començar i sempre ens hem anat mantenint so·
brc aquesta xifra. La gent, però, ha anat canviant, circulant gairebé;
sempre hi ha hagu t algú que se n'anava j algú que arribava, tot i
que això no ha afectat mai l'estabilitat de la comunitat. Gent
força homogènia, encara que ho fos més al principi que ara; gent
jove, mig burgesa, més o menys universitària i més O menys sensibil itzada vers la realitat social i e ls camins del compromís eficaç.
Cal dir, pe rò, que la comunitat va escapar·se d'un fenomen força
freqüent i de vegades desenfocador de la seva tasca: el de fer-la
servir també com a cana l, com a mitjà, per a realitzar e l compromís dels seus membres. La gent del CEL tenia ja arreu els seus
llocs parti culars de treball per als «compromi sos socials», i no
ten ia necessitat que la comunitat ]i resolgués aques t problema.
Així es va poder centrar directament en el treball comuni tari que
li era més propi, més específic.
Era també gent força amiga, encara que amb diversos nuclis
de relació, que s'han anat mod ificant al llarg del temps. J a des del
princip i vam vcure clar, però, que ¡'«escalf humà » era un fet
secundari en la comunitat: o sigui , que era imprescindible un
mínim d'aquest escalf per al funcionament; que era important que
aques t «escalf humà. hi fos present, però que la tasca de la comuni-
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tat no passava ni per crear-lo ni per preocupar-se'n; no era una
tasca comunitària a fer. De la primera etapa és també la utilització de sociogrames per a la comunitat, fet que també va donar
peu a u.n folklore festiu.

L'estructura era força àgil: Celebracions quinzenals, que primer només eren eucarístiques, a les quals afegírem, com a fruit
cie la nostra experiència i la nostra reflexió, unes macrocelebracions per Nadal i Pasqua i la d'altres sagraments: la crítica - autocrítica (recollidora de la penitència i la denúncia profètica però
amb conceptes més actuals i formes més comunitàries), la responsabilització (<<ordenació» de tots els membres en les seves respectives tasques). Ens va ser 11101t important la celebració del matrimoni de dos dels membres de la comunitat; hi vam muntar una
celebració molt nostra però al mateix temps oberta a l'altra gent
que hi havia, i l'experiència ens va resultar molt interessan t i animadora. Els nostres esquemes i símbols havien «servit» també
per a quelcom més que la nostra pròpia vida interna.
El treball tècnic l'assumia una coordinadora de tres persones,
una de les quals canviava a cada celebració; aixi, de passada, la
gent s'anava coneixent més. El treball de fon s l'assumien les comissions (sagraments, símbols, temàtica), encarregades de valorar
i preparar aquests aspectes; es procurava que tothom estigués
dins alguna. Teníem també un responsable, capellà de 40 anys,
que va donar confiança a la comunitat, tot i no ser-ne pas l'impulsor ni el líder, feines aquestes que es repartien entre alguns.
En aquest moment la vivència subjectiva de la comunitat era
bona, molt bona; hi havia iHusió, ganes de treballar, unitat, etc ..
La comunitat anava fent camí, i en conjunt tot funcionava. Hi
havia un progrés real en tot l'aspecte d'expressió litúrgica, i fin s
i tot diria que, sense adonar-nos-en massa, també en les nostres
concepcions de fe. Per sota terra, la nostra pràctica anava forjant
una evolució inteHectual que més tard havia de donar els seus
fruits. I es van plantejar qüestions força importants. que es "an
anar resolent sobre la marxa: ¿pot venir a la comunitat algú que
no té la seva fe massa clara? (dèiem: sí, mentre la comunitat segueixi el seu camí cristià; el que no pot fer és adaptar-se al nivell
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d'aquest membre, però la seva participació és possible); ¿es pot
fer una celebració sense el mossèn? (dèiem: sí, perquè és la comu·
nitat la que celebra; el que es fa és triar un president que as·
sumeixi les funcions simbòliques, i endavant. El cas se'ns ha preo
sen tat diverses vegades).

Estabilització i perspectives

Després, arriba un moment en què la comunitat s'estabilitza.
No hi ha tanta empenta creadora com al principi (empenta que
es concretava sobretot en el vigor del s símbols); però alguns
aspectes són ara més madu.rs. La reflexió deixa de ser monopolitza.da per la litú rgia i és la ma teixa comunita t la que pas-

sa a ser el seu objecte. Aixi descobrim l'enorme unilateralitat
que arrossegàvem des del principi, s i bé en les celebracions ana·
ven sortint clements de reflexió de la fe, que estructuralment no
havíem assimi lat. L'aspecte del contingut de la fe passa al primer
pla : es crea la comissió de «teorètica., que es posa a treballar
sobre e ls evangelis per a promoure una lectura conjunta a d.ins
la comunitat; s'insisteix en la lectura personal; se subratlla la
necessitat de dur una tasca catequè ti ca en el si de la comunitat,
c tc.. Símbol d'aquest procés i d'aques ta concepció més exacta
del que és la comunitat és ci canvi de nOITI: s'abandona el de
Comunitat d'Expressió Litúrgica i se'n busca un de nou (la re·
cerca, però, és infructuosa, i com que la gent té estimació a les
lletres, ens quedem amb CEL, sense cap signi fica t determinat).
FI"uit d'aquesta e tapa de més maduració és el nostre segon
fascicle, «Comunitats cristianes», amb un caire més equilibrat i
més a l'abast que ci primer; el CPL en fa dos mil exemplars que
es difonen ràpidament. Això consolida una mica el coneixement
que en certs nuclis de comunitats hi ha del CEL, que té fama,
normalment, de radical en 1es seves pos tures. Cal dir aquí que
el CEL ha fet un cert esforç de contacte amb altres reali tats
eclesia1s: comunitats concretes, Servei de Comunitats de base,
Secretariat d'Universitaris Cristians, coHaboracions a ~ Cjrcular»,
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etc ... Esforç i interès que no sempre s'han vist acompanyats per
l'èxit, val a dir-ho. ~s també signe de la maduració amb què es
va assolint la designació d'un segon responsable, que compartirà
amb el primer l'orientació de la comunitat.
Joven tut i maduresa són les dues etapes que podem ja contemplar amb una mica de perspectiva. On som actualment ja és més
difíci l de saber. La sensació és bastant d'una major dificultat;
potser l'organisme comunitari ja està una mica cansat. Les relacions personals s'han anat dispersant, com a fruit de la mateixa
evolució de les circumstàncies: casaments, servei militar, fi d'es·
tudis, etc ... Les concepcions de la fe han anat maduran t i, alhora,
matisant-se diferen tment. A les com issions, els costa més de funcionar. Com a fruit d'això i de la falta de vida de les celebracions,
hem començat recentment l'experiència de crear tres «grups estables. dins la comunitat, on la gent més afí viu més personalitzadament la seva problemàtica de fe i de vida, essent la lrobada comunitària més litúrgica. Però no queda clar, tampoc, si això, que en si
pot ser vàlid, donarà resullat enlre nosaltres. Pot ser que les condicions objectives no donin gaire més de si.
Ara bé: encara que això no resulti , o que la comunitat es mori
(i som conscients -ja n'érem en el segon fascicle- que això
pot passar), la nostra valoració no canvia; per a nosaltres ha estat
una gran experiència cristiana. I vivim en l'esperança que si el
CEL se'ns mor , la seva llavor dins nostre ens durà a entrar a noves comunitats o a promoure'n on ens trobem, ja que e l que haurà
mort és una comunitat concreta, però el fet comunitat cristiana
serà viu i iHusionat encara en nosaltres.
I és que una comunitat cristiana és un camí, un procés que va
alimentan t la nostra fe, però aquesta fe ha de ser més forta que
la mateixa comunitat. La comunitat és un mitjà que ens ajuda
a expressar la nostra fe, a alimentar-la, a confrontar-la amb la
realitat. ~ s un mitjà que ens vincula a l'Església. La comunitat
fa possible que l'Evangeli arribi a les nostres vides concretes,
i que aquestes vides resultin enriquides per la fe. La comunitat
perme t una vivència concreta de la fe, i que l'expressió d'aquesta
fe s'adeqtÜ a la nostra r ealitat. Però no per tot això deixa de ser
un mitjà. Una comunitat no pot ser mai un object.iu per si ma-

20

teixa; és una servidora de la fe, de la nostra fe en Crist. El que
val d'ella no és la seva pròpia vida, no és si mor o aguanta, sinó
la seva capacitat d 'haver alimentat la fe dels seus membres i
d 'haver contribuït a la construcció de l'Església.
Raimon Ribera

La vida comunitària de la mateixa Església és font
d 'un altre pluralisme: el dels petits grups dins de la
gran comunüat del Poble de Déu. L'Esperit ens uneix
a lots i la fe ens fa veritablement germans, al marge
del coneixement mutu concret que podem tenir. D'al·
tra banda, per a una actuació ec1esial efi caç, fa servei
que e ls components de la comunitat mantinguin vives
les relacions intcll'crsonaIs i concordin no sols en la
fe, sinó també en algunes opcions lliures conseqüents.
Aquest problema se sent avui particularment i es
vol resoldre amb les anomenades «petites comunitats» .

i?s obvi que aquests grups poden donar lloc a un piu·
ralisme intraeclesial legítim. i?s lloable la intenció que
porta la dinàmica d'aquests grups, d 'assumir llur res·
pon sabilitat en l'edificació de l'Església, i és notable
l'enriquime nt que poden a portar a l'Església llurs intents de descoberta i d'interpretació original de la vida cristiana.
(<<El pluralisme en la comunió eclesial., carta pas·
toral de la Conferència episcopal tarraconense, p. II l.
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COMUNITATS DE BASE
A BARCELONA
CoNaboraci6 de caire informatiu. Reflexions
que l'autor ( m embre de l'I S PA ) ta a partir
d'ul1. treball sociològic sobre les comLmitats de
base que ell mateix està preparant.

Situació

Crec que fó ra moll exposa t voler fer una reflexió sistemàtica
sobre aquest fenomen de les comuni tats de base ja que la informació de què disposem és realment poca.
Sabe m que es tracta d'un fenomen general dins el context de
l'Església postconciliar. Molts dels esdeve niments de casa nostra
poden molt bé ésser comparats a altres que han passa t a la resla
d'Europa i que són l'express ió d'una realital que bull als soterranis de l'Església.
Normalment, aquests grups broten en els nuclis urbans. Com
a data de referència pel que ra a l naixement de les comunitats de
base a casa nostra, podríem donar ci coNa pse de l'Acció Catòlica
especialitzada, més o menys cap a l'any 1967. Mentre els militants
accentuen fortament la seva responsabilitat cristiana, la seva digni·
tal humana, el compromís de la fe i l'engatjament temporal , totes
aques tes actituds no troben ressò a les esferes oficials i je ràrquiques de l'Església; i això que podia molt ben ésser un enfonsament,
queda enfortit per la ideologia que es desprèn del Concili i dóna
motiu al naixement dels grups de comunitats de base.
En línies molt gene rals podríem assegurar que les comunitats
de base en ci nostre país són formad es pe r grups de cris tians que
volen viure d'una manera més autèntica i comunitària la seva fe,
al marge de tota l'estructura institucional, però aquesta margi.
nalitat no vol dir un «enfronlament beHicós •. Se sen Ien units
a l'Església per la seva fe en J esucrist, però pel que fa a la resta
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- la manera de viure aquesta fe i e l comportament que en resultasegueixen cam ins lliures.
La jerarquia eclesiàstica últimament manté una actitud més o
menys flexibl e entorn aquest fet de les comunitats de base. Recordem que dins l'Assamblca conjunta de bisbes-capellans l'any 197 1,
el següent comunicat va obtenir 203 vots a favor i 30 en contra:
. Creiem en la validesa eclesial de les comunitats intermèdies entre
l'individu j les comu nitats grans - les comunitats de base, els
equips de revisió, etc.- en comunió amb els pastors i obertes al
Poble de Déu, les quals aprofundint la seva fe i el seu engatjament
cristià en ¡'E sglésia i en el món, són e l ferment de comunitats hu·
manes més amples.»

La Conferència episcopal catalana en el document .EI pluralisme en la comunió eclesial» parla també d'una manera rellevant
i suau del [et de les comu nitats de basc.
Tot això ens pot servir d'indi cador: les comunitats de base no
poden ésser preses com una flamarada que un lleuger cop d'aire
podria apagar, sinó que poden ésser considerades molt bé com
un corren t que encara que subterrani, va fent carni fins que trobi
la sortida a plena llum .

Tipologia de les comun itats
Dins la nom encIaltl ra de les comunitats de base podríem diferenciar molt clarament diverses maneres d'entendre .-() de no entendre- les comunitats.
Que valgui l'advertència que mal va quan un mot o una «cosa»
es posa de moda, perquè automàticament se'n desvirtua la vali·
desa, i el mateix mot O la mateixa cosa s'apliquen a d'altres de totalmen t oposa ts. No pretenc aquí donar l'exclusivitat de validesa
a ningú però sí adve rtir que val la pena de tenir present que ja
hem fet mal bé massa coses volent-les fer servir per a tot.
No compt a ací, en voler parlar de d.iverses tipologies de comunitats de basc, allò que avui tots diem de la .comunitat parroquial>. Sabem de sobra que això no respon a res, si bé ajuda a
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viure durant un breu temps de la iHusió enganyosa d'un somni
irreal.
Sense perdre de vista allò que dèiem abans de les línies generals
de les comunitats de base, podríem trobar aquestes diferents tipologies:
-Uns grups de cris tians que viuen la seva fe al marge de l'Església oficial, però que donen molt de valor a la presa d'una actitud comuna enfront dels esdeveniments de l'Església i dels esdeveniments poUties i socials, cercant de viure la fe en un nivell més
personal i també una participació més directa de tots i de cada un
dels membres de la comunitat.
Els clements característics d'aquests grups de cristians es tro.
ben molt ben especificats en ci document dirigit a la Conferència

episcopal catalana l'octubre de 1973.'
Aquests grups de cristians estan més o menys federats i representats per l'anomenada Comissió de Serveis_ Aquesta Comissió
a més de posar en comunicació les comunitats, organitza unes trobades al llarg de l'any per tal de posar en reflexió comuna la problemàtica de la fe i, a la vegada, porta a terme una colla de serveis a fi «de cultivar la curiositat i la capacitat d'admiració per totes les novetats que l'esforç seriós dels homes del nostre temps
aporten. (la Universitat del Carrer).
-Uns altres grups de cristians que s'agrupen no solament perquè participen d'una fe comuna, s inó també per afinitat d'opció
política ... És en aquests grups on es troben les postures més radicals referents als esdeveniments de l'Església com a institució. Recordem aquí el manifest de les comunitats cristianes del Baix llobregat, el document «Cristianos por e l sociaLismo», etc.
-Altres grups de cristians, en part semblants a aquest últim,
són els formats per aquelles parròquies del «món obrer. que han
pres una opció, no sols de paraula sinó també de fets. Recordem
Terrassa, el Besós, la Trinitat.. .
El comú denominador de tots aquests grups de cristians és

1. _Carta oberta de Ics comunitats represenlades per Ja Com issió de
Serveis a Ja Conferència episcopal cata lana. a .Co rrespond~ncia •• núm. 117.
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l'afirmació total de la fe en Jesucris t que els porta a unes opcions, moltes vegades ben diverses; fe t que planteja amb tota
cruesa la realitat del plurali sme eclesial.
Per últim, podríem fer menció de tots aquests grups que
din s les estructures parroquials fan de substi tut dels antics
grups d'A. C. i que resten plenament dins l'estructura eclesial,
intentant de trobar la suplència a les deficiències que a nivell
de vida de fe persona l comporta la vida dins de la institució.

Punts a tenir en compt e
Vull remarcar que el qu e.: mencionaré aquí es refereix als grups
de cristian s que estan en contacte 3mb la Comi ssió de Serveis.
L'edat del nucli fort de persones que composen aquests grups
de crist ians osciHa entre els 20 i els 40 anys. Quan els que aguanten la pràctica religiosa de les parròquies són les persones de
40 a 60 anys i el problema agut és la manca de jovent, val la
pena tenir en compte que l'opció c ristiana dels joves va per uns
altres camins.
La font d 'on han sortit els components de les comunitats de
basc són principalment els moviments especialitzats d'A. C., Escoltisme, etc. Tal com dèiem abans, és el camí per on han pogut
fer realitat una vi sió del seu cristianisme. J:.s més: les comuni·
tats de base han fet possible la «repesca , de militants que les
situacions de conflicte anlb la jerarquia havien allunyat.
Un sentit fortament arrelat a les comunitats de base és el
se Htit democràtic. J::.s la finestra de l'esperança per on ells veuen
l'Església del demà: «la desjerarquització . és un dels temes que
potser ens pot fer entendre una mica més aquest sentit dem ~
cràtic.• Les distà ncies o les diferències entre la casta sacerdotal
i el laic, tendeixen a escurçar-se. E l sacerdot ja no és aquell que
ensenya com aq uell que té la veritat; presideix simplem ent.
(Carta oberta de les Comunitats de base).
Un fet que pot confirmar aquest sentit de . democratització. és que en la immensa majoria de grups la iniciativa de
formar una comunitat ha sortit dels mateixos laics; són poques
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les vegades que ha estat el capellà. Normalment, un cop els laics
han pres l'opció de fer una comunitat, han buscat després un
sacerdot.
Un all re signe important de les comunitats de base és la se·
cularització del culte. Moltes vegades allò que ha fet néixer una
comuni tat de base han estat les limitacions del culte parroquial.
A la majoria de membres components de les comunitats els fa
nosa el «confort de compliment del deure»; busquen i assagen noves expressions de la fe, perquè allò que celebren s igui realment .
signe d'allò que creuen.

Reflexions sociològiques

:¡;s prematur intentar de fer hipòtesis sobre el futur de les comuni tats; sembla que el camí emprès és positiu. :¡;s molt proba.
ble que aquestes comunitats, malgrat les crisis que marquin el
seu c re ixement, seran un factor important en el canvi de les es~
tructures eclesials. La vàlua dels líders i dirigents serà un fac·
tor condicionant de l'esdevenidor. Em sembla que no és massa
aven turat afirmar que molts de ls nostres practicants aniran engruixint els grups de les comunita ts de base, tipus de les actituds
conservadores i traclicionals que provoquen que moltes institucions «oficials» de l'Església es moguin a pas de tortuga.
El fet de les comunitats de base és realment significatiu. Per
exemple, cal tenir en compte que depassa ja les fronteres de la
confess ionalitat, i alguns grups reuneixen ind is tintament membres de filiacions diferents.
El conflicte ha arribat a ésser un element central per a com·
prendre el funcionament de les societats actuals. Els conflic·
tes compleixen la seva missió com a instruments de «redefinició»
dels objectius admesos socialment. Aquest fenomen és nou, no
sols en tant que és aplicable a la societat global, sinó a grups
socials que fins ara semblaven preservats de tot això: l'Esglé.
sia. Aquesta nova situació «de conflicte » té implicacions, que de
cap manera no es poden evadir, sobre la concepció de l'aute>ritat i la manera d'exercir·la. La reacció contra una església bu·
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rocràtica, contra un esperit autoritari i un control excessiu de
les petites nove tats i experimentacions, sembla que és comuna
a quasi tots aquests grups. La recerca seriosa per a poder es·
troncar la fe amb una acció política radical a favor de la justícia, ha portat molts cristians a veure l'Església massa hipotecada per la seva mateixa organització, i per tant, incapaç d'exercir la seva funció profètica.
Joan Costa

Per a millor viure en l'Església i per ella, aquests
grups hauran d'atendre la fraternitat cristiana en la
doble dimensió de donar i de rebre. Fraternitat dinà·
mica, que vol elir servir els germans de les comunitats
més amples, en les quals els grups s'insereixen, i par·
lici par activament en les decisions i en l'acció de la
comunitat total. Fraternitat humil i disposició d'ac·
ceptar dels gennans i de l'Església tota, el bé que en
podem rebre.
Aquest donar i r ebre es realitza dins d'una Esglés ia
constituïda orgànicament i jeràrquicament per volun·
tat del Senyo r: els condicionaments indispensables
que imposen les estruc tures, cal acceptar-los de bon
grat com a mitjà i signe de permanència en la comu nilat lotal i com a seguretat de _no córrer en va. (Ga 2,2 ).
Recorde m el que ha dit el Sínode dels bisbes de l'any
passat: «Les peti tes comunitats han d'inserir-se dins
la comunitat parroquial o d.iocesana, de manera que
esdevinguin, enmig d'elles, com un ferm ent d'esperit
mi ssioner» (El sacerdoci ministerial, 2a. part, Il ).
El pluralisme en la co munió eclesial", carta pa storal de la Conferència episcopal tarraconense, p. Il. )

«(
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,
NOTICIA SOBRE
,
LA COMISSIO DE SERVEIS
Jllfonnació sobre les realit zacions d e la Comissió de Serveis que, per ara, és l'organ ism e

q"e més visiblement procura t er "ns serveis
a un bon g rup d e comW1Ïlats.

Naixença
Féu aparició aques ta Comissió de Serveis l'octubre de l'any
1970 en un altell de la parròquia de Sant Ignasi. Els reunits allà
érem representants de 7 comunitats de base. Tots coneixíem o
havíem sentit parlar d'altres grups de cristians que al marge o,
a més a més de la m issa domin ical es reunien entre setmana per
celebrar la seva fe.
Aquesta notícia persistent i les experiències sorolloses que aquí
allà anaven apareixent en diaris i revistes com Isolotto, Moratalaz, etc. ens dugueren a preocupar-nos d'aquest fenom en imprevist que anava revestint el cristianisme. Quan se'ls parlava d'aquesta experiència de fe en grups reduïts la gent tenia a la punta
de la llengua el recel i el perill de l'estancament de què podien
ser víctimes. A uns quants amics ens va semblar que posar obstacles a un fenomen espontan i del poble creient era anar contracorrent, conl ra els signes dels temps, com es diu ara. I ens va
semblar que calia donar-hi una resposta a favor, en comptes
d'anar a la recerca dels inconvenients que podia revestir. Sobretot, tenint en compte el silenci absolut i simptomàtic que aques tes
comunitats rebien de part de la jerarquia, quan no eren sobtadament perseguides.
Ens va semblar que calia presen tar-se i ser ben respectuosos
del fenomen en qüestió perquè no sabíem massa cap on apuntava
l'experiència. Sobretot perquè aquests grups espontanis presentaven diferències ben notables uns dels altres. Nosaltres no érem
ningú per a intentar de canalitzar-les; les nos tres mateixes comu28

nitats tenien prou feines per a trobar cI desllorigador; calia posar
les coses en comú per veure fin s on podíem ajudar-nos mútuament tota vegada que ningú no ens volia donar la mà en aquest
camí emprès gairebé sense voler.
Aquí hi cauria bé aquell vers de Machado .Caminan te no hay
camino; se llace camino al andar». Calia anar fen t camí, i fer-lo

junts a ser possible. Per aquest motiu ens const1lulrem provisionalment com a Comissió de Se rveis de les Comunitats de Base. Serveis
que miraríem d'oferir a aquells que lliurament creguessin que els
podiem ser útils. La primera feina fou entrar a la recerca dels
diversos grups que funcionaven per Barcelona i comarca. De mica
e n mica, per mitjans de tota mena, i molts d'inesperats, anàrem
posant en con tacte més grups. Actualment són al voltant d'uns
70 els que hi ha localitzats i amb els quals aquesta Comissió de Servei s té contac tes més o menys persistents.

SERVEIS
Reu nió de mes
El primer i més important cra e l de relacionar els diversos
grups en funcionament. Es tractava de fer que les experiències
de cada un d'ells fos coneguda pels altres. Per això es va creure
que calia organ itzar almenys una trobada mensual entre representants de cada comunitat. Durant e ls tres anys d'exi stència això
s'ha acomplert. Primer en l'altell de Sant Ignasi, després a casa
dels jesuïtes del carrer de Rosselló; més tard als locals de la congregació Berkmans i finalment, l'any passat i aquest, a la parròquia
de Sant Isidor tots els últims dilluns de mes a les 8 del vespre.
Quin és el con tingut d'aquestes reunions?

I. Informar de les coses que passen en el nostre país, sob re
aquelles notícies que no troben espai -o no gaire- als diaris
revistes oficials.

2. Informes de fets d'Església d'aquí o de fora que van donant
llum al fenomen de les comunitats de base. Últimament ha estat
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una mena de tema obligat pels teòlegs «compromesos. parlar de
les petites comunitats i del sentit històric que semblen dur dins
la seva e ntranya.
3. Cada mes, una comunitat ha fet una exposició del seu Rlai·
xement, de les causes que el provocaren, de les finalitats que es
proposaren, dels mitjans que s'han posat en funcionament, de les
dificultats amb què s'han trobat, etc. Després, fa un coHoqui
sobre l'experiència.
4. Quan hi ha ocasió, s'aprofita la reunió perquè vingui a
parlar-nos durant una mitja hora, d'algun tema d'interès comú,
alguna personalitat d'aquí o de pas per la ciutat.
5. Es prenen a lguns acords davant els esdeveniments ciutadans i d'església on es creu que cal estar presents.

Jornades de tots els membres de comunitats
Va semblar, en aquestes reunions de mes, que calia celebrar
de tant en tant unes jornades que donessin l'oportunitat de trobarnos més tranquiHament i més colla per a conèixe r-nos i poder
debatre temes que e mergien com a proble mes molt generalitzats.
Això ens va dur a organitzar unes Jornades anyals al (-inal de
curs. Fou en aquesta primera jornada on la Comissió va dimitir
i fou elegida i reforçada de nou pels assistents. Temes tractats :
el compromís polític de la comunitat de base; les relacions amb
e ls organismes jeràrquics, mecanismes de funcionament de les
comunitats, e l concepte i la pràctica del sagrament, relacions entre
ideologia i fe , etc.

Universitat de Carrer
Un altre servei que ens va semblar que podia oferir la Comissió,
fou donar a conè ixer problemes i qüestion de1s homes d'avui en
el seu esforç humà per obrir-se camí. Ens va semblar que si les
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comunitats pre tenen suggerir unes constan ts que haurà d'assumir
l'Església del demà, no podíem romandre aliens a les descobertes,
esperances, desiHusions, assaigs, e tc. de la humanitat d'avui. Si la
fe en Jesús de Natzare t s'ha d 'encarnar i donar fruit enmig dels
homes, això no ho farà posant-se d 'esquena al món que bull al
seu voltant. La Universitat de Carrer dóna, doncs, l'oport unitat
de comentar o conèixer temes que encara es troben en discussió
entre els homes . L'exposició la fan uns tècnics en la matèria i
d'escoles amb prcssupostos di stints sobre el tema. Després de
l'exposició dels distints punts de vi sta, sovint apassionadament
controvertits, es deixen uns deu minuts de descans per a comentar les impressions primeres i tot seguit s'obre un coHoqui en e l
qual els ponents desapareixen i són uns assistents més en el debat .
Fin s ara s'ha celebrat la Universitat de Carrer a l'auditòrium
que tenen e ls pares claretians al carrer de Llúria núm. S. A causa
de l'assistència nombrosa s 'haurà de buscar possiblement un local
més gran enguany.
Cal potser subratllar que el tema és exposat i discutit al marge
de les seves implicacions amb la fe. Diríem que és trac tat secular·
ment. Han passat dive rses pe rsonalitats r!o-religioses a exposar
temes concre ts . Les comunitats es queden amb el deure de procurar integrar els continguts del diàleg obert en l'interior de la fc.
Això dóna més d'un maldecap però c reiem que és millor que
no pas posar el cap sota l'ala. La fe és un risc a nivell temporal
malgrat la seva seguretat de fon s que proporciona. I aquests dos
nivells d'una mateixa realitat vital, cal relligar-los.

Aspectes esporàdics
Aquest altre servei va néixer de la consciència generalitzada
que fer un pape r i signar-lo, avui no és fer to t el que cal i es pot
fer. Ha passat l'època del paper signat i cal rubricar .fets» collect.ius que siguin signe d'allò que es creu. Perquè qui creu, de
debò, crea. Fa, no sols escriu.
E ls Actes Esporàdics pretenen, doncs, ser un testimoniatge
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públic -fins on sigui possible sense arribar a ser temerari- de
la resposta que es creu adequada en virtu t de la fe davant d 'un
problema que de sobte fa a pa rició al bell mig de la plaça pública.
Sovint revesteix i supleix la informació sobre l'afer en qüestió,
i és una manifestació pública d'un estat d'opinió força gene ralitzat que no té camins per a canalitzar·se. ~s també una re flexió
de fe sobre l'esdeveni men t concret. ~s un testimoniatge coHectiu ;
és un viure allò que es creu pública ment i coHectivament.

la Festa per a Tots

Ben segur, el me nys reeixit de tots els serveis que la Comissió
s'ha proposat brindar. Es troba encara dins l'etapa d 'assaig. S'han
fet 3 o 4 actes d'aquesta mena. L'últim fou el més «rodó • . Però
no acaba de trobar, diríem, la fórmu la potable ni potser els responsables per a dedicar-hi prou temps.
La Festa per a Tots pre tén posar en joc noves formes d'expressió de la fe tenint en compte el canvi de sensibilitat i de mentalitat
q ue l'home està sofrint.
Les Comunitats de base acostumen a pecar de «problematitzades». Hi manca sovint d'una manera manifesta l'esperança i ]a
joia, l'alegria o la festa . Cosa que ccrta,!,ent tampoc no es troba,
generalment, a les misses parroquials. La Festa per a Tots voldria
posar en relleu aquest contingut de la fe cristiana que queda en
segon terme i molt al fons en les reunions habituals de les petites
comunitats. La petita comunitat potser no té prou capacitat d'entusiasme. Diria que e l mateix cant, si no es realitza e n massa,
perd no poques de les seves virtuts engrescadores. Els fenòmens
coHectius si no són en absolut necessaris, són no obstant això molt
convenients; a través d'ells es mouen ressorts que no és possible
posar en joc d in s d'un pe tit grup. Diríem que es complementen.
A la llarga, molt a la llarga, es voldria trobar una forma coHectiva
i festiva de la fe, dins els esquemes de la sensibilitat d'avui, que
fos un substitutiu millorat del que avui per avui no dóna la litúrgia parroquial; ni, potser, no pot donar per ara.
Sobre aq ues t intent es continua treball ant tot el que es pot.

32

Grup volant d 'enllaços
Un altre servei que fins ara sols ha fun cionat en un 50 % del
seu projecte, és el Grup volant d 'Enllaços. Té per mi ssió assistir
a les celebracions dels diversos grups i a través de l'experiència
viva i de t OLS els seus components, encetar-hi un diàleg i pa rlar,
a poc a poc, del sen ti t d'aquesta experiència de re, de com resolen
altres comunitats uns mateixos p roblemes, què ens aporta a l grup
i a l'Església aqu esta nova forma d'expressió de la fe comuni tària,
fin s on té semb lances profundes amb e ls mateixos orígens de
l'Església pr imitiva, etc., etc.
Totes les experiències que s'ha n lingu t en aquc~l sentit han
result a t a1t':lITIcnt pOSili\'cs. Han dinamit zat el grup; l'han tret de

la rutina o del bloqueig a què es troben sotmeses, han remogut
zones quietes i han aportat nous matisos als visitants i als vi sitats.
Aquc~tcs són, resumides, les tasques que més bé o més malament jntcnta dur a cap la «Comissió de Serveis de Ics Comunitats
cristianes de base de Barcelona i comarca ». Té algun contacte

esporàdic també amb algunes comunitats de Vic, Tarragona, València, Madrid, etc. però això és realment minso. També hi ha
relacions establertes a nivell internacional. La trobada de Lió
d'enguany (o «Assamblée internationale des chreticns dans la révolution p OUI' l'aven ir des hommes»), n'és u na mostra. Però això
e ns du ria ma sa ll uny. Com potenciar la presència d'aquest reb rot
d'Església jove i la seva veu a nivell mundial que per un costat
provoq ui una nova esperança en els ho mes i per l'a1tre reforci
i sostin gui la seva pròpia consistència in terna? Possiblement no
sigui aliena a aq uesta necessitat la naixença a diversos països
-Xi le, Espanya, Itàlia- del que ha vingut anomena nt-se «cristians
pel socialisme».
Josep Dalmau
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COMUNITATS CATEOUÈTIOUES?
Centres de catequesi per a infants
ReflexioHs sobre una experiència, d 'à mbit i

intenció limitada, realitzada al S ector pastoral
de Sant Gervasi, referent a quelcom que es
podria (lI1om enar «coml/nitat s cat equ ètiqu es ».

Planteig del problema

No hi ha dubte que dintre l'actual renovació de la pastoral
catequètica, ocupa un lloc fonamental la convicció que l'acció catequètica no és autèntica si no es realitza dintre el marc d'una
certa comunitat cristiana.
Aquesta convicció té la seva jus tificació profunda en el fet que
la fe cristiana és una realitat que tendeix essencialment a formar
comunitat, ja que en definitiva per la fe reconeixem que tots i
cadascun, convivim e l mateix Do de l'Esperit de Jesucrist glorificat. Si l'Església essencialment és la comunitat dels qui, per la
fe, reconeixen aquesta vivència comuna del mateix Esperit, i la
catequesi és iniciació i alime ntació d'aquesta fe que fa Esglés ia,
no hi ha autèntica catequesi, si no exi steix aquesta comunitat
de fe _
En plantejar-se però, en la praxi concreta de la catequesi,
aquesta exigència, es topa amb un dilema donada l'actual situació
de l'Esglés ia tan pob ra en aques t aspecte de la vivència comunitària de la fe . ¿Cal espe rar de tenir comunitats cri stianes vives
per a començar a fer com calla catequesi, o cal començar fent catequesi per arribar a tenir comunitats cristianes vives? Però, com
fer ca tequesi si no hi ha comunitats cristianes en les quals sigui
possible fer catequesi degudament? Com es pot veu re això és com
un cabdell embullat.
Crec que aquest problema no te solució si no es planteja d'una
altra manera. Evidentment, les coses es poden plantejar a partir
d 'una exigència de perfecció teòrica, o a partir d'una postura de
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possibilisme pràctic. Ara bé; el possibilisme pràctic, pot ser un
possibilisme que no té gens en compte la teoria, o un possibilisme
e n relació constant a la teoria, i que jugui dialècticament la teoria
amb la pràctica, O sigui, que sap variar la teoria a la mesu.ra que
la pràctica li manifesta nous aspectes com a vàlids.

Vers una c<comunitarietat cristiana "

Situats en aquesta pe rspectiva he m inte ntat buscar e ls camin s
que ens permetin actuar.
En un primer moment hem intentat re fl exionar sobre el fet
q ue la vida urbana, sobretot la de la gran ciutat, fracciona els
diversos aspectes de Ja vida humana, no solament els de la vida
civil , sinó també els de la vida eclesial. El cristià de la gran ciutat
realitza normalment a dive rsos llocs, els dife rents aspectes de la
seva vida de fe : un és el lloc del culte do minical, un altre el grup
de reflexi ó de fe; un altre, el grup amb el qual tracta de l'educació
dels fill s (gene ralmen t a partir de l'escola, o de l'escoltism e o de
qualsevol altre tipus d 'organització). De fet és molt difícil per no
dir impossible, que en la gran ciutat es constitueixin comunitats
cristianes que englobin la totalitat de la vida.
Això ens ha fe t pensar que potser en lloc de parlar de «comunitat cristiana » en substantiu, podríem parlar de «comunitarie tat
cri stiana» en adj ectiu , indicant així l'estil , l'espe rit amb què cal
I"ealitzar cada una de les activi tats que constitueixen la vida eris"
tiana a fi que siguin autènticament eclesials, o sigui: que cada
una d'aquestes activitats es realitzi al màxim comunitàriament
possible e n la línia i l'esperit del que constitueix la comunitat
c ris tiana .
Evidentme nt, això demana per un cantó un esforç de clarificar
el que constitueix l'essencial de la comunitarietat eclesial i per
l'altre cantó buscar en cada cas concret quin aspec te d'aquesta
comunitarie ta t ecles ial és l'específic de cada situació i com cal
conc retar·l0 i viure'l.
En e l nos tre cas, es tracta que els matrimonis cristian s tenen
la tasca de l'educació de la fe cristiana dels fill s. Evide ntment
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l'educació de la fe dels infants és tasca de tota l'Església, però
no hi ha dubte que és específica dels pares.

Passos realitzats
Per això «opcrativamenlJt hem fet una crida a les famílies
cristianes a fi que es reuneixin en grups i s'ajudin mútuament
a realitzar aquesta tasca que els incumbeix a tots: ('educació de
la fe dels seus [ilis. Un prevere s'incorpora en aquest grup de
famHies, pe r presidir en la fe i la caritat la seva tasca. Algun
cristià, interessa t en la tasca de la catequesi per a infants es pot
també incorporar al grup de famílies.
Així es crea un grup de cristians, que es reuneix de cara a un
aspecte concret de la vida cristiana: l'educació de la fe dels infants. D'aquests grups de cristians n'hem dit .Centres de catequesi per a infants » i que definim així: «Agrupació de famílies
cristianes, centrades i presidides per un prevere, que es preocupen comunitàriament de la catequesi dels seus fills infants.»
Aquí es realitza certament una certa comunitarietat eclesial.
Funcional, parcial, que es crea operativament en relació a un objectiu concret: la catequització d'uns infants. Quins seran però
els aspectes de comunitarietat eclesial que haurà de realitzar especialment per a assolir el seu objectiu?
Creiem en aquells aspectes que són necessaris perquè es rea·
litzi degudament una cateques i infantil. En primer lloc el que e n
podríem dir una «visibilitat » comunitària! e.s certament l'aspecte
més exterior i potser teòricament menys important, però en e{
nostre cas sembla fonamental.
Volem dir aquells elemen ts que fan possible que els infants
experimentin que formen part d'un grup concret de cristians, en
el qual es desenro tlla l'acti vi tat catequètica. Tot allò que faci
que els infants capti n que la catequesi no és solament u n afer
entre ells i el catequista, sinó que el catequista i ells formen part
d'un grup més ample però concret, en el qual viuen la fe. Grup
presidit per un prevere, i que es reuneix amb alguna fTeqüència
per reflexionar i celebrar la fe.
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El grup de famílies que form en el Centre de Catequesi, es
reuneix, doncs, diverses vegades du rant l'any per celebrar tots
junts (parcs, infants, catequistes, mossèn, germans grans i petits)
l'Eucaristia, dintre una trobada joiosa de reflexió i convivència
de fe . Aquestes trobades no cal que siguin moltes. Les suficients
per a crear aques ta experiència en els infants. Tres o quatre
durant l'any i en relació amb les grans festivi ta ts, poden ser sufi·
c ien ts si es preparen i realitzen bé.
Aquestes celebracions serveixen a més com a punts de referència perquè els catequistes (que són pares o mares dels infan ts)
puguin parlar i reflexionar amb els infants dintre el treball de
grup, la seva pertinença a una comunitat cristiana concre ta. D'altra manera, la referència a la gran comunitat eclesial de la qual
solament te nen experiència en la celebració dominical, resta llunyana, impersonal. Per altre cantó, l'experiència d 'aquesta comu·
nitat eclesial més concreta és també un element pedagògic per
a captar e ls lligams entre els diversos nivells de comun1tarietat
cristiana: el petit grup, el grup homogeni més ample, el grup
heterogeni gran, la diòces i, l'Església universal.
Ara bé, perquè aquestes trobades de tot el centre siguin efica·
ces, cal que d'una manera o d'una altra, e ls diversos membres
que en formen part , cadascú al seu nivell, alime ntin i aprofundeixin conjuntament Ja seva vida de fe cristiana, que és l'ànima
de tota comunitat c ri stiana.

Els infants ja ho fan pe riòdicamen t en Ics trobades setmanals
de reflexió, treball i celebració de la fe, segons el ritme de la
tasca catequètica. Els infants amb els catequistes formen com una
petita comunitat cristiana molt concreta i in tensa, encara que
provi sional i funciona l.
El s ca tequistes pel sell cantó, a través de l'exigència del seu
servei catequè tic realitzat en equip, animat pel prevere, fàcilment
poden viure una aut ntica experiència de comunitarietat eclesial.
Però també cal que els pares, a més de les trobades generals
de celebració de què hem parlat, es trobin alguna vegada per a
reflexionar conjuntament sobre les qüestions i les orientacions
que cons titueixe n l'acció catequètica que es realitza en els seus
fills. No es tracta tant de la m etodologia concreta que es realitza
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en els grups d'infants, sinó de crear entre els catequistes i la
resta dels pares una mentalitat comuna amb el prevere.
Aquestes sess ions no es fan directament de cara als infants.
S'acostumen a fer a les nits, que és quan els pares es poden
reunir, i es dediquen a reflexionar sobre temes que directament
no afecten els infants, encara que indirectament els afecten de
manera fonamen tal.
Amb aques tes sessions s'intenta crear un pensament comú, un

plantejament comú , un llenguatge comú entre pares, catequistes
i prevere. Il.s ben bé l'esperit del Cen tre que es va teixint. Les
mateixes diferències de criteri es van llimant i enriquint m útua·

ment. No vol dir pas que s'hagi d'arribar a una total unanimitat,
però sí a un esforç de reflexió per trobar les exigències que ens
imposa a tots el missatge de Jesucrist.
Evidentment aques tes trobades són indispensables perquè les
altres més gene rals, no s iguin purament exteriors, sinó reahnent
trobades d'uns grups homogenis (infants, catequ istes, pares) que,
cadascú a la seva manera, ha viscut a diversos ritmes, una mateixa
preocupació.
Com es veu l'objectiu no és fer de cada Centre una comunitat
cristiana de base a to ts nivells. De fet, algun Centre s'hi ha acostat
molt, i cal celeb rar·ho! Però no pensem que sigui l'objectiu que
ens hem de proposar. De fet, per a molts, el fet de pertànyer a un
d'aques ts Cen tres ha esta t una manera concreta de re trobar una
vida eclesial perduda. Per a altres, una manera concreta de rea·
Iitzar una vida cris tiana que flotava en l'inconcret. Esperem que
per als infants serà la iniciació d'una fe que han viscut des de
petits dintre una experiència de comunitarietat, i que això no
deixarà de donar el seu fruit!
Il.s clar que tot això depèn, en gran part, del treball d'animació
pastoral que r ealitzi el prevere dintre aquest grup de families.
Crec que con tinua essent veritat que la comunitat cristiana, o
qualsevol nivell o aspecte de comun1tarietat cristiana, es realitza
allà on hi ha un prevere que sàpiga reunir en la fe i la caritat
un grup de c reients. No és aquest, en tot cas, el seu carisma?

Frederic Bassó
38

REFLEXIONS ENTORN
DE LES COMUNITATS
Des prés dels testimonis i les informacions
vet-aquí aquestes refl exions que el mateix au(or que !ta dirigit aquest recull monogràfic ens
fa sob re el fet importa17t, però també plural,

divers i variable de les comunitats cristianes.

Un tema dificil
Parlar de comunitats, és un tema difícil, actualment. Perquè
es dóna una curiosa paradoxa : tothom està d'acord que, en el
cristianisme, la «comunitat» és un aspecte bàsic, fonamental, es~
sencia l; però quan es parla de .co munitats» (en plural) sembla
que es parli només de fets aïllats, estranys, situables aquí o allà.
l ens trobem amb un equívoc inicial que la literatura cristiana
recent -poc donada a la precisió- ha cultivat abundosanlent:
uns identifiquen «comunitat» amb l'anomenada «comunitat de
base., altres bategen amb el nom de comun itat qualsevol agru·
pació cristiana . La conseqüència és que hom no sap què significa
la paraula .
Un inten t de precisió en el llenguatge sempre és, d'alguna ma·
nera, arbitrari; però crec que és ind.ispcnsable. D'altra manera es
fa impossible parlar del tema que aquest article vol tractar: les
anomenades «comunitats de base» ; perquè si aquestes tenen el
monopoli de la realitat «comunitat. en l'Església, caldria liquidar
tota la resta ( per ser conseqüents amb l'essencial comunitarietat
de tota agrupació cristiana). En canvi, si utilitzem sense més precisió la paraula «comunitat» per a qualsevol nivell de trobament
entre c ri tians (comunitat parroquial, comunitat eucarí.stica, comunitat de l'església diocesana ... ), aleshores es fa difícil situar la
peculiaritat del fenomen de les petites comunitats.
Amb altres paraules: per una part trobem un intent de reduir
el fet comunitat als petits grups, per altra, fàcilment ens trobem
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amb una utilització tan àmplia de la paraula «comunitat. que ja
no significa res. Però aquesta disparitat en l'ús d'un mateix significant amb signi ficats tan diferents, ve reforçada pe l fe t que darrera un i altre ús s 'acostuma a a magar també una concepció diferen t d'Església, de cristianisme_ Encara que aquesta concepció
diferent sigui més ideològica -visceralment ideològica- que de
fe (una mateixa fe es viu amb ideologies parcialment diverses que
utilitzen el mateix instrument lingüístic).

No sé si tot això és del tot clar (i del tot veritat ). Sigui com
sigui, el que si em sembla del tot clar és que caldria una millor
utilització del llenguatge, que permetés situar mi ll or les qüestions,
els problemes, les propostes.

Passeig per la realitat
POlser abans de continuar serà útil fer

Wl

ràpid passeig -<:om

un turista arribat a la gran ciutat- per a situar millor Ics qüestions. No un es tudi sociològic que superaria evidentment els Umits

d'aquest article -i que necess itaria una investigació prèvia i més
seriosa- s inó una simple descripció de fets coneguts.
Come ncem pel que primàriament interessa en aquestes pàgines. Des de fa uns anys i pràcticament arreu de l'Església han
sorgi t Ics anomenades «comunitats de base». Algú va dir fa uns
quants anys que eren com «platerets volants», que tothom en
parla però que ningú no ha vist. Això és veritat en el sentit que

bastant de gent n'ha parlat sense haver-ne conegut cap ; també en
e l sentit que sovint -i tan e ls qui hi estaven a favor com e ls qui
hi estaven en con tra- han exagera t la seva s ign ificació o a lgunes
de les seves característiques; però seria absurd negar la seva
existència i més encara el seu ca ràcte r de fe nomen s ignificatiu

en l'Església actual.
Vo ldri a precisar una mica aquest caràcter s ignificatiu . Perquè
crec objectiu afi rmar que no es poden reduir aquestes «comuni·
tats» a una determinada tendència. Penso que és un abús -ins·
trumentalitza t, repeteixo, per uns i altres- identificar «comunitats» amb «contestaris». Sense sortir del nos tre país, és un fet
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l'existència de comunitats que pod ríe m qua üficar d 'espiritualis·
tes. l no sé si en el nostre país, però sí en d 'altres, són conegudes
Ics comunitats típicament «pentecos talistes».
Per això - i sense negar el cons iderable pes de les comunitats
«contestàrieslt o de les que posats a col-locar e tiquetes en podríe m dir «po lítiqueslt- crec que el caràcter significatiu del fe t
comunitari cal buscar-lo en un comú denominador que se situa
positivament i negativament : positivament en l'aspiració a viure
una expe riènci a c ri stiana més intensa, més compartida, més ajudada; negativament, en el judici que les institucions ecles iàstiques existents no oferien possib ilitats pe r a aquesta aspiració. Ins istir més en l'as pecte de negació i no en e l d'afirm ació ha es tat
- des de fora i des de dins- un faclor que no ha contribuït gens
a la percepció de l'aportació peculiar d 'aquest fenomen comuni·
tari en la nostra Esglés ia; perquè ens hem posat a defensar o a
atacar, abans de posar·nos a veure què hi havia. Actitud adoles·
cent, se'n diu d'aquesta figura.
Sigui com sigui , parlar de «comunitat » s'ha posat tant de ma.
da que hem viscut una tendència gene ral a batejar de «comuni·
tats» moltes institucions cristianes. De vegades s'ha tracta t d'un
simpl e afegi r la paraula (¿qui no cone ix «comunitats parroquials»
que són el mateix que quan se'n deia simplement «parròquies »?).
Altres vegades, hi ha hagut un esfo rç ple de bona voluntat per
donar caràcte r com unitari a les velles --o noves- institucions.
Un esforç que molt sovint ha patit d 'aquell a ambigüitat de lIe n·
guatge i de concepció que dèiem abans : de fet es volia aconse·
guir que institucions de caràcter més ampli -parròquies de ciu·
tat, pe r exemple- visquessin com si fossin petites comunitats,
sense una adeq uada percepció dels diferents nivells de relació
humana que no queden anuHats per la comunió en la mateixa fe.
Després inte ntarem situar més precisament què hi ha de positiu
i de nega tiu e n aques ta aspiració universal a la «comunitah, però
ja ara podem dir que aquests esforços han portat sovint a un
impasse ple d'equívocs i malgastador d'energies.
Continuant e l nostre passeig, cal notar que aques t redescobriment de l'essencialitat comunitària en la vida cristiana ha tin·
gut notables conseqüències en la concepció de les assemblees li~1

túrgiques. Sense entrar ara en altres aspectes - baptismes comu·
nitaris, celebracions comunitàries de ]a penitència, etc- podríem
recordar el que ha succeït entorn de les reunions eucarístiques
dominicals. «S6n reunions de la comunitat cristiana», han afirmat
uns, basant·se en consideracions teològiques; «no hi ha comuni·
tat» deien altres, basant·se en consideracions psicosociològiques.
El problema és que uns i altres tenen la seva raó, però ens tornem a trobar en l'ambigüitat de llenguatge i concepció, que fàcilment ha portat a oblidar la raó que existeix en les dues afirmacions.
Potser per faI de no allargar massa aquest simple passeig seria suficient recordar que també a l'interior de les institucions
masculines i femenines de vida religiosa, el redescobriment de la
comunitarieta t ha portat de vegades a replanteigs molt interessants (el pas de les grans comunitats en els corresponents grans
edificis, a petites comunitats que simplifiquen molts as pectes de
la inflació organitzativa), i que no seria inteBigent oblidar que
també en àmbits no cristians es donen de vegades aspiracions i
experiències de comunitarietat (recordem els intents molt diver·
sos de -comunes- ).
Però per a acabar aquest passeig cal notar l'estranya actitud que
la majoria de l'església jeràrquica ha adoptat respecte al fenomen de les . petites comunitats • . Em sembla que no és injust dir
que l'actitud majoritària ha estat de clara desconfiança, si no era
de decidida oposició. ~s revelador constatar la quasi total inexistència de documents jeràrquics sobre les comunitats -en aquest
temps en què hi ha tanta producció documental-; durant bastants anys calia anar a cercar en alguns documents del CELAM i
només fin s al Sinode episcopal de l'any 1971 no es troba una menció d'intenció integradora.' En el nostre país em sembla que només trobaríem bastant recentment la conclusió 9 de la 3a. ponència de l'Assemblea conjunta de Bisbes-capellans. I uns paràgrafs
valoratius de la carta pastoral dels bisbes catalans sobre «El pluralisme en la comunió eclesiah (octubre 1972). Una altra constatació -més lamentable- és la dels freqüents con flictes jerar-

1. Document sobre el sacerdoci ministerial , 2a. part , 11.

42

quia-comunitats, alguna vegada fins i tot amb ressonància internacional com en el cas famós de la comunitat florentina d'Isolotto (amb el procés bastant típic: allunyament de la jerarquia, conflicte, radicalització de la comunitat), altres en un nivell més
casolà (els conflictes freqüents a casa nostra entre rectors - petites comunitats especialment en llocs de població redLÜda)_

Planificació
Després del passeig per la ciu tat, el turista pot imaginar-se
una planificació més racio nal. Potser nosaltres - abans d'anar
més a fons- també aconseguiríem situar miUor el paper de les
comunitats si esbosséssim molt ràpidament un pla més racional d'estructuració de l'Església. Perquè -com ha observat Pere
Te na e n el se u escrit «Opinions lliures sobre infrastructures pastora ls»l- sovint la dificultat de situar l'acció pastoral prové d'una
¡nadequació de Ics infrast ructu res. Inevitablement, en aquesta
estructuració eclesial deficient, hom té la temptació de juxtaposar o contraposar o substituir les institucions existents (parròquies, moviments, etc.) amb o per les «comunitats », sen e distin·
gir e l.s di feren ts nivells d'unes i altres.
Em sembla molt important notar que les anomenades «comu·
nitats de base» no són pròpiament una realitat a situar en el nivell de les estructures pastorals de l'Església. He de confessar que
en anteriors escrits havia formu lat - no sense alguns dubtescom a hipòtesi d'una futura estructuració eclesial, la visió d'una
base formada fonamentalment per «comunitats» que es coordinaven e n superiors estruc tures (i de Ja parròquia com a «comunió de comunitats»). No sé si serà així en un futur que encara es
preveu llunyà, pe rò ara em sembla veure més clarame nt que
aquest plantejament oblida la distinció cntre estructures d'acció
pastorals i estructures de vida cristiana (distinció evidentment
no exclusiva, però sí distintiva). Sigui com sigui, crec que en una
2. Publicat pel C. P. L de Barcelona.
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planificació més immediata és important no confondre els dos
nivells.
Per més que calgui redime nsionar la nostra Església -perquè sigui cada vegada menys aparentment coextensiva amb la
societat civil i més realment una comuniÓ de creients en Jesucrist-, això no anuBa la necessitat d'unes es tructures d'acció
pastorals. Uns centres de culte, uns centres de catequesi, un s llocs
d'acolliment i coordinació, un s moviment e pecialitzats, uns serve is diocesans -o interdiocesans- en funció de l'estudi i pràctica
pastorals, tota una estructu ra de govern eclesial.. . Tot això és l'Església visible, institllida, estructurada en funciÓ de la comunió
eclesial i de l'anunci i celebració del Regne. Allò que especifica
totes aquestes realitats eclesials és el seu servei a l'acció pastoral.
En canvi , crec que allò que especifi ca les «petites comunitats»
és un fet de vida cristiana. 1:.5 un grup de cIistians que s'uneL'(cn
lliure ment -i sovint, temporalment- per a celebrar la seva fe,
per a ajudar-se en la seva inteI-ligència de la fe, per a impulsa r
comunitàriament el seu camí cri stià. No és una estructura edcsial contraposada a les a1tres, ni pròpiament juxtaposada, ni que
faci inútils les altres estructures, sinó en un nivell diferent, més
privat, més ad intra que ad extra. Encara que puguin -o hagind'estar també presents en aquelles estructures d'acció pas toral.
Potser el defecte fonamental de les actuals in frastructures
eclesials - i en això coincideixo també am b l'escrit de Pere
Tena- és l'intent que tot serveixi per a tot. El cas més clar d'anacronisme és el de la parròquia urbana (per més que sigui insubstituible mentre no hi hagin altres infras tructures més vàlides).
Però la tendència a la polivalència es contagia també a les «comuni tats». Aleshores es tornen especialment dèbi ls perquè negligeixen la seva tasca pròpia i perquè apareixen inadequades per a
substituir les estruc tures estables.
La conclusió d'aquesta ràpida visió planificadora seria que
- pel que fa a les comunitats- cal un decidit i inteHigent esforç
de promoció de petits grups, com a llocs de vida cristiana. Molt
especialment entre les noves generacions cristianes i també entre aquells cristians seriosament preocupats per la seva fe i que
no troben resposta adequada en altres llocs. Però sense preten44

dre convertir les comunitats en estructures pastorals. Treure el
caràcter d'unió lliure a les comun itats i convertir-les en estructures, crec que és introduir-les en un camí equívoc.

Aportacions de les comunitats
Però deixem ja el turista . Intentem concretar més. Què aporten les «petites comunitats»?
En primer lloc, crec que la seva aportació ha estat empènyer ,
fins a situar en un primer pla, el fet «comunitat,. en la vida cristiana. L'Església vivia com una organització -grossa, massissaque abrigava en el seu interior una mu ltitud d'individus. Di fe rents
fets han contribuït a redescobrir la «comunitarietat». Les «petites comunitats » han estat les cristaHitzacions expressives d'aquest
rcdescobriment, fi ns a provocar l'equívoc d'identificar «comunitaricta t cristiana» amb «comunitat de base» (com si fos l'única
(orma possible, el monopoli, que les altres (ormes han d'imitar
per a ser «comunitàries»).
Fer un estud i dels diferen ts fets que han influït en aquest redescobriment supera les possibilitats d'aquest article_ Enumeremlos simplemen t: el pas de la «cristianitat» a una Església no coextens iva amb la societat, obl iga a cercar llocs específics de trobament crist.ià; el retorn a les fonts - típic dels moviments que desemboquen en el Va ticà II- aporlen una base teòrica que predica la comurutarietat com a tret essencial del cristianisme; la
crisi de l'apa rell eclesiàs tic provoca una deb ilitat en les estructures de sosteniment que demana substitució: l'etapa de transició que l'Església viu vers noves «es tructures» es troba més lliurement en formes fl exibles -amb més ànima que cos- i, en canvi,
sc sent encot ill ada en formes massa es tructurades. L'enumeració
podria contin uar, però potser serien ja matisacions d'uns mateixos corren ts fona men tals.
El fet de remarcar l'esseneialitat de l'aspecte comunitari ve
provocat - i alho ra provoca- per un centrament en allò que és
el nucli de la vida cristiana: la fe, l'esperança, l'amor que anuncia
l'evangeli de Jesucrist. Crec que aquesta és la segona aportació del
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fet comunitari. Per a molts el fet de l'Església grossa i visible no
era -no és- pas transparen t del fet cristià (encara que la ma·
joria hagin rebut la fe només a través d'aquesta única Església
existent). Però una vegada rebuda, un cop més personalitzada,
tot seguit que s'ha plan tejat el descobriment de la possibilitat de
la no-fe (o de la dificultat de comunicar aquesta fe), hom es fa
sensible a la nosa que representa l'església·aparell , l'esglésiamassa, l'església identificada amb un immens conjunt de creen·
ces, costums, e tc. l aleshores cerca un centrament en el nucli
cristià.
No exclusivament, però s í d'una manera fo rça significativa ,
aquesta recerca de viure en el nucli - i d'alliberar-se ni que sigui provisionalment de la càrrega marginal- s'ha identificat amb
l'esforç de viure cristianament en un àmbit autènticament comunitari. O, amb altres paraules, de crear un espai en el qual apare·
gués com a foname ntal el que es creu que realment ho és. No cal
ser massa perspicaç per a descobrir en aquest camí un perill de pu·
risme. Com tampoc no cal est ranyar-se que aquest camí trobi una
ac ti tud de recel en aquells que han de governar el transatlàntic
de l'Església (unint una percepció del fet que les barquetes difí·
cilment podran realitzar la travessa, amb una inquietud pel ma·
lestar que la seva llibertat pugui provocar en la seguretat dels
qui naveguen potser indolentment en el gran vaixell ).
Però el caràcter profè tic de les barquetes és important. Sobre·
tot si se superen els fàc ils enfrontaments conflictius entre els capi·
tans del transatlàntic i els pilots de les barquetes. Perquè no cal
oposar allò que és complementari. Però la gran església, massissa
i estructurada, necessita el testimoniatge, l'im puls, la creativitat
lliure de les petites comunitats. es a dir, dels nucHs de cristians
que es troben units per unes opcions cristianes que no es limiten al comú denominador del que és essencial en la fe, sinó que
concorden també .en algunes opcions ll iures conseqüents • .' ~s el
que deia aquest mateix document: «~s obvi que les l' petites comun ita ts" poden donar lloc a un pluralisme intraedesia] legítim.
~s lloable la intenció que porta la dinàmica d'aquests grups, d'as·

3. Carta pas toral del s bisbes ca talans.

46

sumir llur responsabilitat en l'edificació de l'Església, i és notable l'enriquiment que poden aportar a l'Església llurs intents de
descoberta i d'interpretació original de la vida cristiana.»
Voldria insistir en aquestes paraules, L'Església es troba actualment en una «fase de transició». ::':'5 a dir, en el pas d'unes
estructures que ja han fet el seu paper (estructures no únicament
organitzatives: també teològiques, culturals, ideològiques, pastorals, etc.) a uncs estructures noves encara no existents, que van
sorgint, que han de substituir les que avui ja no són vàlides per a
impulsar el camí cristià, Aquesta «fase de transició. no pot ser
preestablerta des de dalt i globalment, sinó que necessita tot un
dinamisme viu i plural a la base de l'Església, Cal tot un esforç
de «descoberta i d'interpretació original de la vida cristiana». I
aquest esforç té un dels seus llocs privilegiats a les «petites comunitats» . Evidentment, si aquestes comun itats són integrades
per cris tians que senten apassionadamen t la necessitat d'aquesta
tasca i concorden en unes opcions comunes que possibilitin la
reali tzació més dinàmica d'aquest esforç, em sembla que seria
negar l'evidència el fet de no reconèixer que les institucions de
base més àmplia i, per això, més diversa - la majoria de parròquies, per exemple-, són incvitabJement més lentes, més feixu gues, perquè han d'atendre el camí més lent i més dispers de la
seva gent.
El que no caldria -encara que sigui freqüent- és el malentès que oposa aquests dos grups de cristians, Malentès que provoca
fàcils retrets en toles dues direccions, Els grups de base més ampla retreuen als petits grups d'anar massa de pressa, i aquests retreuen a aquells d'anar massa a poc a poc. ¿No és normal que hi
hagi aquestes diferències? ¿No caldria respectar -per part dels
uns i dels allres- «el pluralisme intraeclesial legítim» de què parlaven els nostres bisbes? Amb el ben entès que uns i altres han de
practicar allò que també recordava la confer ència episcopal catalana referint-se als petits grups: Han de saber «donar i rebre».
També caldria recordar-ho als grups més amplis, Perquè si les petites comunitats -<:om deia el Sinode episcopal de l'any 1971«han d'inserir-se en la comunitat parroquial o diocesana, de manera que esdevinguin enmig d'elles, com un fermen t d'esperit mis47

sioner_, cal que aquesta inserció -en el nivell convenient.. .!. .- sigui
possible. Amb altres paraules, cal que les deixin inserir, sense es'
tablir condicions innecessàries que impossibilitin la inserció. Em
sembla que això és molt freqüent, i aleshores cal preguntar-se honestament qu.i és el responsable que aquestes comun.itats reduïdes
facin carni anàrquicament.

Conclusions
El tema podria allargar-se indefimdament. Perquè el re t comunitat està en el cor de l'Església -¿no veiem en el Nou Testament que l'Església neix com a comumtats concretes, abans de tenir un cos de doctrina, un codi de praxi, un esquema d'orgamtzació?- i fàcilment porta a parlar de tot el que fa referència a la
vida eclesial. Acabem amb un ràpid intent de conclusions.
I. Caldria que en tots els nivells de l'Església es t ingués consciència exigent de l'essencialitat de la «comunitarie tat». Però també
sense identificar-la amb unes formes concretes de «comunitat», necessàriament diverses en cada nive ll. Potser per tal d'evitar equivocs, seria co nvenient una utilització més exacta de les paraules.
Per exemple, es podria dir que l'Església universal és una comunió
d'Esglésies locals. I que cada Església local -diocesana-és també més una comunió que una comunitat. Fin~ i tot em semblaria
convenient abandonar la denominació de «comunitat parroquial» ,
avui tan freqüent però que crec que - si més no a les parròquies
urbanes- és equívoca i font de malentesos. M'imagino que aquest
abandonament difícilment es realitzarà, però almenys caldria reconèixer que ningú no sap exactament què es vol dir quan s'utilitza. Crec que seria més útil parlar només de «comunitat. , en e l
sentit propi de la paraula, quan es donen les dues característiques
que esmenta e l document dels bisbes catalans: unes relacions interpersonal s vives i unes opcions lliures de concreció de la fe.
2. Aquesta «comunitarietat» exigeix a tots els nivells la superació de la vivència individualista de la fe i de la primacia de l'organització. Tota institució eclesial està al serve i de la vida comunitària cri stiana, l'ha de promoure. I tota activitat cristiana- litúr-
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gica, catequètica, missionera ... - s'ha de viure d'alguna manera comunitàriament. Pe rò les formes d'aquesta comunitarietat són múltiples. La un idimensionaLitzaci6 comu nitària po rta a fin gir-la o a
imposar-la indegudament. Amb el perill de desatendre el nivell de
comunitarietat que en cada circumstància és l'adequat. Per exemple, una celebració e ucarística dominical -en molts dels nostres
temples- és una reunió comunitària, però no és la reunió d'una comunitat (la gent no es coneix i és molt diversa). Cal valorar la realitat i els signes propi s d'una reunió comuni tà ria, però no té sentit
demanar-ne un es vivències de comunitat impossible moltes vegades.
3. Després d'insistir en la importància de no redu ir la comunitari etat a ]a comunitat o de no idcn tiricar-Ia-hi , crec que ja és
més possible rcmarcar una altra insistència : la urgència i la importància de promoure autèntiques comunitats. No em sembla exagera t dir que el camí act ual de l'Església passa per aquestes agrupacions de cristians (pe r les raons quc hem enunciat abans: per les
carac terís tiques del moment de transició que viu l'Església, per
la crisi de les institucions que corresponien a una situació de cristiani tat, per la necessitat de centrar-se en un nucli redescobert del
que signi fica ser cristià). Per tan t, cal promoure aq uestes agrupacions arreu. Això vol dir que no sempre han de correspondre al
model ja típic de «comuni ta t de base», perquè hi poden haver
co munitats a les parròq uies (q ue no pretenguin ser «comunitats
parroquials»), comunitats en els centres catequètics (podríem recordar l'exp~riència aportada per Frederic Bassó a les pàgines anteriors), comunitats en els moviments especialitzats, e tc. El model
de «comunitat de base » em sembl a no sols legítim sinó molt important -a fi d'cvitar qualsevol malen tès us d iré que formo part
d'una d'aques tes comunitats la qual ha im pulsat no table ment el
meu camí crist ià- pe rò no c rec que sigui l'únic model. T - tornan t
als aclariments semàntics- també aquí podríem dir que l'afegitó
«de base» és inútil, perquè tota comunitat és de base.
4. Finalment voldria recordar allò que en altres llocs ja he exposat més àmpliament." La com unitat no és una agrupació pcr a
4. Vegeu el dossier sobre . Comunitats cristianes ,. publicat pel C. P. L.
de Barcelona.
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aconseguir objectius específicament humans (ajuda d'amistat, treball social o polític, etc_)_ Sinó una agupació lliure -i sovint temporal- de cristians per a uns objectius específicament cristians. r,
per tant} hauria d'incloure:
a) Una pràc tica de celebracions litúrgiques. Em sembla paradoxal que uns cristians es reuneixin en comunitat i no celebrin la
seva fe. Amb unes formes de celebració que no es redueixin a una
adaptació modesta de les formes pròpies d'assemblees grans, sinó
cercant unes formes que corresponguin realment al seu nivell de
trobament, de relació, d'opcions comunes.

b) Una pràctica catequètica, «d'interpretació original de la vida
cristiana. (com deien els bisbes catalans). Crec que també això és
molt important, especialment en la situació actual. Perquè cal tot
un procés d'interioritzaci6 vital d'unes formulacions i d'uns coneixements que molt sovint no són expressius ni comunicatius. I això
no es fa només assistint a unes sessions catequètiques, sinó amb un
treball fet en la comunitat. Amb una seriosa exigència de coneixement dels con tinguts cristians, però des de la situació concreta de
cada comunitat, tenint en compte les opcions comunes.
c) Una pràctica de revisió i impulsió de la coherència cristiana
en tots els aspectes de la vida. Perquè l'experiència de fe enriquebci
i critiqui el comportament en el món, i el comportament en el món
enriqueixi i també critiqui l'experiència personal de fe. Així pot
impulsar el treball de tots els membres de cada comunitat en la
construcció de l'Església i en la construcció del Regne.
Joaquim Gomis
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OPI

NIONS

UN PROBLEMA:
LA INFORMACiÓ RELIGIOSA
Trobem a «H aja domin ica l » (n úm . l , 6·1)
utla 1lo1ícia sob r e la reunió de m onges supe-

riors ge nerals i provincials del nos tre bisbat ,
que ens sembla s ignificativa de la se nsibilitat
de les nostres religioses. El lema d e la reunió
era: la col-laboració de les religioses a la pas-

toral de conjunt. Allò, però, que m és ens ha
cridat l'at enció és l'il1l erès de les mon ges reunides a mb el doc tor Jubany per la necess itat
d '/ma inform ac ió «garantida» .

2.s aquesta una qüestió, la de la necessitat d'una informació
<garantida ., ja sigui des de la nostra Església diocesana, ja des
d'un centre informatiu de tot l'àmbit eclesial de la Tarraconense,
que ens sembla de primordial importància.
51

Demanar-la «garantida., com es diu en aquesta nota a la qual
fem referència, ens sembla perfecte; s'ha fet servir un adjectiu
que creiem que expressa sintèticament tots els condicionaments
essencials i formals que es poden desitjar per a la informació.
Ja ens hem anat adonant, fa temps, que una qüestió tan rellevant està en el pensament dels bisbes de la Conferència terri·
torial Tarraconense: és molt natural.
El que ens hem preguntat moltes vegades és si aquesta neces·
sitat que expressen les monges és sen tida també per un nombre
suficientment «determinatiu » o «de pes », que diríem, de fidels
dels nostres bisbats. Ja ho sabem que la cosa és interessant en
si; però, ¿serà apreciada així pels fidels i esdevindrà efectiva de
facto fins arribar a esdevenir un factor importantíssim en la for·
mació d'una consciència eclesial més vinculant?
Des d'aquest racó d'una parròquia de Badalona no ho veiem
pas tan clar. Potser sí que anem equivocats; però se'ns desvetlla
moltes vegades aquesta pregunta: ¿Senten, els cristians militants
principalment, i tots els altres més acostats a l'Església, en gene·
ral, la pruïja de voler saber, per mitjà d'una informació honesta,
el que passa a la seva Església principal de Barcelona, i en la de
la Tarraconense, i en la de tota Espanya, i en la del món?
Una reflexió, encara que sigui superficial, sobre aquest problema no resolt d'una font informativa honesta, solvent, autorit·
zada, ens indica de seguida aquestes «posicions» de l'afer, que
assenyalàvem. La preocupació dels nostres bisbes, per una ban·
da, testimoniada per les notícies que de tant en tant se'ns donen
de suggestions examinades, d'estudis i tempteigs fets en aquest
sentit. Però creiem que no queda prou clar, d'altra banda, que es
percebi l'existència d'un interès general prou conscient a disposar d'un servei d'informació així. lOs ben clar, també, que tothom
que sigui cridat a examinar la possibilitat de la seva implantació
vulgui sospesar bé el «valor específic. d'aquesta «r esposta. dels
fidels a l'inter ès dels bisbes a disposar d'un mitj à de comunicació
vàlid i «que arribi».
Encara hi ha, a les nostres parròquies - ¿ens hi mirem malament?- una concepció eclesial «molt de campanar» i, per això,
mancada. Perquè «Església» i «cercle clos» expressen idees anti52

tètiques. Imitant una frase de Thomas Merton, tants cristians nostres, encofurnats en les «quatre pare ts» parroquials, podrien de~
dicar amb profit uns minuts a cons iderar que -per més que a
vegades en tinguin tota la configuració-- «les parròquies no són
illes • . Oh, si lan solament aquesta breu reflexió els portés a una
consciència de . parròquies-arxipèlag.! Ja seria un començament
per a fer via enve rs una «conjunció ».
És molt na tural que, sense una consciència prou definida de
corrcsponsabilitat eclesial, cond icionada a tots els nivells canve·
nic nts, el grandíssi m in terès a d isposar d'una info rmació eclesial
«dc garantia»_ en to ts els sentits, no pot ser cabalment apreciat.
Mentre la notícia que , per a entendre 'n s anomenem «religiosa»
ens pe rvingui, en gran part, d'uns serveis in formatius comuns, no
ecles ials, aques ts, de fe l, exe rceixen una forta in tervenció e n els
«mitjans de comunicació» que són del LOl necessari s per a la vida

de l'Església. S i afirméssim que aques ta vida es troba . en mans
de les agències de premsa » potser algú ens titllaria d'exagerats.
Admetem-ho, però, d'cntrada, com una «hipòtesi de treball », i fem
totes les afinacions que calgui ...
Relacionat amb el que estem trac tant, trobem en una editorial
de la revis ta «Incunable. ' del qual es fa ressò la revista . Co\ligite.
de León - per què no hem de rer un xic de propaganda d'aquest
paper, tan poc esmentat en les nostres publicacions?- un resum
pràc tic sobre l'actitud a tenir en compte davant una informació
religiosa «deformada » en moltes parts, que trobem en la premsa
diària. Es diu en aquest «resum »:
. Els catòlics espanyols han de saber que cap agència de notícies
de les q ue ac tua lment distribueixen informació religiosa no és de
l'Església, ni depèn d'ella, si es fa excepció de la miniagència
Prensa Asociada (P. A.l.
»Si aquestes són les aigües per les quals naveguem, és cada
vegada més necessàri a als previnguts navegants una verificació dc
l'àrea ideològica, econòmica, política, etc., de les agències que avalen una notícia de caràcter religiós.

I. Núm . 284. 1973, pp. 193-194.
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.Per descomptat, haurem de sotmetre a un refredament, les
notícies religioses "de pànic", sense firma d'un autor verificable
o sense el peu d'una agència. I també les que portin la firma o
sigla d'una agència r epetidament desmentida o de la qual s'ha
descobert la tendenciositat. »

Ja sabem que molts dels qui naveguen amb la necessària preo
caució pel pèlag de les columnes «religioses» dels diaris han après,
a hores d'ara, i precisament pel deficient emmascarament d'unes
tendències non sanctas, que moltes «informacions» més aviat deuen
os tentar per mèrits propis el títol de «deformacions». Recordem
ci que hem pogut cons tatar perfectament en casos importants per
a la vida de l'Església (Concili passat, sínodes, reunions de la
Conferència episcopal d'Espanya, Assemblea de bisbes·sacerdots,
a Espanya, etc.) i amb relació a altres fets.
D'aquesta mena d'informació que ens donen certs mitjans de
comunicació social, amb notícies «configurades» i «manipulades »
i que, per tant, intervenen perillosament en la realitat eclesial, es
queixava no fa gaire monsenyor Palenzuela, bisbe de Segòvia, en
una reflexió pastoral, quan deia: «Els mitjans de comunicació
social fomenten la confusió i aguditzen els conflictes en l'Església,
tot utilitzant·los al servei d'interessos polítics i econòmics.» l
I és prou conegut un dels comunicats oficials de la XIX Assem·
blea de l'Episcopat espanyol (26.XI·1.l2 ), referent a llibres de text
de religió, amb motiu d'una crítica sobre l'ortodòxia de molts
d'aquests textos, «feta en un llibre editat per una societat anònima»; crítica que ha estat «àmpliament divulgada i en bona part
desorbitada per a lguns mitjans de comun icació social». Els bisbes
han de lamentar el dany causat per aquestes accions i han de
recordar que és feina de la seva incumbència «vetllar amb autoritat pe r l'ortodòxia».
Hem d'escandalitzar·nos i fer escarafalls? Crec que no cal per·
dre's per aquest camí. El que passa és fins a cert punt natura·
líssim. «Perquè, per més que aJ guns directors de periòdics -escriu
V. Aguada- s 'esforcin a assegurar que el seu diari és independent,

2. Vegeu B.O .E. de Segòvi a, octubre 1973.
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que no obeeix els mandats de cap grup, que és objectiu, que publica el dels uns i el dels altres ; això no és cert..· AixJ és de
rotunda aquesta afirmació que simplement transcrivim.
Potser aquestes puntualitzacions sobre la mena de tramat que
sustenta la nostra . informació religiosa. més abundant i freqüent
-dèbilment compensada per la procedent de fonts eclesials pures- e ns poden aj udar a construir un perfil realçat, interessantíssim, d 'aquesta necessitat d 'una informació que mereix la qualificació de . garantida. perquè satisfaci les exigències d'aquest dret
que tots els fidels tenim , com la ta persona, de saber, des de fonts
completament solvents, tot el que cal per a fer-nos una imatge
fidel de com l'Església va fen t via, en cada moment de la seva
història.
Ja sabem que posar sobre la taula aquesta qüestió aixeca un
vol d 'altres qüestions derivades, diguem de sentit pràctico-tècnic,
que fan que el problema no sigui de solució tan fàcil com alguns
poden pensar. El q ue volem assenyalar és que hi ha problemes; que
no és fàcil de resoldre; que, com a problema, demana estudi i
resolució encertada.
Hem volgut aportar a lgun element de sensibilització sobre un
afer importantíssim pel que fa a la justa independència i llibertat
de l'Església. Cada dia, en obrir les planes dels diaris, aquest problema se'ns fa present. I cada dia ens invita a unir la nostra veu
als qui demanen la seva solució satisfactòria.
Josep M. Riera Milà

3. Vegeu .C riba _, 16 de juny de 1973.
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II SII
MONI

PER A UNA HISTÒRIA DE LA JOC:
i IV. La dècada dels 60 (11 part )
Avui completem aquests «apunts ». Creiem ,
però, qu e com a guia per al lector, se rà bo de

recordar que aquestes apo rt a.cions vmt comença r a publicar-se a «Sentit» -novembre de
1972- i que van conlin"ar a «Quadems Pastorals» -nwns. 24 1 27.
No voldríem tancar aquesta sèrie sense fer
Il na nova r ef erència al prec r epeHI de l'autor:

que rebrà amb goig tota m ena de sugge rim ents
i esmenes sobre el tema, de cara a una presentació m és àmplia sobre aquesta pàgina. imporlal11 de la hisl òria de la nos lra Esglesia.
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Fets i esdeveniments importants d'aquest periode

Seguint un ordre cronològic, cal parla r del Congrés de Joven·
tut Obrera, cele brat a Madrid de l 23 al 25 de juliol de 1960, a l
qual van assistir 10.000 joves treballado rs d'ambdós sexes de tot
Espanya, prop d'un miler dels qual s procedien de Catalunya;
en aquest Congrés la JOC va troba r ja moltes dificultats per a
realitzar·lo perquè les au toritats de Madrid no van facilitar cap
lloc (s'havia de manat e l Palau d'Es ports) i es va haver d'anar
a ls patis de les Escoles Profess iona ls Salesianes d'Atocha .
L'any 1964 es va celebrar el Rall ye europeu a Strasburg. A
final s de juliol hi hagué a Barcelona els Consell s nacionals de
la JOC i de la 10CF, des prés dels quals es concentraren a Mont·
se rrat tots e ls de legats espanyols a l Rallye, el diume nge 25 de
juliol, i la JOC de Catal unya ho aprofità per convocar·hi una con·
centració de joventut treballadora. Es re uniren uns 2.000 jocis·
tes.
El 24 de juliol de 1967 mo ri a Bru sseHes el carde nal Josep
Ca rdijn , fundador de la JOC. Els fun era ls tingue ren lloc qua·
tre dies després a la ba ilica de Kockelberg d 'aquella gran ciu·
tat, i hi acudiren dos dirigents de la JOC de Barcelona i dos de
Madrid. A tots e ls diari s de Barcelona i a dive rses revistes aparegueren articles sobre la JOC i Cardijn. A . Serra d 'Or » (en
el número de setembre), hi aparegu é un extens article de la plo·
ma de mossèn Joan Carre ra glossan t l'obra de la JOC i la vida
de l seu fundador .
El diumenge 30 de juny de 1968 tingué lloc al Palau Nacional de Montjuïc la . Trobada 68 », una concentració de jocistes
i amics de tot Catalunya i Balears. Aquesta trobada venia preo
cedida d'una àmplia enquesta sobre les aspiracions de la joventut treballadora, realitzada durant tot el curs; per tots els
bisba ts i pe r totes Ics federacions i barris es feren gran quantitat d 'assemblees prèvies a la trobada, i així s'anaven sensibil itzant molts joves treballado rs. No obstant això, la JOC ja
estava e n crisi. Dificultats de tota mena torbaven la vida del moviment, i malgrat la gran propaganda feta, només van assistir-hi
unes 4.000 pe rsones. Se n'esperaven més de 6.000. Amb mot iu d 'a·
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questa . Trobada 68. aparegué un magnífic llibret titulat Manifieslo de la Ju venl ud Trabajadora de Cataluña y Baleares en el
qual es recullen amb dades i gràfics els resultats de l'enquesta.
E l 28 de juliol de 1969, tornan t del Consell nacional de la JOC
i de la JOCF a Plasència (Càceres), van trobar la mort en accide nt de cotxe tres grans dirigents jocistes de Barcelona: en Jaume Adames (president d iocesà), l'Antoni Aranda anomenat . Kinito. (president de la federació ParaHel) i la Concepció Beltran
(presidenta de la federació Sur). Això fou un cop molt fo rt per
a la JOC de Barcelona, en uns moments realment crítics.

El tràgic període de 1965 a 1968
En aquests anys es produïren fets deplorables dins l'Església espanyola. Mentre la JOC madurava un laicat seriós i responsable, amb una forta personalitat, hi va haver el canvi de la Conferència de Met ropolitans (presidida pel doctor Pla i Deniel, amic
s ilenciós però sincer dels movimen ts especialitzats), per la Conferència episcopal. Uns quants bisbes integristes a profi taren l'ocasió per a prendre els llocs clau del nou organisme, en particular de la CEAS (Comissió episcopal d 'apostolat seglar). A partir d 'aleshores, els dirigents jocistes hagueren d'esmerçar moltíssimes hores i energies en discussions absurdes amb la CEAS,
amb el bisbe consiliari de l'ACE o fins i tot amb la permanent
de l'episcopat. Bastants d'aquests nois i noies mai no entengueren les m aquinacions ni la falta de diàleg de bona part dels bisbes membres d'aquests organismes, i en quedaren cremats per
sempre. He pogut llegir la quasi totalitat de cartes que hi hagueren entre ells i la jerarquia, i la veritat és que fan plorar
qualsevol que estimi l'Església.
Les batalles fortes es lliuraren a Madrid, per part dels dirigents nacionals, però és evident que tenien una repercussió en
tota la geografia hispana, i feien posar els nervis de punta a tothom. La JOC catalana estava in formada gairebé al dia de to ts
els fets que periòdicament s'anaven produint. En moltíssimes
ocasions dirigents i consiliaris foren convocats urgentment a Madrid per decidir amb tots els altres l'actitud a adoptar amb la je58

rarquia després d'algun comunicat d 'aquesta, o d'alguna carta, o
d'algun reglament imposat, o d'alguna destitució ...
Sembla que els problemes començaren ja el 1965, amb l'anomenada Assemblea de Joven tut (primer s 'havia parlat d'un Congrés), de cara a totes les branques i moviments de l'A. C. i a la
qual la JOC de Barcelona es negà a participar, com a resultat d'un
acord diocesà.
El 1966 es constitueix la Conferència episcopal i immed ia tament la CEAS. Tot seguit, bufaren els aires inquisidors, i els
consiliaris de la JOC s'alarmaren i es reuniren amb caràcter ur·
gent a Los Mol inos. De Catalunya hi havia mossèn Bertran, de
Barcelona, i mossèn Bardulet, de Vic, entre altres. Pel juny d'aquell mateix any se c1eberarcn a Mad r id les VIUcs. Jornades
d'A. C., en les quals el doctor Morci 110, president de la CEAS,
accentuà el caràcter jeràrquic de l'A. C., manifestà reserves respecte al mètode dels moviments especialitzats i desau toritzà tota declaració de l'A. C. sobre ass umptes temporals. Aleshores
es parlà que aviat entrarien en vigor unes noves normes de funcionamen t de l'A. C. i es prohibie n, entretan t, totes les reunions
nacionals dels moviments especialitzats. Fent mil cab rioles, la
JOC arribà a celebrar el seu Consell nacional a Àvila, igual com
la JOCF. L'octubre de 1966 les discussions havien arribat en
un punt d'extrema tensió. Part de la jerarquia acusava la JOC
de dedicar-se únicament al nivell temporal, de desobediència a
la jerarquia, de no complir les normes donades per ella ... Monsenyor Cardijn, consiliari internacional de la JOC, es veié obligat a fer un viatge a Roma per informar el Papa dels fets, i
respondre de l'esperit evangèlic dels dirigents jocistes espanyols.'
E l 1967 fou carregat de reunions-sorp resa, i les reunions programades amb te mps per tal d'estudiar altres temes es desti naven
a estudiar els problemes del moment. Primer hi hagué una reunió dels equips nacional s de dirigen ts i de consiliaris celebrada
el 8 d'abril a Madrid. Després, el 22 i el 23 d'abril, una altra reunió secre ta de tots els presidents d iocesans i federals de JOC i
1. Vegeu Marguerite FIl!VEZ, Cardi;n , I!ditions Vi e Ouvrière, 1969. Sm·
seHes.
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JOCF també a Madrid, on es va redactar un document titulat . Re·
flexions de la JOC davant el comunicat de la IV assemblea plenà·
ria de l'episcopat» . La reunió fou molt tensa, ja que tant dirigents
com consiliaris estaven crispats i era difícil parlar amb un clima
de serenor. Hi participaren un centenar de dirigents. Els altres
movime nts especialitzats n'estaven assabentats i esperaven conèixer les decisions. En plena reunió, poc abans de plegar, es presentà
el doctor Guerra Campos, bisbe consi liari de l'ACE, i el consiliari
nacional de la JOCF li va pregar que no hi en trés. El doctor
Guerra insistí que la reunió no havia es tat autoritzada. El diàleg
fou aspre i acabà amb un pacte : ell se n'anava, però la JOC no
donaria cap document a la premsa. Un document es féu arribar,
no obstant això, a tots els membres de la Conferència episcopal.
El desembre del 1967 va haver·hi una mobilització general de
consiliaris jocistes: la XI reunió nacional de consiliaris de la
JOCF celebrada a Madrid de 1' 11 al 15 de desembre de 1967 com
a homenatge a Cardijn , mort feia pocs m esos. Hi participaren
uns 300 consiliaris de tot Espanya, 71 dels quals, eren dels bis·
bats catalans (36 de Barcelona). A «Correspondència» (març 1968)
podeu llegir·ne la crònica. Els autor diuen en la introducció :
« ... per una bona part dels que hi anàrem des d'ací era una qüestió
de fidelitat a la JOC, bàsicament. En aquests moments dificils per
a ella e n la seva relació amb la jerarquia, volíem parlar amb la
nostra presència nodrida ... » El tema de la reunió fou . La nova
ànima de la joventut obrera d'avui i la JOC, presència autèntica
de l'Església ». La millor aportació doctrinal -segons la majoria
dels assistents- fou una ponència de mossèn CasiInir Martí.! Un
grup de consi1iaris de diversos ll ocs reaccionà amb energia a les
darreres sotragades de la jerarquia i demanava una presa de
posició a tota la sala; s'acabà amb un escrit, signa t per lots els
assistents, en el qual es demanava a tots e ls bisbes, entre altres
coses, que visquessin amb pobresa i renunciessin als càrrecs públics, a fi de presentar de cara a la classe obrera una Església
més evangelitzadora.
Durant molts mesos de l'any 1968, en Francesc Vera, a Barce·

2.

60

Vegeu _Qüestions de vida crist iana», núm. 41, 1968.

lona, es va passar un grapa t d'hores d iàries redactant i corregint
un projecte d'estatuts de la JOC, com a contrapunt als n ous Estatuts de l'ACE aprovats per la Conrerència episcopal el novembre
del 1967, i que la JOC no accep tava. El projecte es va discutir
i esmenar en Consell nacional , i, finalment, es va tornar a esmenar
després d 'algunes en trevistes amb monsenyor Gonza lez MOl-alejo,
delega t oficiós de la Permanen t de l'Episcopat. Però da rre ra
aquests estatuts estigué abocat tot un equip d'una vintena de diri·
gents i consiliaris duran t més de cinc mesos!
E l 1968 es van haver de ce lebrar dos consells naciona ls : un
extraordi nari a Madrid el maig; l'a lt re, ord inari, l 'agos t a Segòvia.
Però a tots dos es va es tudiar i discu tir la si tuació de la JOC
respecte a la jerarquia.
L'esta t d'exaspe ració tant de consiliaris com de dirigen ts era
constant en aques ts anys. E ls qu i te nien una fe poc robus ta, ho
plantaren tot. E ls qui continuaren, sols Déu sap am b quin en tu·
siasme ...
El març del 1968 entrave n en vigo r per a tot Espanya els nous
Estatuts de l'ACE aprovats per la jerarquia ci novembre del 1967,
i corresponia a cada bisbe definir e ls termes d 'aquesta aplicació.
Es veia clarament que la jerarquia nacional volia destruir l'estructura nacional dels moviments especialitzats, donada la força que
havien adqujrit. En rea litat, cada bisbe va fer el que va voler i la
gran maj oria no van fer res. A Barcelona, un decret episcopal
signat per l'arqueb isbe e l 18 d 'octubre del 1968 di gué textu a lme nt :
«Qu edan reconocidos en nuestra archidióces is todos los movimientos especializados lat1to de adultos co mo de jóvetl es pert enecientes
a los tliversos ambientes que exis ten hasta alw ra en los diversos
Con se jos diocesanos ... » ) Una carta circular de l'arquebisba t del
8 de març de 1969, signa da pel vicar i episcopa t d'ambie nts obrers
aclaria que a Barcelona l'estruc tura i la vida dels moviments continuaria exacta ment com abans dels nous Estatuts de l'ACE de
novembre del 1967, i en donava detalls. A la resta de bisbats catalans, les decisions sobre aquest assumpte tingueren un caire més
familiar, però el fet és que no es féu cas dels nous Estatuts. Per

3.

Butlletí de l'arquebisba l, novembre de 1968.
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exemple, a Vic, on el doc tor Font (delegat episcopal de ¡'Acció
Catòlica), d'acord amb el bisbe doctor Masnou, decidJ amb els
consiliaris diocesans deixar les coses com estaven.
D'aq uest llarg conflicte potser la JOC en va sortir guanyadora
(en el sentit que no fou suprimida i que, encara que amb moltes
di scussions, mantingué la seva autonomia); però els seus dirigents
quedaren tan decebuts que bona part d'ells guarden el pitjor rccord dels pasto rs d'aquelles hores (tot al contrari d'unes actituds
evangèliques), molts han abandonat posteriorment tota vida activa
i fins alguns han abando nat l'Església. Per què la Permanent de
l'Episcopat fou tan dura amb el món obrer en aquell s anys?
La HOAC passà el mateix calvari amb la jerarquia .. .'
Què portaven di ns aquells homes cridats a ésser pas tors en
un s moments tan crítics per a l'Església? ¿És que ignoraven el
món dels petits, dels ma rgi nats... que tan t defensaven la JOC,
com la HOAC i altres institucions? ¿lO.s que no es recordaven que
Jesús nasqué enmig de la misèria, dins una cort ? ¿ .. que Jesús fou
un pobre treballador de Natzaret?

El compromís tempora l
Entre els cristians d'avui s'entén per compromís temporal
aquella voluntat de treballar per la justícia i per la pau en el
país, i amb aquest fi participen al més activament possible en una
institució temporal , juntament amb altres homes que moltes vegades no són pas cre ients. Seguint els corrents més vius del cristiani sme, la JOC in vità els seus membres a cercar el compromís.
En les seves reunions sempre es dedicà una estona molt important
a la reflexió sobre el Nou Testament, a la revisió de vida, però
també a veure la manera d'ésser presenls en e l món juntament
amb alt res homes, i bas tir tots jun ts un món més just.
Per als jocistes a ixò suposava partici par activament en una

4. L'autor d'aquest escri t eS là preparant una histò ria dc la JOC espanyola. Di ns aquesta obra hi inclourà els documents d'aquell s anys fa tídics amb
els quals el lec tor podrà com provar la raó de to tes les Queixes Que avui
ens presen ta en aq uest articlc.
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institució obrera. La majoria d'ells (corn la majoria dels cristians
que es «comprometien») es ficaven al començament en institu·
cions culturals i associacions de barri, però en la pràctica aquestes associacions treballaven molt poc per l'alliberació dels treballadors, perquè no n'hi ha prou amb assolir una cultura popular
sinó que cal també estimular un esperit de lluita per la justícia.
Alguns cristians «compromesos» es van radicalitzar uns anys des·
prés, i exigien que s'arribés a una acció sindical o bé política.
De tota manera, calia ésser honrat i treballar amb eficàcia
contra la injustícia, l'abús, l'explotació ... Alguns jocistes ho entengue ren així i es comprometeren en accions cíviques. En especial
els jocistes es preocuparen de fer acomp lir la legislació laboral
en els seus llocs de treball, de participar en les eleccions d'enllaços sindkals i jurats d'empresa, d'intervenir en les negociacions
de convenis coHectius, de reivindicar condicions més justes en les
empreses on estaven o bé cn el ram al qual pertanyien, i, cn general, de desvetllar la consciència sindical... També en els barris
on vivien s'ajuntaven amb altres persones actives i responsables
per aconseguir millores (pavimentació de carrers, llum, neteja, recollida d'escombraries, construcció d'escoles i de centres de serveis, transports públics, e tc ., etc.), recollir diners per a gent sense
fe ina, dur a terme ac tes de solidaritat amb els més pobres i margi·
nats .. . El proble ma rau en e l fe l que, pe r a exercir aquestes ac·
cions cíviques amb certa eficàcia calia el suport d'unes organitza·
cions que no «existien ». Foren detinguts diversos jocistes (maig de
1964, febrer de 1965, etc ... ).

Cal tenir present que la JOC és, fonamentalment, moviment
educador i moviment evangelitzador dels joves treballadors. El
compromís temporal és avui un deure moral de tot cristià, i, per
tant, necessari també a la JOC, però és sobretot el resultat d 'una
preparació. No vol dir que hom hagi de passar un temps preparant·se i després comprometrc's, no. Es tracta d'anar avançant,
amb convencimen t, amb l'ajut de tot l'equip. Arribar a un compromís seriós és fruit d'una educació pregona i del suport d'un
equip cristià. Cal acostumar-se a la pluralitat del compromís, amb
un esperit democràtic però eficient, i sempre dins una lín.ia alliberadora. Cal tenir paciència en la presa d'un compromls, sempre
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que hi hagi la voluntat de prendre'l. Tot això forma part de la
pedagogia jocista, i cal ésser molt lliure i veritablement coHaborador. En cap moment la JOC no ha de substituir els grups temporals. Aquestes idees eren les que dominaven cnlre els dirigents
i e ls cons iliaris jocistes, pe rò en ta pràc tica hi havia molts matisos
i diferè ncies importants.
En aques ts darrers an ys fou llas timós veure com a lguns jocistes
(consiliari s inclosos) que havien adqui rit comp ro mi sos diferents
s'encmï taren i es barallare n e ntre ells, a causa de la dife rència
dels seus punts de vista.
Es pot afirma r que la sensibili tzació de cara als proble mes del
món obre r fou comuna a to ts els jocistes dels bisbats catalans,
tant no is com noies i consiliaris; pe rò a Barcelona a pa.rtir del
1968 ap roximadame nt sembl a que a alguns els preocupava més
la incorpo ració al moviment obrer que no pas l'evangelitzac ió (s i
més no amb el concep te tradicional que se'n tenia ). També això
va produir forles di scussions.
De cap manera no he volgut parl ar amb sentit nega tiu sobre ci

compromís te mporal. Simple ment he volgut deixar constància que
la JOC el va suscitar -com tants altres sectors d ' Església- i
probablemen t fou dels primers a fer-ho. Peró la manca de maduresa d'alguns va produir conseqüències dolentes que, insiste ixo, no
fo ren a causa del compromís sinó de la immaduresa d'alguns.

Reflexió a porta oberta

La JOC ha es tat a Ca talunya un important moviment educatiu
dels j oves treballadors d'ambdós sexes, amb un profund sentit
d 'Església.
No es pot parlar d'un mo vi ment exclusivament cata là, perquè
els seus membres s'han reclutat sempre dins la massa treballadora (on no hi havia distinció entre autòclons i immigrats). Fora
de l'època de la Federació cie Joves Cristians de Cata lunya (abans
del 36), la J OC cata lana estigué sempre lligada - no sotmesaa tota la JOC espa nyola. Pe rò a ixò mateix ho veie m aquí en les
organitzacions obreres de tots els temps. En cap moment no es
pot parlar de servilisme a Ics directrius de la Meseta, ja que a
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l'època en què n'hi podia haver hagut, la JOC d'ací no es va voler
vincular (solament es va relacionar) amb la de la resta d'Espanya,
precisament en desacord amb unes línies que no responien a les
de l'autèntica JOC (és a dir, dirigida per joves obrers, enfocada
a la promoció cristiana i obrera dels joves, etc.). Després, a partir
del 1956, l'esperit democràtic entre dirigents i consiliaris de tot
Espanya va portar a un bon treball d'equip, amb respec te a les
decisions regionaJs o locals, fossin les que foss in .
Que jo recordi, totes les promocions joc istes han tingut relació
amb Montserrat. Tant l'abat Aureli M. Escarré, com l'abat Gabriel
M. Brassó i després l'aba t Cassià Just han estat bons amics de
la JOC, perquè els dirigents jocistes els han anat a trobar amb
més o menys freqüència, i també perquè tots aquests abats han
estat sempre sensibles als anhels i preocupacions dels joves tre·
balladors.
Sempre que els bisbes van obrir una porta de diàleg, la JOC
treballà amb eUs en la pastoral obrera, juntament amb aJtres
moviments especialitzats i amb altres organitzacions, i en aquest
sentit podem parlar, a temporades, d'ex periències molt bones tant
a V ic, com a Girona o a Barcelona.

La JOC va costar molt de néixer i es resisteix a morir. Ha tingut pertot arreu molts alts i baixos, sobretot a Barcelona. L'any
1967 es va plan tejar en el Comitè de zona de Catalunya i Balea rs
el dilcllla de morir amb honor, o de continuar mal grat tot. Sospesades les opinions. van dominar les dels partidari s de con tinuar.
Però no es pensava que la crisi que esdevindria després dels entre·
bancs posats per la jerarquia nacional fóra tan forta. E ls bisbes
d'ací es van quedar al marge del problema, i cadascú a casa seva;

prou maldecaps tenia cada Ull. Potser solament el doctor Masnou
de Vic va ser l'únic que de manera discreta va ajudar tant consiliaris com laks a continuar endavant, dins el seu bisbat.
El movimen t ha viscut dues crisis, aquí; una a continuació de
l'altra, i ambdues ben distintes:
La crisi dels anys 1965·1968, deguda a l'enfrontament amb la
jerarquia nacional, o sia per causa exterior a la mateixa JOC. Ja
hem dit que la guerra es produí a Madrid, i, sobretot, amb un
bisbe que fa honor al seu cognom; però a causa del lli gament de
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la JOC catalana amb tota la JOC espanyola, és evident que les
repercussions se sentiren també ací. El fet és que, mentre els dirigents i consiliaris s'enrabiaven i es barallaven amb la jerarquia, es
desanimaven per a suscitar nous militants, nous dirigents, nous
consiliaris ... i ci creixement del moviment s'aturà.
La crisi ;,t/erna de la JOC, que segui l'anterior, és tant o més
greu ... Els símptomes foren un desencís per a l'Església, el qüest ionament de la fe, la manca de maduració per a superar els
moments difícils, desgana ... i molta rcbeHió davant la vida. Aquesta situació fou comuna a molts sectors d'Església. L'enfrontament
amb la jerarquia posà de manifest les greus conseqüències del
comportament d'aquella, que no acceptà de revisar amb profunditat la seva pastoral a la llum del Concili. Les declaracions, contradeclaracions, dimissions i plegades dibuixaren un procés desintegrador que donà lloc a un desengany generalitzat i a bastants
abandonaments. Després es constatà que aquest procés era inevitable, i que els militants i els consiliaris no hi estaven preparats.
Si bé és veritat que tot l'esperit de la JOC i dels moviments especialitzats interrogava la mateixa jerarquia, hauria calgut la lucidesa necessària per a adonar-se'n i per a saber que, com que la
jerarquia no estava disposada a repensar la seva actitud, el somni
d'una renovació important era irrealitzable. Josep M. Totosaus
opina que . hauria calgut jugar l'única carta realista: la d'una
mena de clandestinitat eclesial (més que no pas d'oposició) que
sap, ja per definició, que no compta amb l'emparança jeràrqui·
ca .. . » ' Després de les enrabiades i de Ics plegades massives, hi
hagué militants i consiliaris que veieren una vessant més dinà·
mica en e l món sindical, on es trobaven ja amb militants DO
c reients molt entus iasmats e n la lluita obrera, i deixaren en suspens la seva fe. D'altres ho plantaren tol. En el conjunt de la JOC
que va quedar s'hi ha observat un replegament, la recerca tímida
d'una nova formulació de la fe, una aspra crítica del passat, dels
companys ... El moviment torna a l'esmicolament i dj spersió dels
anys 40, però en bastants casos amb una amargor de boca ... Un
ex-consiliari em comenta que tots plegats van ésser innocents
S. . Col·rcs pondt!ncia», núm. 100 , desembre 1971.
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creient que tota la descoberta que havien fet dins la JOC (l'ésser
una Església en diàspora, l'evangelització dels pobres, el sentit
de l'altre, l'autèntica descoberta de l'acció de Déu en el món ... )
seria incorporada a l'Església, i van gastar massa temps a voler
sensibilitzar i «convertir» la jerarquia i el món catòlic, sobretot
en els últims temps brillants de la JOC, en què aquesta anava
essent reconeguda pel seu pes; però només va ésser incorporat
allò que la pressió dels fets va fer reconèixer; no es va produir
cap conversió ...
En començar els anys 70 hem presenciat una pugna entre dos
corrents: un de línia eclesial però molt oberta i present en el
món, i un altre que reivindica per a la JOC, únicament el fi educa tiu .

s difíci l parlar-ne,

i el lec tor comprendrà la nostra

rese rva.

Què ens portaran els anys 70? ¿ Serà efectiva la bona disposició
que ha mani fes tat la jerarquia durant aquest any 1973? ¿No haurà

arribat massa tard la nova CEAS? ¿Seran els jocistes actuals i els
qui vindran, prou valents per a construir de nou damunt les ru~
nes ... ? Quina serà l'actitud de debò, plasmada en fets, de la Conferència episcopal de la Tarraconense ?
Josep Caslaiio
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SOBRE COMUNITATS DE BASE
BESRET i Bernard
Les communautés de
base, Ed. Grasset, París 1973,
253 pp.

Philippe WARN1 ER, Le phénomène des commtmautés de base,
Desc\ée, París, 1973, 200 pp.

El segon autor presenta una visió de la realitat de diferents co·
munitats, més com un in tent descriptiu-aproximatiu que no pas
gaire científic ni profund. El conegut renovador de la vida monàstica Bernard Besret escriu
una «carta » a les comunitats e n
la qual vol remarcar quines han
de ser les línies bàsiques de la
seva identitat cristiana. (Trobareu el seu pensament en el llibre
editat per la coHecció Saurí,

Es tracta d'una reflexió sobre
les comunitats - i del que la seva existència implica per a l'Església- partint d 'una descripció
de la història d'una comunitat
concreta. Una comunitat bastant
típica en el fenomen comunitari.
Però és un llibre que -com l'anterior- produeix la impressió
d'un salt excessiu entre la descripció de petites realitats concretes i la reflexió unive rsalitzadora que hom intenta deduir-ne.

Bemard

SCHREINER,

Claus per a una nova Església.)
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El resurglm!ento de las experiencias comunitarias, Ed. El
Mensajero, Bilbao, 1971, 192 pp _

Traducció d 'un llibre francès
editat pel Centre Communautaire
Internationa1. És un recull de testimoniatges sobre comunitats (o
grups de comunitats). Inclou experiències molt diverses (des dels
Focolari fins a l'Arca de Lanza
del Vasta), a través del que diuen
els qui han viscut aquestes realitats comunitàries. Sense pretendre deduir-ne conseqüències generalitzadores, té e l mèrit de presentar fet s, encara que molts són
bas tant singulars.
Manue l USEROS, Cristianos en
comunidad, Ed . Sígueme, Salamanca 1970, 227 pp.

Probab lement és el llibre m és
úti l com a presentació senzilla, introductòria, al fe nomen comunitari. No redueix la presentació al

fet anomenat «comunitats de base:o, sinó que el situa en tot el
con text de la rca1itat eclesial actual.
FlORISTA N,
GO NZA LEZ · R u I Z,
CRESPY i a ltres, Com unidades de

base, Ed. Marova, Madrid 1971.
Trad ucció -a mb ampliacions i
complements- d'un número de
la revista «Lum.ière et vic». Inclou articles sobre diferents aspectes de les comunitats i de la
seva significació e n l'Església.
Com acostuma a succeir en
aquest tipus de llibres, els articles són d'una qualitat molt dive rsa.

Antoni MlRABET, Petits grups
ecles ials o comunitats de base,
Ed. Pò rtic, Barcelona, 1971,
208 pp.
Si bé el subtítol diu «Aspectes
psicològics, teològics i litúrgics.,
de fe t la major i millor part d 'aquest llibre és dedicada als aspectes psicològics. En els altres
as pectes el tractament és quasi
comple mentari. Molt interessant
pe r a un coneixement seriós de
les implicacions psicològiques de
la vida d'un pe tit grup.
J . T. M ,\ ERTENS, Los grupos pequeños y el futuro de la [glesia,
Ed . Sígueme, Salama nca 1973,
199 pp.
Llibre publicat originàriament
a la coHecció «Religion e t scien·
ces de l'home». Com l'an terior
dedica més atenció als aspectes
de constituc ió huma na del petit
grup que no als específicame nt
cris tian s. In teressant la prese ntació del fe nomen comunitari en e l
conjunt de l'evoluc ió sòcia-cultural de l món ac tua l. Pe rò cal tenir
en compte que és el típic estil
francès (cada capítol es titula
Approche ... ) més d 'assaig que
d'orientacions concre tes.
Comunitat CEL, COl1umita ts
c ris tianes, Centre de Pas toral Litúrgica, Ba rcelona, 1972.
Breu dossier ciclos tilat que in·
tenta presentar d'una mane ra esquemàtica i precisa els tre ts bà·
s ics d'una comunitat cristiana.
útil per a una reflexió en grup.
Però caldria comple tar alguns as69

pec tes
ment.

trac tats

massa

ràpida-

I solo/to: ¿fidelidad O rebeldia?,
Ed . Fontanella, Barcelona 1971,
300 pp.
Presentació
- inevitable ment
apo logè tica- de la p r imera història d'aques ta famosa comunitat

ita liana. Llàs tima que quasi la
meitat del llibre es dediqui al s
aspec tes menys inte ressan ts (el
seu confl icte amb la j erarqui a
fl orentina). Aqu es ta comunitat

pu blica u n butlletí periòdi c (Via
Aceri I - 50 142 F ire nze).

. Phase» (CPL de Barcelona) que
va ser segrestat i posteriorment
publicat per Editorial Estela (edició exhaurida ). Presentava els aspectes litúrgics. amb un trac tament potser ja insuficient ara però amb el mèrit de ser la primera publicac ió en el nostre pais sobre a quest tema . També un llibre francès de Dominique BARBIl,
Demain, les communautés de base (Cerf, 1971 ), que es refereix a
Amèrica llatina i que va ser un
èxit de venda per ò que no he pogut aconseguir.

Pel que fa referència a les revis tes, cal ano tar es pecialment

Alt res llib res:
Daniè le L ~ G ER , De la m ission à
la pro /es /aliol1 - L'évolutiol1 des
étudial1 /s cltrét iens, Cerf, 1973.
Max DELES!'ESSE i André TA NGE,
Des communQut aires témoignent,

Fleur us-No valis, 1971.
Max DELES PESSE i André TANGE,
Le jaillissement des expériences
com numaufa ires, Fleurus-Novali s,
1970.
M. PROA NO, bisbe de Riobamba,
Pour ul7e Eglise lib éra/rice, Cerf,
1973.
Evidentment, aques ta bibliografia no pretén ser exhaus tiva .
Vo ldria ser una guia de lectura
dels llibres més recents o més
fàcilment assequibles. Caldria fer
memòria també d'un número de

«Courrier communautaire interna tiona l», publ icada pel Cen tre
del ma te ix nom . PubUca estu dis,
tes timoni atges, informacions, opi·

nions 1Iiures ... És una revis ta bimestral que seria útil que fos més
co neguda e ntre les comunita ts
de l nostre país. (Té dues adreces:
a Bèlgica, Av. des Franciscain s 8 11 50 Bruxel1es ; a França, Impasse du Ruffi er - 69 Craponne. El
preu de subscr ipció és de 250
FB.)
Altres revistes d'altres països :
«Bulletin de ¡¡aison des communautés de base: 49-, ruc dei Faubourg - Poissonière, 75009 París.
L'a n g I e s a «Communes» (88,
Strathmore Avenu e, Hul1 , Yoks hire, G. B.), la nord-americana . Comunitas» (12 1 W. Cente r College
Str., Yel10w Springs, Ohio 45.387,
U.S .A.), la italiana . Com • ...

J. G.
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TRÀNSIT DEL 1973 AL 1974
Desembre i gene r són tradicionalment, a la nostra latitud, mc-

rès accentuat i que respongui,
a mb esquer convincent, a la pe-

sos propicis per als espectacles.

tició, tàcita però clara, del goig

Anlb més o menys encert en

que a els ho mes, de carn i ossos,
ens cal per a nodrir-nos, madurar i poder fer la viu-viu i alguna
cosa més.
~s així, doncs, que en aquests

l'emprogramaci6,

amb

més

o

menys fo rtuna a l'hora d'obtenir
aquesta emprogramació el nihil
obstat del s òrga ns burocràtics

que vetllen per la salut pública,
tots aquells qui professionalment
s'ocupen de presentar espectacles al públic s'esmercen a ofe·
rir, quan cau la tardor i s'inicià
l'hivern, temps de festes cordials,
algun producte que tingui l'inIc-

moments, com els altres anys, els
espectadors trobem més que mai,
vull dir en major nombre que al-

tres èpoques de l'any, satisfaccions estètiques en el món conc re tament comercial de l'espectacle. Per això dono constància
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d 'alguns remarcables espectacles
vistos darrerament i que és ben
possible que puguin ésser vistos
encara durant un cert temps.

Amor i mo,I, mort i amor. Al
cinema Publi, la be Uíssima peHícu la de John Huston A Walk with
Love ami Death. Dir bellíssima ja
és di r prou , perquè la bellesa no
és mai flors i violes sinó brollador inesgotable i nodriment sabor6s, que no vol dir necessà riament dolç. La vida, e ns diu John
Huston , és anar cap a l'amor i
trobar la mort tant com anar cap

a la mort i trobar l'amor. Amor
i mort, les dues cares de la vida,
es troben al llarg camí terrestre
que es recorre amunt i ava11 , xino-xano sob re els prats o amb ga-

lops furiosos de cavall, des dels
llibres que donen seguretat fins
al mar que s'obre a ]a immensitat interrogadora. Una Edat Mitjana que és això, mitjana, temps
de llibertat i personificació igualment lluny d'un món antic que
s'enfonsa i d'un de nou que, mal-

destre, es construeix, és el teló
de fons que John Huston s'inventa per a recolzar la seva alliçonadora paràbola.

Els miralls deformats del Tibidabo madrileny. Així com tots
nosaltres, a la infantesa i de la
mà dels pares o tietes, hem con·
templat, amb una barreja indestriable d e rialla i d'esglai, la nostra pròpia imatge inesperada als
mirall s deformats del Tibidabo,
la representació que al Teatre Espanyol es fa de l'obra Luces de
bohemia ens aproxima, de la mà
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mestra de Ramón María del ValIe-Inclan, als miralls deformants
del madrileny ca rrer del Gato on
se'ns retorna a ls ulls la imatge
dislocada, esdevinguda esperpento, del Madrid vil/a y corte d'Espanya. Dura, magnífica i emfàtica obra servida amb una encomiable fun cionalitat pel director
José Tamayo - José Tamayo discret, toquin les campanes al
voll-, el qual, a més a més, ha
sabut comptar amb eficients collaboracions: una escenografia de
grocs i sèpies sovint arrelada en
els dibuixos de Goya i la interpretació elaboradíssima d'Alejandro Ulloa i d'Agustín Gonzalez.

Una exemplar mostra de pel-/ícula de lladres i sererlOs. Amb l'ànim e n suspe ns, tot i saber-ne l'acabament, és a dir, tot i saber
que el general De Gaulle no va
morir d'un tret, segueix l'espectador les dues hores i vint minuts de projecció ininterrompuda de la peHícula Chacal, al cinema Fantasio. No es tracta pas
d'una peBícula política, no ens
enganyem. Es tracta no res més
i, d'altra banda, nogensmenys
que d'una sàvia i excitant pelHcula d'aventures que hem d'agrair al seu director Fred Zinnemann .

Alguna cosa més que els tres
mosqueters. Si tenim present que
el director d'aq uesta peHícula sobre Els tres mosqueters, que es
projecta al Nou Cinerama , és Richard Lester i, per tant, recordem que es tracta del mateix director de Helpl, la peBícula feta

amb Els Beatles i a partir d 'ells,
no ens estranyarà pas que en
aq uest film compti m és la indiscutible be llesa de l'acció per l'acció i de l'inte ncionat paisatge que
li serveix de base que la discutib le validesa d 'una fidelitat a una
trama i un ordit suats i artificio-

de dades es tric tamen t numèriques a poemes i cançons, ha estal recercat, promogut i aconseguit per Joaquim Vi là fins a configura r un intencionat enfilaU
qu e mostra el trist tes timoni de
la inhibició de ls homes dava nt la
re ite rant fúria del riu i que, alhosos. Gens francesa , la peHícula.
ra , transfigura tot això e n una vivíssima fes ta, si, fes ta, tal com
sona, damunt J'escenari. Aquesta
és la doble finalitat, la sugges tiAquelles flors que, encara
va ambivalència que Joaq uim Vique soles, fan estiu
là persegueix i que , indubtableS i de l camp comercia l de l'es- m e n I, ob té gràcies a l seu toc
pectacle passem a aquell altre on d'home de teatre . Sense aquest
els criteris preva lents són di s- toc, c i material recollit seria una
tint s i on , per damunt de tot, es me ra recopilació; amb aques t toc ,
drecen el d re t i e l deure de ser- que és precisame nt el gen i intuïvir la nostra cultura ma terna - i tiu de l'artis ta , c I materi al esdevé
pate rna i fraterna, car suposo en tusiasmador espectacle.
que la gran majoria de persones
El muntatge de l'espectacle,
vinculades a «Quadern s de Pasto- que sc situa en la dimensió que
ral)) som de ll engua catalana per va obrir, entre nosaltres , Josep
part de mare, per part de pare i Mo n ta nyès amb la seva gent
pe r part de ge rmans- caldrà fe r d'H o rta, i no di c pas això co m
esment de l'estrena a Granollers, a re tret sinó com a elogi, ha esdins el cicle organitzat pel Teatre ta t porta t per Ja m à inteHigent i
de l'Associació Cultural d'aquella molt eficient de l director Jose p
localita t, de Per què surt de mare Anton Vida l.
el Llobregat?, de Joaquim Vilà,
En canvi no es pot pas dir el
pel Grup de Teatre «El Corn . , de ma te ix de l'escenografia que, art.ificiosa com és , no s'avé, ni per
Cornellà.
Per q,,~ surt de mare el Llo- con trast, car per a contrastar
Inegat? m és que una o bra de tea- ·hauria de ten ir major entitat,
lre és un espectacle teatra l. Vull amb la fluida naturalitat del
dir que més que una obra escri- muntatge. Fai g aquesta observata pe r Joaqu im Vilà és una obra ció perquè es tracta d'un de fecte
pensada i possibilitada per Joa- certam ent superable degu t, em
sembla, a falta d'atenc ió m és que
quim Vilà.
Un feix de dades diverses, des a c ap altra cosa.
Joan Argenté
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"

4
VEN IS
REPÀS DE L'ESGLÉSIA ALS PAïsos
CATALANS, ANY 1973:
El món seglar, el clergat, religiosos, òrgansï estructures, esglésies no catòliques i testimonis de
Jehovà.
Ben conscients de les seves limitacions però amb la seguretat
de prestar utl servei, «Quaderns d e Pastoral» ofereix als seus lectors aquest «repàs».
Ha estat elaborat a base de les informacions diocesanes enviades pels nostres corresponsals, refo ses, sistentatitzades i ampliades. Per a aquesta feina lla estat de gran Lltili tat el Servei de
documentació d el Centre d'Estudis Pastorals.
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Creiem que aquest informe representa un avanç comparat amb
el que vàrem oferir de l'an y 1970 (l1úm. 10). No obstan t això, el

treball que presentem conté nombroses llacunes especialm ent en
els punts referents a les diòcesis d els Països Catalan s fora del
Principat, als ordes i congregacions religiosos i al món seglar. Les
esglésies no catòliqu es tamb é m ereixerien un tractam e,lI m és com·
plet.
Cre iem que aquest es insuficiències, que el lector voldrà com·
prendre i ajudm'··nos a corregir en un altre any, no invaliden l'in·
terès del «repàs». Per això ens decidim a posar-lo li les vos tres
mans.

EL MÓN SEGLAR
Res ulta una feina molt coste·
ruda la descripc ió del món seglar
cris t ià als Països Catalans dura nt
l'any 1973 . Això sol ja és un s ímptoma de Ja s ituació en què es troba. Existeixen molts moviments,
associacions i perso nes que treballe n i es belluguen . Pe rò e l seglar com a ta l és acèfa l a l'esglés ia cata lana.

Laica t no o rga nitzat
a nivell ecle sia l
Per allra parl, e l laical organitzat no és avui necessàri amen t el
m és representatiu ni el m és inquiet ni el m és compromès i ac·
tiu. H i ha laics situats voluntà·
riament en una certa penombra
amb els qu als cal comptar. Gent
qu e s'ha cansat d'actuar en mo-

vi ments, que no ha vist la conveniència de ficar-s'hi o que ha
can via t d'opinió aq ues ts ú ltims
temps.
Laics que se s ituen en una certa dis tàn c ia de la jerarquia per
motius molt d iferents, que no troben ci seu lloc en les estructures
actuals o l'ha n perdut amb to ts
e ls canvis ocorregu ts, laics que
consideren com una clericalitzaci6 inadmiss ible l'enquadramen t
en ccrtes orga ni tzacio ns i moviments oficials d'Esg lés ia ... Ta mbé cal pensar en aque lls que no
han vo lgu t pa rticipar e n un a or·
gani tzació eclesiàs tica que consi·
deren «coHaboracion ista», etc ...
La tendència a fu gir d'enquadraments i organi tzacions confessionals es va [cnt més intensa a
favor d'una inde pendència que no
suporta condicionaments i media-
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cions imposats. També cal d ir
que l'acció te mporal o immanent
susci ta m és vocacions que les ac~
tivitats transcendents o espiritua·
lístes. La famosa «encarnació» ha
anat fen t el seu camí i ha arribat molt enllà després de la cèlebre crisi de l'Acció Catòlica especiali tzada. Més del que semblava
possible aleshores, fa només set
anys.
També hi ha una multitud d'organitzacions emparades sola la
capa de l'Església perquè d 'altra
manera o no pod rien sub sistir o
es trobarien més lligades i vulne rables encara.
En aquest apartat podrien figurar molts agrupaments religiosos in fo rma ls com, per exemple,
la majoria de comunitats de base,
molts grups de jovent i d'ad ults
que no han demanat cap visat
per a constituir-se, ni compten
amb cap aprovació explícita de la
jerarquia, ni estan enquadra ts en
cap organjgrama «oficial », Solen
cons tituir petits gru ps de reflexió
i acció. La seva relació amb l'estructura organitzada de l'Església no es dóna generalment a nivell de gru p com a tal però existeix de vegades a nivell de persones per raó del seu entroncament amb la parròquia, amb algu n moviment reconegut o alguna institució establerta. Hi ha
tam bé grups d'aquests que presenten una actitud més radical

de trencament amb l'Església oficial.

El laicat organitzat
Dreçar una llista dels moviments i organitzacions laieals
cristianes existen ts a ls Paisos Catalans és una empresa à rdua i
plena de risc pe rò convenient. En
som plenament conscients però
també creiem que un dia o altre
bé cal començar a esbossar-la.
Després vindran successius perfeccion aments. El nostre sondeig
ha donat els resultats que segueixen. En la llista figura el nom del
moviment, associació o organització, seguits de la referè ncia dels
bisbats on sabem que existeixen.
L'elaboració d'a questa ll ista és
una incitació a la participació ac·
tiva del lector a fi de comple tarIa i perfeccionar-ta.1

Acció Catòlica Femel1il1a : U., Me.,
u., Gi., Vic, Me., B.
Acció Catòlica gel1 eral : B ., Va.,
LI.

A.C.D.: B.
Adoració NoctLlrna: Va ., B.
AgermaHamen t : B .
Ajuda Missionera.

Apostolat de l'Oració : B., To.,
Va., LI.

I. El s diferents bisba ts seran expressats per les següen ts sigles: Alacant:
A., Barcelona : B., Girona : G., Lle ida: LI., Ma llorca: Ma ., Menorca: Me ..
Solsona: S ., Tarragona: Ta., Tortosa: To., Urgell : U., València: Va., Vi c.
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Aspirants: Vic.

Associació Catòlica de Dirige nts:
B., Vic.
Associació laical de Sant Tomàs
d'Aquino : B.
Càritas: Existent a totes les diòcesis.
Centres catequ t tics: B.
Centres parroquials: Existents a
totes les diòcesis.
Coló,·,ies d'estiu: U., Ta., Vic, B .,
LI., G., S .
Comunitats de Base: Comissió de
Se rveis: B.
Comunitat de Jesús : T.
Comunitat s parroquials: B ., Vi c,
LI. , G., Mc., Ma ., Va.
Confraria de la M. de Déu de
MOllt serrat de Virt èlia : B .
COllfraria de la Cinta: T.
Congrega ció MariQllQ: Ma ., B .,
Va., LI .

Grup de pastoral Turística: Ma.
Grups d'atenció als gitanos : Ma.
Grups d 'oració: G.
H.o.A.C.: Vic , B., Va., A., LI., Ta.,

G.
l.A.(R. )C.: U., Vic, To., B.
J.I .e. (F): B.
J.o.C. ( Fi: B., Vic, Me., LI.
Jo ves del Tercer Món (Taizé ):
Ma., B.
Ju stícia" Pau: B .
Leg ió de Maria: B., Vic.
Mares Catequ istes: B., Vic, G., Ta.
M.U.A.C. (Mov. InL i Juv. d'A.C.):
B.
Mo viment Adult de Pobles i Ca·
marques (M.F.R.): B., Vic.
Mo viment d'animació de joventut: Vi c.
Mo viment Bíblic: Ma.

Fratemitat Católica de Malalts:
Vic., B.
Graduats d'A .e.: B.
Grup Cristià de Promoció i De·
fensa dels Drets Humans: B.

Catequè tic: Vic, G.,
L1. , U. , S., Ma., Me., To. B ., Ta.,
Va.
Moviment s Familiars (matrimonis): B., Vic., LI., Ta., To., U.,
Ma ., Me., G.
Movim ent Junior: Vi c, LI.
Moviment de Pro m esos: B.
OB fNSO (Obra d'Integ ració Social): B .
Obra d'Exercicis: B ., G.
Obra prema trimonial : G. , To., B.
OFORS (Obra de formació i
orientac ió religioso-social): B.
Opus Dei: B., G., Vic, Ta., LI.,
Ma., To.
Pastoral de Joventu t : B.
Pax CI"isti: B.
Persona i Co munitat: B .
Secretariat d'U'1iversitar;s Cristians : B.
Seràfics (Franc iscans) : Ma.

Grup de c ris tians pel socialisme.

Trobades de joves a Mont serrat.

Consells diocesans de Pastoral:
LI.
C. P.M. (Cen tre de Preparació Ma·
trimonial ).
Cursets de Cristiandat: Vic, LI. ,
Ta., G. , Va., B., Ma., To., S., Me.

Equips de la Mare de Déu: B.,
G., Vic, To., M e.

Escola de Teologia: Me., Vic, Ta.,
B.

Escoltism e: Vic, Ta ., B., U., S .,
Ma., G., LI.
Filles de Maria: G., Vic, S ., U.,
B ...
Fral7c;scàlia: B.

Movi11l etlt
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En gairebé to ts aquests moviments ha continuat durant l'any
1973 la tendència a l'estanca ment
o a la baixa. Les excepcions són:
entre altres, Moviment Catequètic, Colònies d'estiu, Comunitats
de Base, Grup Cristià de Promoció i Defensa dels Drets Humans,
Joves del Tercer Món, Trobades
de joves a Montserrat, Secretariat d'Unive rsitaris Cristians i al·
guns

altres

moviments

jovení-

vol s_

Moviments de més abast

o dinamisme
En aquest aparta t dedi carem
un bre u comentari a aquells moviments que pe r la seva extensió
a ls Països Catalans o pel seu dinamis me mereixen ser destacats
de la llista general.
Curs ets de Cristiandat. Passada l'eufòria d'anys enrera aquest
moviment ha estat sotmès a un
desinflament de què no acaba de
sorli r, malgrat els esforços meri-

toris dels seus dirigents. Continua essent, però, un dels movi-

men ts més vius malgrat la flexió
experimentada. Línia espiritualista con trarrestada per part d'alguns me mbres amb la par ticipació en grups i activitats de més
encarnació.
Escoles de Teologia_ Funcionen

en una co ll a de bisbats, sovint
amb seu plural. Minva d'alumnes
pe ro guan yen qualitat i con ti-

nuïtat. N'hi ha que han fet ja el
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cicle comple t, o bé tornen a començar, o bé a més de la repetició del cicle organitzen al tres
mitjans per a continuar a base
de temes especialitzats o monogràfics_
E scolt isme_ Després de moltes
tensions entre el confcssionalisme
el no confessionalisme
aq uest moviment, ¿ha retrobat ja
una certa pau per a dedicar-se a
la seva tasca específica per a la
qual ha demostrat tan ta eficàcia?
Existeix lIna coordinac ió interdiocesana de delegacions.
Els Minyo ns Escoltes te nien cI
curs passat uns 9.000 afiliats_ Les
Guies Sant J ordi unes 4.000. Ben
organitza ts. Està en una etapa de
creixemen l no numèric però sí
qualitatiu. Manca de responsables als nivell s més alts. Es conscient que es troba e n una cruïlla
im portant que demana una revi·
sió constant dels mètodes pedagògics, una reformulació de les línies bàsiques, tot enca rant l'escoltisme i el guiatge a experiències pedagògiques noves que cal
afrontar amb lucidesa, responsabilitat i participació.

Movim ent Catequ ètic. e.s un
de ls més dinàmics i extesos a

l'hora present. Tot i que és portal sovi nt per capellans compta
am b un gran nombre de coHaboradors seglars interessats i compromesos. Té una base parroquial coordinada a través dels se~
cretariats diocesans respectius i

federats entre eUs. Al gunes diòces is, en in iciar-se el curs 1972-73
elaboraren un pla de catequesi

d 'infants de força enve rgadura.
Les activitats que po rta a terme
són nombroses i reeixides: eur·
sets d'iniciació a la ca tequesi,
grups doc tri nals, jo rn ades, fo rmació permanent dels ca tequistes
pa rroquia ls, coHaboraci6 amb els
mestres, ed ició de múlti ples mate rials, moltes accions a nive ll interd iocesà ... E.s un movimen t que

aglu tina segla rs, cape llans i re li giosos. Ocu ser també l'únic mo-

viment que compta amb un Secretariat inte rdiocesà de Cata lunya i Ba lears. A més de la catequesi d'infan ts es planteja la necessitat i els mitjans de realitzar
la ca tequesi d 'ad ults. Les ma res
catequis tes, cada dia m és nom·

broses i pre parades. mere ixen
també una a te nció part icular en
aq uest apartat.
Equips de mall ¡mon.is, Diversos movi me nts mol t estesos als
Països Catalans_ Al s b isba ts de la
Ca talunya vella, en e ls quals es
van

desenvolupar

més

d'hora ,

presente n més estancame nt que
en altres. En tots però, conti nua
tenint un pes considerable quan t
a nomb re de persones . Per bé
que e ls movimen ts siguin diversos i ni en e ll s mate ixos homogenis, hi parti cipen bons nuclis d 'una cl asse mi tja molt representativa del país. En general acusen
avui una línia poc defi nida amb
tendències espiri tuali stes i burgeses de les quals vo ldrien escapar sense acabar d'aconsegu ir-ho.
Activitats vari ades i nombroses
en el camp de la fa mília , l'educació, el pro me ta tge ... No confo nguem aquests moviments amb el

Mo viment Familia r Rural o de
Pob les i Coma rques .

Movim ents obrers. Encara que
de fo rma minoritària existeixen
gairebé a to tes les diòcesis dels
Pa ïsos Ca ta la ns.
Hi ha les comun.itats o grups
HOAC, fo na menta ts en la re flexió sobre la fe i la celeb ració de
la ma te ixa , en el con text del comprom ís obrer. E s donen d ife rè ncies notables en tre alguns gru ps.
H i ha e ls equi ps ACO, més continuadors de la línia dels movime nts especialitza ts i amb connexió am b l'ACO fra ncesa des de l
punt de vis ta doctrinal i pràct ic.
Hi ha comu nita ts de tipus obrer
que generalment han anat naixen t gràcies a l'acció influen t de
capellan s que treballen i participe n en e l moviment obre r. Algunes d'aquestes comunitats irradien e l seu dinamisme vers les
parròquies, la jove ntut i els ambie nts de l mateix barri. La majoria es queden molt reduï ts i altres enmig de certes confus ions
greus, com passa en diversos
gr u ps de JOC.

Opus Dei. En e l conjun t dels
Països Ca tala ns sembla que l'època d'expansió ta nt ent re el clergat com ent re els laics ha cedit
el pas a una a ltra d'estancamen t.
La manca habi tual d'informació,
caracte rística sabuda d'aques ta
obra, no pe rme t conèixer la seva
e volució concreta . Sabem q ue a
Gi rona comp ta a mb uns mil
adep tes, que a Tarragona s'han
produït alguns ingressos de cape79

lla ns aquest darrer any. Arreu
continua amb les característiques
sabudes: intents de proselit isme.'
exclusivisme, façana modernista
però línies fonamentals de caire
conservador i fins reaccionari,
men talitat castellanitzant que ignora les realitats fondes del país
malgrat els noms bonics que uti·
litza (Castelldaura, Massanella,
Xaloc, Terra Ferma), forta i rígida organització, distinció in sistent i «defensiva» entre pertinen-

ça a l'obra i ac tivi tats temporals
dels membres etc ... l de tant en
tant alguna ordenació sorollosa
de persones amb molts títols!

Servei de Colòl1ies. Anomenat i
organ itzat moll dive rsament i integrat també en diferents organismes segons Ics d.iòcesis, és potser el de més ac tivitat i moviment
de persones de tots els esmen·
tats. Una xarxa extraordinàriament nombrosa de cases (moltes
d'elles rec tories que han quedat
buides) acull miler d'infants i
adolescents amb la consegüent
necess itat de monitors preparats.
Altres grups i moviments a remarcar: El S ecretariat de Justi·
cia i Pau i el Grup Cristià de Promoció i Defensa dels Drets Hu·
mans, mereixen una citació espe-

cial pel seu dinamisme i arriscament. Cal fer notar un progressiu
interès i participació d'elements
joves. El Secretariat el'Universitaris Cristians és un moviment dels

més nous i dinàmics entre la joventut. Amb seu a Barcelona, pe·
rò amb contactes amb altres localitats. El Movimel1t rural adulI,
anomenat Moviment Comarcal
d'A.C. o Moviment Familiar Rural, té força vitalitat als bisbats
de Barcelona i Vic.

Federacions i confederac ions
La majoria de moviments i entitats tenen establerta una certa
connexió interdiocesana a nivell
propi, ja s igui de forma perma·
nent o a base de contactes esporàdics o periòdics.
Existeixen també agnlpacions
més complexes que reuneb:en
moviment s, associacions i entitats de diversa mena que tenen
en comú el seu caràcter laïcal.
Terum notícia de dues : El Secretariat d'Apostolat Laical que
agrupa una vintena d'organitzacions de moviments molt diversos del Bi sbat de Barcelona i la
Xarxa de Grups laicals de l'Església catalana, que n'agmpa una
cinquantena de tot Catalunya i
que sembla tenir més vitalitat.
Una altra organi tzació general
que cal esmentar és la Comissió
de Serveis de les Comunitats de
Base, amb un inici d'«especialitats » en comunitats de l'Eixampla
i comunitats obreres. 1!s, bàsicament, barcelonina, per bé que
amb connexions.

2. Adreçat molt especialment vers les classes dirigents.
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EL CLERGAT
Els efectius

El clergat és un cos decadent,
no hi ha dubte. Els efectius de
capellans continuen minvan t nu·
mè ricament gairebé a tot ar reu .
Aquesta di sminució del clergat
dels Països Catalans osciHa entorn del 2,5 i 3 % anual. Les defuncion s i secul a ritzacions són

molt més no mbroses que les orde nacions.J
Aques ta situació comporta, al·
menys, dues conseqüències: El
ri l me de dismin ució és intens;
pe nsem que en uns 14 anys el
clerga t quedarà reduït a la meitat. L'envelliment és ràpid. A Girona l'edat mitjana del clergat és
ja de 54 anys. A Solsona, de SO.

3. El bi s bat de Vi c, per cXl:mplc, t~lIl abundós en vocacions c.: n a l trc~
tl: mps, de 1%5 a 1970 perdé gairebé un 4 % del s efec tius de cape llans i , de
1970 a l'inici de 1974 , el clergal secular hi ha dis minuït d'un 10 %.

Diòcesi
Alacant
Barcelona
Girona

ordenacions
3
4
3

Lleida

O

Mall o rca
Menorca
Perpin yà *
Solso na
Tarragona
Tortosa

6

4
4

Urgell

O

seCl.IJarit zaciolts

Iota I

5
16
11

6
7
7

23

4

3
8
O

4
4

I
6

1

O

1

10

3
12
I

13

I
I

València
Vi c
•

defuncions

4

11
18
7

5
10

S

No tenim dades precises pe rò sabem que Ics defu ncion s doblen Ics or-

denacions.

Ordenacions a l'arquebi sba t de Ba rcelo na:
CHYS

1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971·72
1972-73

14
14

8

S
S
4
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També augmen tara n progressivament, com és lògic, les defuncions. La ma nca de clergat quali ficat que de tants anys pateixe n
moltes diòcesis catalanes es ve u
ara ag rcujat per l'escassedat num ~ ri ca. A les parròquies de Barcelona-ciutat abunden progressivament els capellans forasters.
Les vocacions continuen també
minvant. Els cursos de teolog ia
són migra ts: a Lleida no hi ha
cap a lum ne teòleg, a Urgell 6, a
Girona 16, a Solsona 3, a Mallorca 13, a Tortosa lI , a Vic 12, a
Barcelona 31.
Tret d'alguna excepció, Girona
i Tortosa, per exemple, els seminaris majors de les diòcesis són
ta ncats. S'han desplaçat a Sant
Pacià o a Sant Cugat. Aquestes
dues seccions cerquen el camí d e
la unificació cada vegada més necessària donada la disminució
d'alumnat que, aquest curs, a
Sant Cugat ha representa t u n
30 % i a Sant Pacià un 50 %.
Els semi naris diocesans han es-

de vingut sovint un s grans caseriu s buits i amb problemes d'u tilització. Encara hi ha qui creu
càndidamen t que, passada la m alte mpsada , es tornaran a omplir.
Els seminari s menors (més coBegi que seminari) costen una sangonera al bisbat i aporten molt
pocs capellans.
La majoria de congregacions
religioses masculines i femenines
experimenta

un

fenomen

sem-

blant.
Les secularitzacions continuen. Hi ha, però, una diferència : la qualita t inteHectual i hu-
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mana dels qui ho deixen tendeix
a ser més elevada.

Estat d'esperit

Si les xifres sobre l'evolució del
clerga t ca talà aquest últim any
no són ga ire falagueres, tampoc
no ho són Ics informacions que

sobre c i seu estat d'esperit ens
han arribat de Ioles les diòce-

sis.
Es repeteixen molt so vint i a
LOl arreu les mateixes expres-

sions:

desi Husió, desàn im , des-

contentament , divisions, suscep ti-

bilitats ... Són els sím ptomes qualit atiu s de la decadència.
La diòcesi que marca el punt
més baix en aquest desinflament
gene ral és la de Solsona, on es
parla constantment de parali tzació total , depressió general ... La
d imi ss ió en bloc dels tres vicaris de pastora l i la que sembla

preparar-se per part del consell
del presbiteri s6 n fet s molt greus.
El poc ressò que tenen és una altra mostra de «l'hora baixa» que
estem passant. No és pas només
Solsona que es troba en aquesta
si tuació límit. Girona ha viscut
un any molt penible. La manca
de pastor ha paralitzat tota acció
coord inada i ha acabat de desmoralitzar e ls esperi ts. L'arribada
recent de mossèn Jaume Camprodon, com també els seus primers
passos, fan renéixe r l'esperança.
També les diòcesis del país valencià presenten en el clergat una
problemàtica sobreaguda. València, sobretot, on triomfa plena-

ment una minoria arcaïtzant, re- realisme, el canvi sociològic i recolzada pels organismes oficials, ligiós que mina inevitablement la
me ntre la majoria de sacerdots figura tradicional del capellà. La
han caigut en la indiferè nc ia i l'a- pressió social i política juga forpatia.
tÍss imam cnt a favor d'un statu
Aquests tons de tragèd ia re[e- quo sacerdotal que molts indivirents a algunes diòcesis no ens dus no poden suportar sense cauhan pas d'enganyar respecte a la re e n la frus tració i el desencant.
situació de les altres. La moral Les tasqu es i els es tudis civils ,
de la clerecia és baixa, molt bai- tan corren ts avui en tre e ls sacerxa en general i arreu. Tan t a ni- dot s joves i mi tjans, só n ind icavell d'identitat sacerdotal com dors ambiva lents,
d'acció pastoral. Les divi sions i
A les pa rròquies, se 'ns diu, h i
els trencaments existe ixen, pe rò ha la se nsació que gairebé s'ha
van donant cada dia pas a un fe- provat to t. No se sap què més fer
nomen més gre u: l'apatia, c i can- i ri n ~ es considera que cal abansament, l'abandó. Es un estad i o donar aquest marc sociològicagraó més ava nçat de la c risi. No ment afavoridor d'una pastoral
ca l amagar-ho. Augmenta cons- sacramentalitzadora i buroc ràtica
tantment el nombre dels qui es- que petrifica inexorablement la
tan cansats, dels qui no veuen el fi gura del capellà. L'aba ndó de
futur eclesial i pe rsonal amb les respecti ves parròquies per
ànims i optim isme, del s qui no part de nou capellans d el Besòs
creuen en aquesta mane ra de ser (Barcelona) ha donat un toc fàccapellà. Fins hi ha qu i es consi- tic a la polè mica man tinguda sodera ja, com a sacerdot, una pe- bre aquestes qüestions en una reça de museu.
vi sta del país. D'altra banda, és
Són pocs els qui malden, amb un re t e l progress iu abandonaresu ltats positi us, pe r descobrir me nt pràcti c de la «parròquia »
noves maneres de realització per- amb tot el que això represent a.
sonal i sacerdo tal; nous equips,
AI bisbat d'Urgell hi ha símptonous ministeris , noves formes de mes d'animació pe r part d'am pli s
vi da i acció evangèliques i missio- sectors del clergat arran dels
neres ... Però sovint acusen peri- pb.ntcjaments missioners de l b is·
:tosament c i trauma del trenca- be Joan i del consell presb ite ral.
ment personal i socia l, se sen ten També a Menorca, i últimament a
forasters e n la institució, són mal Girona, despunte n noves iHuvistos ... La politització, la margi- s ions, molt incipients, va l a dirnació forçosa o vo luntària, fan ho. Però també a Urge ll hi ha hacsu-alls entre els més inquiets, gut ra poc un brot agosa rat i raque són mirats amb desconfiança d icalista amb aires d 'ultimàtu m
i recel pels sectors «benpen- per part d'un nucli de la cle recia
sants», incapaços de comprendre més jove a p ropòsit del celibat,
i d'i nterpre tar, amb actitud de el treball c ivil i el compromís podiàleg humil i àvid de veritat i lític.
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Un intent de tipologia
del clergat català actual
Transcrivim una mena de tipologia que ens ha enviat un corresponsal diocesà de . Quade rns»
pel seu valor intuïtiu i sintetitzador:
l. Proporció considerable de
gen t «iuslaf/ada» per al s quals
ser capeU à represen ta un modus
vivendi, una sortida personal. D'aquests n 'hi ha que fan la feina
amb un mínim de dignitat. D'altres .. .
2. Grup conside rable de capellans de bon esperit, que voldrien
rer i que fan. Davant les dificultats de crear formes pastorals noves, molts es limi ten a anar fent
la pastoral de sem pre, amb retocs i millores de superfície i de
detall.
3. Grup dels itl/egristes de
dre ta que inclouen gent dels
dos apartats anteriors. Es caracteritza per la seva radicaJitat con¡;crvadora, pel seu tancament per
principi. Alguns pertanye n a organi tzacions formals o informals
d'aquesta mena.

4. H i ha força capellans entre
els 30 i els 45 anys que tenen un
peu a d.intre i un peu a fora. que
s'han fel un cert status civil i que
no s'ho juguen tot a la carta pastoral. Aques ta descripció no és
forçosamen t pejorativa.
5. Hi ha els capellans de suburbis, els de «missió obrera., alguns del món rural, en general
molt radicalitzats, eclesiàs ticament i política, que volen treballar civilment. Els de ciutat animen unes comunitats reduïdes i
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força homogènies. La politització
d 'un bon sector d 'aquest grup és
notable.
6. Cal pensar també en el
grup dels «iIlustrats. : professors
d'universitat, de les facultat s i
ccntres superiors, com també
d 'instituts i d 'escoles especialitzades; els escriptors i investigadors.
Viuen en el món d els llibres i del
pensament. Alguns d'e Us estan
fent un esforç meritori per enllaçar la seva formació teòrica i, sovint, forastera, amb la realitat humana, cristiana i cultural del
país.
7. Els joves de menys de 30
anys representen avui una part
molt redlÜda del clergat i, en
conseqüència, no tencn pes notable en el conjunt. No pocs acusen
un cert esceptici sme respecte a
moltes formes tradicionals de vida i treball sacerdotal.
Els camps de l'acció pastora l
Els sectors de la pastoral on es
constaten més vida i iniciatives
són els que es refereixen a la catequesi. És l'ac ti vitat més remarcada i «agressiva» de l'Església
catalana durant l'any 1973 . Hi treballa un gran nombre de persones, hi ha força xarxes diocesanes i coordinació intcrd.iocesana,

multitud de publicacions i activitats. Els ambients infantils i jovenívols són els més conreats. La
ca tequesi d'adu lts va molt més
endarrerida. Hem parlat sobre el
tema en l'apartat dedicat al laicat.
Un altre sector on s'han fe t

progressos és el de la reforma de infreqüent l'opció temporal de til'administració d'alguns sagra- pus socialista i marxista entre
ments (baptislllC, primeres comu- e ls ambients sacerdotals i laïcals
nions,
matrimoni)
juntament militants, a favor de les classes
amb les exèquies. Hem dit «pro- més humils. La preocupació per
gressos» però hauria estat més la justícia preval per sobre de la
encertat emprar algun mot moral tradicional i mostra poca
menys ambiciós, com, per exem- obsessió per la «transcendència».
ple, prova, esforç, temptativa. La radica lització sembla afectar
Val, de tota manera, Ja pena de més encara els sacerdots que els
remarcar-ho, puix que, encara seglars cristia ns.
que amb menys fortuna i sisteLa constitució d'equips sace r~
matització que en la catequesi, la dotals és una altra de les aspirareforma d'aquests sagralnents ha cions que cal remarcar. El bisbat
estat objecte de moltes accions, on és més realitat és Urgell. Gaino solament individuals i aïllades, rebé totes Ics parròquies princis inó coord inades a nivell d'arxi- pals d'aq uesta diòcesi tenen al
prestats i de zones. Recordem no- seu cap (per bé que no sempre
més la polseguera aixecada amb de mane ra prou realista) un
motiu de la reforma de les exè- equip de sacerdots. També n'exis·
quies a algunes àrees de l'arx idiò- teixen d'altres, parroquials i no
cesi de Barcelona, Girona i Vic. parroquials, a la resta de bisbats
L'evangelització i redempció catalans. Però el fenomen és endels pobres continua essent una cara de petites dimensio ns i preinquie tud fonda en l'ànim de for- senta força p roblemes de contiça sacerdots de pobles rurals nuïtat i es tabilitat. En tre la gent
(Tarragona, Urgell ... ) i, sobretot, «cremada» no SÓn pocs els qui
de suburb is de ciutat, com tam- han viscut i treballat en equip.·
bé a nivell de país. Les actituds
Un altre fet, aquest més conre ivindicaLives que acompanyen c ret i reduït, que cal destacar és
inevitablemen t l'acció dels qui l'assemblea de capellan s de Caoplen per aquesta 1ínia posen en talunya amb motiu de la reunió i
guàrdia i desvetllen recels i crí- detenció dels cen t tretze als lotiques sovint injustos per part cals de la parròquia de Maria
d'ampli s sectors no solament Mitjancera de Barcelona.
ecles iàs ti cs sinó social s, i so bre~
tot, ofic ials, que reaccionen anant
Grups formals
molt més e nllà de la simple crít ica. No hem pas d'amagar, per
L'agrupament de capellans en
altra part, que cada dia és menys organitzacions formal s sembla
4. Aquest any s'han creat ro rça consells pastorals parroquial s i interpar·
roquials arreu de Ca talu nya, especialment a parròquies grans. Ma lgrat alguns
fraca ssos. aquests organismes presenten un gran interès. Sovint pro mouen
ve ritabl es ¡'enovacions pastorals,
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també molt estancat aquest últim any. Si descomptem un petit
progrés per part de l'Opus a Tarragona, als altres bisbats el nombre dels capellans adherits a
aquesta «obra» es manté estacio-

nari, més aviat am b alguna baixa.
Els joves no hi entren. En conjunt i malgrat la clàssica manca
d'informació, la importància numè rica de l'Opus entre el clergat
és reduïda, a Catalunya. També
ha reduït l'intens proselitisme de
temps enrera.

Les altres agrupacions existent s continuen també de la mateixa manera. L'associació de
Sant Antoni M. Claret és la que
destaca més, a causa de les seves accions intermitents però sorolloses i la seva organització interdiocesana i peninsular, com
també el contingen t considerable
de religiosos amb què compta.
La Unió sace rdota l i el Prado
segueixen uns camins molt diferents del dos grups citats an teriorment.

RELIGIOSOS I RELIGIOSES
La manca de dades fa difícil
poder donar una visió objectiva
de la s ituació del món dels religiosos durant l'any 1973. Farem
un resum partint de les informacions que ens han arribat de les
diòcesis .
Efectius
També els religiosos experimenten una baixa general d'efectius. No sabem, pe rò, en quines
dimension s. No pas inferiors a
les del clergat secular que ateny
la mínima del 3 % anual. Entre
els religiosos masculins és fàcil
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que aquest coeficient s igui superior pe rquè, essent semblant la
proporció de defuncions, és superior e l nombre de sec ularitza~
cions. Entre les religioses, t.ret
d'alguna congregació o convent
concret, el nombre de sort.ides
sembla inferior. Però tampoc no
ho és tant per no fer pensar que
aquest fenom en, amb uns anys de
retard, arribarà també al camp
de Ics religioses. Tendeix a augmentar d'un any a l'altre.
El problema més greu continua
essent, també aquest any, el de
Ja manca de vocacions i el consegüent envelliment amb tots els
seus seguicis: augment de les de-

simbòlica que real a causa de la
manca de comunicació dels r eligiosos enlre ells. Les religioses,
més que els religiosos, van accentu ant els contac tes entre congreConnexió amb la pastoral
gacions tan t a nivell de r efl exió i
dioce s ana
pregària com de serveis mancoMalgral un eslal general de des- munat s. A Girona la vicaria episconnexió, es va no tan t un movi· copal de religiosos ha o rganitzat
ment d'aprox imació, tím id i par- trobades molt inte ressan ts. Fets
cial però real, a les esglésies ID- semblan ts es produeixen en aleals. Te nim re ferè ncies de Tar- Ire; d iòces is (V ic, Urgell on es teragona (Paüles, Religiosos de l'en- ne n reunions pe r zones, Mallorca,
senyament i Carmelites ), de Vic Menu rca).
(Sa les ians. Carmelites, FrancisLes vicaries de re ligiosos que
cans i Jesuï tes ), Ba rcelona (Mo- moll es diòcesis teneo m untades
ncslirs, Caputxins, Escolapis, J e- no ~c mpre són e ficients : vicaris
suïtes ), Urgell , Solsona, Mallo rca, de poca altura i dinamisme , deMenorca ... El clima, però, conti- dicac ió exclus iva a comunitats
nua essent de tancament i d'ab- remenines, espiri tuaJisme desenso rci ó per les act ivita ts , men tali- ca rna L ..
ta ts i preocupacions de la mateixa congregació o orde. S'han donat casos de confl ict es amb la je- Nove s e xpenencies de vida
rarquia diocesana o amb sacer- religiosa i accions pastoral s
dots de parròquies, malivals per
Tenim referència de no ves excamins d'obertura segu its per religiosos. També e ns assenyalen periències de vida religio sa activa
conflic tes ocas iona ts entre reli- o co ntemplativa a dive rsos ingioses o religiosos i els responsa- drels dels Països Calala ns : Mobles de la seva congregac ió a cau- rera de l Montsa nt, Reus , Vall bona
sa de pos tures d 'acostament a de les Monges (Tarragona); a Val'esglés ia d iocesana o local per lè ncia s'estan fen t experiències
part de ls prime rs. Invitacions in - de re ligiosos i religioses e n el tresislen ts com la del bi sbe de Ma- ball manual de manera espontàllorca, poden haver in fluït e n l'a- nia però seriosa en peti tes comucOslamenl límid però real dels re- nita ts. Experiè ncies semblants
ligiosos a la pasto ral diocesana. existeixe n un a mica perto t arreu.
Tant entre e ls re1igiosos com en~s un fe t la seva participació enriqu idora en e l moviment cate- tre les religioses . A Ma llorca, i
en el camp contemplatiu , cal conq uèt ic i en el de mestres.
La majoria de bisbats te nen re- signar uns assaigs de nova vida
presenlants dels religiosos al monàstica O eremítica més poConsell del presbi leri . Però és bra i primiti va, en els monesti rs
una representació , sovint, més benedictins de Bu nyola, J eroni de
funcions, manca d'iniciatives, de

per sonal especialitzat. ..
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Sòllcr i a S'Olivar d'Estellencs.
A Barcelona, principalment, es
produeixen tancaments de collegis, per l'estil de les Assumpcionistes de DuJ ce t i s'han iniciat
experiències de petites comunitats en barris i suburbis com les
Franciscanes Mi ssioneres a Collblanc. Al santuari de Puiggraciós
s'han ins taflat sis monges de Sant
Pere de les PueHes.
Algunes congregacions estan
canviant de forma gairebé verti·
ginosa (Lestonnac, Sagrat Cor,
Loreto ... ).

cions senceres es t.roben revifades per aquesta alenada renovadora.
Aquest any passat hem assistit
a un fet ben excepcional prodtiit
per primera vegada en la història recent de Catalun ya: la resistència que las congregacions d'ensenyament han oposa t a l'actua-

ció del mini teri d'Educació i
Ciència en tota la reforma escolar i les apli cacions que s 'han dictat. La protesta fou sorollosa i
massiva. Autènticament «in-audita_ en aques t país. Llàs tima que
només ens queixem quan ens
mosseguen la pròpia cua!

Estat d 'esperit
Integració al país
La [onda preocupació per la
manca de vocacions està c reant
Continua essent greu la manca
una psicologia de fracàs i deses- d'integració al país de moltes insperança en el camp dels religio- titucions religioses. Tot i que
sos. També hi ajuda la situació s'observen pe tits progressos, ende tancament en què es troben cara és un fet que els religiosos
encara moltes d'aquestes insti tu- resulten un mecanisme més de
cions. Tancament ocasionat no castellanització. La presència de
solament per la curtedat de mi- molts individus no catalans i la
res dels dirigents i la manca de seva manca d'interès i comprenpersona l preparat, sinó també sió per les coses del país, consper l'excés de treba ll i l'absorc ió ti tueix un greu problema per a
per les tasques pròpies (ensenya- l'Església de Catalunya que el fument, malalts) i per una fal sa tur jutjarà amb molta severitat.
concepció de la fidelitat a la
A Mallorca, l'informe que hem
rebut fa una tipologia clara en
pròpia ins titució i a l'Església_
Però, per altra part, les noves aquest punt. Distingeix dues «casexperiències, l'abandó d'obres tes» de religiosos; aquells que esprò pies que abassegaven personal tan vinculats a la diòces i pel seu
i energies, estan donant el seu o.-igen (franciscans de la T.O.R.,
fruit que es tradueix en allibe- miss ioners dels SS . CC_, teatins,
rament i disponibili tat evangèli cs germanes de la ca ritat , fran cescamalgrat les tensions que sovint nes, agus tines trinitàries, missiocomporten _ No solament algunes neres dels SS- Cc. ctc ... ) i els «fopersones sinó fins i tot congrega- rasters », aq ue lls que no presenten
88

cap vinculació amb l'illa, que no·
més hi tenen una «sucursal». Els
primers mostren una actitud simultània d'integració a la pasto·
ral diocesana i a la idiosincràsia
del país (coincidència curiosa i
simp tomàtica. no us semb la?),
mentre que els segons viuen molt

a l marge d'aquestes dues (dues?)
realitats.
La situació és moltsemblanta la
resta de diòcesi s dels Països Cata·
lans: integració al país i int egració
a la pastoral diocesana ( salvats al-

guns casos molt honorables) van
de bracet. Sense menysvalorar la
problemà ti ca existent, quant a
l'actitud respec te al país, per part

dels ordes i congregacions masculins que és sovint greu i injus ta,
e l proble ma encara és més agut

i escandalós pel que fa a moltes
congregacions femen ines. Hospitals, coHegis, cases de beneficèn·
cia, centres

d'espiritualitat, as-

sociacions, cenlres d'estudi i de
formació amara ts d'un clima fo·
ras ter a l'esperit del país. on ni
tan sols es troben els llibres litúrg ics en ca talà const itueixen
un fet totalment absurd. Molts fo·
l'asters implantats i mantinguts
per persones i institucions que
ni es plantegen tan solament la
conveniència o necessitat d'adap.
tar-sc al pob le que serve ixen (serveixen ?).
En canvi, alguns ordes viuen
plename nt aquesta integració de
rorma exe mplar i colpidora:
Montserrat , Caputxins, monestirs
de Sant Pere de les PueHes ...

ÒRGANS I ESTRUCTURES
La parròquia
Les tres mil parròquies que
aproximadament ex isteixen als
Països Catalan s, continuen presentant a més del s problemes funcionals, un s defectes estructurals
bàsics, difícil s de resoldre. Car
més de la me itat d'aquestes parròquies no arriba a 500 habitants.
E ls bisbats d'Urgell , Solsona, Gi·
rona, Vic i Lleida tenen una xarxa parroquia l extraordinàriament
esbocinada per causa de la dis-

pers ió de la població, agreujada
aquests últims anys pel fenomen
mass iu de l'emigració rural. Moltes petites comunitat s rural s pate ixen d'una espècie d'arterioscleros i coHecLiva amb man ca de jovent i de líders. Aques ta s ituació
no es troba encara compensada
-o molt rarament- per una organització supraparroquial de ti·
pus comarcal o subcomarcal, cada dia més necessària pastoralment, i més possible social ment i
tècnica.
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A l'altre extrem de la xarxa parroquial es troben les dues-centes
parròq uies que passen dels 10_000
fe ligresos (algunes amb més de
30.000 ), radicades a les grans ciutats i especialmen t als seus s ubu rbis, en les quals viuen (sov int
només hi dormen!) lIns tres mi·
lions de persones .

L'organització te rritorial de
l'Església catalana, e n el seu aspec te parroquial, ha es tat fonda-

ment trasbalsada pel c reixement
urbà i l'emi gració rural. El s transvasamc nls im po rtantíss ims del
cont ingut demogrà fi c han ll eva t

bona part de l'interès i l'eficiè ncia que podia oferir en altres èpoques l'cstructura territorial. La
situació ac tual és la d'una organització força invalidada per la

nova di stribució ecològica de la
població que es troba conseqüèntment en la neccssitat i en la dificultat de ce rcar altres models territorials i no te rritorials d'estructuració.
Una altra carac terística de la
parròquia, que ho és també de
totes les estructures clàss iques
eclesiàs tiques , és ci seu clericali sme. Parròquia i capellà gairebé
s'identifiquen. Pe r això la parròquia és també el lloc on més es
p rojecta i ressona la problemàtica sacerdotal de la qual he m
parlat en un altre capítol d 'aquest informe. La desaparició
pròxima del «capellà tridentí. arrossegarà la de la «parròquia ».
Són dos productes típics i complementaris de la situació de c ristiandat. El primer en la línia dels
rols, el segon en la de les . institu cions~.
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Els primers passos vers aquesta modificació es fan patents
temps ha en diverses línies: esforç de promoció del laicat (cateq uesi , escoles de teologia, consell s
pastorals ... ), coordinació interparroquial, comunitats de base en
procés de multiplicació constant.
Els rcsultats obtinguts fins ara
no són pas encara gaire sòlids. L:'l
parròq uia fona men talment continua .essent una in stitució clerical ,
cultural i burocràtica aïllada.
No vo le m pas ignorar les accions i experiències que s'han fet
durant l'any 1973. La catequesi és
la més reeixida. Supressió d'aranzels, coordinació de despatxos
parroquial s, accions conjuntes interparroquials d'in strucció religiosa als col·legis, de coord inac ió
d'ho rari s de misses dominicals.
Crcació dc consells pastorals parroquials i intcrparroq uials amb la
consegüent incorporació de laics
i re ligiosos, creació de noves parròquies a vi les i ciutats en procés
d'expansió etc ...
Els corresponsals de totes les
diòcesis re marquen, però, que la
tònica general és l'endorm iscament, la rutina i el desànim.

Arxiprestats , sectors ,
zones i coma rques
A tot es les diòcesis catalanes
s'estan fent expe riències de refl exió, organi tzació i acció inte ro supraparroquials. Ja sigui a ni-

vell d'arxiprcstat o de sector, de
zona o de comarca. No solament
l'eficiència sinó fins i tot l'exi stència mateixa d'aquestes catego-

rics supraparroqu ia ls depè n sa..
vint dels cape llans que les fo rmen . Per això e l canvi d'algun
d'aq uests pot influir notable ment
en la marxa d'aquestes agrupacions.
Un fet positiu de l'a ny 1973 és
l'orientació decididament comarca l que van prenent diverses di òcesis en la seva organització pastoral. Vic, Ta rrago na, Barcelona .
Urgell són Ics que més s'hi estan
ada ptan t. Tamb é Ics a ltres, pe rò
de forma menys deci dida enca ra .
Cal dir, no obstant això , que totes le5 di òcesis tenen en ma rxa ,
si més no so bre el paper, un ita t5
supraparroqu ial s de refl exió i a cció.
Les principals dificultats amb
què es troben són, a més de l'au·
tarquia de les parròquies i dels
ca pellan s que les serve ixe n, les
mateixes dema rcacions diocesanes, sovi nt totalment arbitrà ri es,
les gra ns aglomeracions urbanes
i l'escassa densitat de bona par t
de la muntanya catalana.
L'arquebi bat de Barcelona
s'ha estruc turat en se tze zones
pas torals després d'un ll arg debat
a l consell presb iteral provisiona l.

Les vicarie s de pastoral
Es trac ta d'un ò rga n nou que
es va configu ra nt a Ics diòcesis
catalanes, enmig de grans dificultats, con trovèrsies i ex pe rimentacions. Les cúries continuen a nca·
rades en els aspectes jurídics i
burocràtics . L'acció, reflexió i organització de l'Església en funció
del poble de Déu queda en segon

ll oc. La creació de vicaris vicaries de pas tora l ve a suplir una
llacuna greu en e l govern dels bisbats . Però ci poder encara és dels
juristes, de ls homes d'oficina. La
maquinària ecles iàs tica curial
con tinua funcionant com abans ,
Ics pe rsones ben sovint són tes
mateixes. t.s un engrana tge que
rebutja la introd ucció d'uns e lements est ran ys que s'anomenen
vicélris ep iscopa ls de pas tora l. I
a ixò, ma lf!" rat la bona acceptació
qu e inicia lment tin guere n aques ts
cà rrecs entre e ls seglars i e ls cape llans. Les fórmu les poden ser
diverses però totes les innovacions apunten vers el mateix objectiu: potenciar l'organ ització i
l'acció de les persones i forces
di sponibles en funció de les necessitat s del poble de Déu i de
la predicació de l'evangeli .
La cic vicari episcopal de pas·
tora l és una fi gura dissortada pe·
rò essencia\. Ha de rer tot a llò
que no fa la c(¡ria clàssica. Per ò
les coscs q ue no fa la cüria c1flssica són tant es C0111 les que no
de ixa fer i tan tes ¡:mi rebé com Ics
qu e no hau ria de fer.
Fins ara la vicaria de pas toral
ha pres ducs fórmul es : Ja personal i la coBegia\. Cap de les dues
no ha fracassa t pe rò tampoc no
ha reeixit. 1!s un mccani 5me nou
que no acaba d'encaixar en l'engranatge vel\. O bé respon a la
basc (la ics, religiosos. capellan.:;) ,
la comprèn i s'identifica amb ella,
i aleshores no obté la confiança
de dalt, o bé a l'inrevés_ En el
pitjor del casos, que també es
dóna, no encaixa ni a dalt ni a
baix .
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Els vicaris de pastoral han es·
tat sovint elegit s o suggerits per
votació però amb escassa o imperfecta participació de laics i re·
ligiosos. Man tenen con tactes a nivell personal i de grup. intente n
establir o promoure programes
pastorals diocesans i comarcals ,
e laborar cri teris de renovació i
millorament de l'organització i ac·
ció pas toral, fer·se presents en
les d iferents comissions diocesanes per tal de donar-hi un buf
dc reali sme i autenticitat des d'u-

na òptica més eclesial que ecle·
siàstica, intervenir en els nomcnamen ts, fomen tar la coordina-

ció, etc ... Essent tan important
aques ta missió, hom es demana
amb raó perquè no l'han d'exercitar primordialment els mateixos
bisbes i els respectius vicaris ge-

ne rals am b l'ajuda de totes les
persones que calgu in.
Ga irebé a totes les diòcesis ca·
talanes s 'han es tabl ert vicaries de
pastoral. Les més afortunades
semblen ser Urgell i Ta rragona.
A València, Mallorca i Lleida l'ex·
peri ència no és tan positiva. A

Solsona el fracàs és total i en tris·
tidor. Els tres vicaris de pastoral
presentaren , fa poc, unàni mement, la dimiss ió que els fou ac·
ceptada per part del bisbe amb la
mateixa indiferència amb què foren nomenats.

Consells presbiteri als
pastorals
Els consells presbiterals han
funcio nat aquest curs a totes les
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diòcesis dels Països Catalans amb
eficàcia i temàtica molt diversa.
La sola constitució d'aquests con·
sells de sacerdots - no parlem ja
de les qüestions abordades- pa·
lesa la base clerical de la inst itució eclesiàstica. L'exjstència de
consells pastorals diocesans (amb
in tervenció de laics) és molt més
escassa. Una situació tan diversa
bé deu s ignificar alguna cosa. Si
ho mirem bé, no són tan sols les
d ificu ltats d'ordre pràc tic les que
re tarden e l naixement dels consells pas torals diocesans. Hi ha
tam bé una mentalitat -sovint
inconfessada-, que no va lora la
conveni ncia, i molt menys la necessitat, de la interve nció amb ple
dret dels laics a les in stàncies
més superiors.
Ten im notícies de l'existència
de consell s pastorals a Alacant i
Menorca. I de comissions gestores a Tortosa i Lleida on, per cert,
la dita com issió és m és ben vista
pels seglars que pels capellans.
El Consell pastoral de Menorca ,
té en tre mans l'estudi de l'eva ngelització de la diòcesi.
Els consell s presbiterals de
Tarragona i Urgell mostren for·
ça dinamisme, sobretot t'últim ,
que duran t aques t any passat s'ha
ocupa t de dos temes primordials :
l'Església mi ssionera d'Urgell i
l'educació en la fe del poble de
Déu. El de Tarragona s'ha plan·
tejat qüestions més directament
rel ac ionades amb el clerga t: sccularitzacions, vocacions, formació permanent. El de Vic ha in·
tentat avançar, sense massa èxit,
en les ponències i conclusions de
l'assemblea conjunta . A Mallorca

el tema de més inte rès ha estat
la parròqui a. A Ba rcelona, les zones pas tora ls. A Solsona el consell presbiteral està a punt de
presentar també la dimissió en
bloc davant l'ac titud desconcertan t i incomprensible del bisbe .

Altres òrgans dioceoa ns

Vic han intentat modificacions,
lleuge res, en aquest camp.
Pel que fa a la resta d'òrgans
diocesans, com diu un corresponsal , recórrer les gallofes diocesanes equiva l a fer un viatge a }'antigo r i a la ineficàcia .

Episcopat

Aquest any el Principa t ha
Una innovació que dóna de mo- vi st acomplerta una de les aspirame nt proves d'eficiència és el cions més elementals d'un poble:
Consell de Di recció i la Secre taria la de posseir bisbes propis. Amb
Ge ne ral que han muntat algun s el nome nament de mossèn Jaume
bi sbat s (Tarragona, Barcelona , Camprodon a Girona, els bisb ats
Urgell. .. ).
de l Principat quede n regits per
També caldria parlar de les co- pas to rs catalan s. Malau radament
mi ss ions de nomenaments in stau- no pode m dir el mateix de les
rades a molts bi sbats. Se'n veue n diòces is de l país valencià, de
un bull pe r a cobrir els llocs que les ill es o de Pe rp inyà. l tant que
queden buits i, sobretot, per or- ho necessitarien! ¿Es pot esperar
gani tzar més racionalment l'apro- qu e aquesta batalla que h a cosfitam ent i distribució de l perso- tat tan t de guanyar a Catalunya
nal. Aquest segon punt, però, en- bendiciarà també els altres Païcara no ha entrat gaire en la ru- sos Ca ta lans ?
tinària marxa del mecanisme
Pel que fa a Catalunya no pot
eclesiàstic.
escapar a ningú que allò que s'ha
Les de l e gac ion s diocesanes obtingut és tan sols una condició
d'Ensenyamen t i Catequesi han prèvia i el emental , lot i essent
tingut un any molt mogut. Les re- molt impo rtant. Ja tenim un episformes escolars provinents de la copa l ca la là, pe rò ara què? Cataprogress iva apl icació de la Llei lunya necessita b isbes cata lans
d 'En senyament han dona t força però bisbes. Tot i essent necessàmaldecaps i han somogut un dels ria la cata lanita t no és suficient
bastions més sòlids de l'Església pe r a l'episcopat. Aquesta és la
catalana.
cons tatació que es tà fent avu i el
Els òrgans de gestió econòmi ca pobl e cris ti à català, en a lguns cacontinuen e ssent nombrosos i sos de forma ben dolorosa. No
mal trava ts. Les economies dioce- obstant això, cal reconèixe r que
sanes no es decideixen a sortir e ls últims nomenaments produïts
dels quadres clàs ics de la via eslan donant o prometent força
m orta i de la mentalitat b enefi- bon s resultats Tarragona, Urgell ,
cial. Tarragona, Girona, Urgell i Barcelona, Girona). Les diòcesis
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ca talanes que tenen els pastors
més oberts i mnàmics semblen
ser: Urgell, Tarragona, Menorca,
Mallorca i Barcelona . El de Girona també promet.
Una altra realitat esperançadora és la Confe rència episcopal ca-

més no, que no hi hagi més contactes entre la catalana i la valenciana balear.

talana. Per més capit.idisminuïda

mi ssió d'abats i provincial s de Ca-

que sigui, existe ix. Que ja és
molt! Els principal s temes de què
s 'ha ocupat durant l'any 1973 són
els següents: apostolat seglar, c atequesi, previsió social del cle rgat, penitència, probl emes de l'e n-

talunya. Ha mostrat la seva importància tant per l'orientació gene ra l que ha pres com pels gestos que ha fe t. En la seva actuac ió segue ix una doble línia: re-

Un altre organ isme coHectiu ca-

talà que durant l'any 1973 ha donat proves de vitalitat i presenta
un interès tot part icular és la Co-

senyament, educació de la fe i

colza men t de les accions dels bisbes i actuacions per compte pro-

Any Sant. Ta mbé mereix una
menció la nota publicada amb
motiu de 1'1 de ma ig. Es una llàstima que els Països Catalans, almenys els incorporats a l'Estat
espanyol, pertanyin a dues conferènci es episcopals distintes 0, si

pi.
Malauradament no podem parlar de cap òrga n coHectiu cata là
representatiu del m Ón de les religioses i dels seglars que h agi
donat mostres de vitalit at durant
l'any 1973 .

ESGLÉSIES NO CATÒLlOUES
Les poques dades de què m sposem en el moment de redactar aquest apartat e ns obliguen a
advertir el lector per a fer-lo
conscient de les omissions , potser notables, en què pode m caure.
Tenim notícies de l'existència
de comunitals c ristianes no catòliques a totes les diòcesis de ls
Països Catalans. Després de Bar-
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celona, autèntica capital del protestantisme hi spàn ic, els bi sbats
amb més comunilats són Girona,
Mallorca, Tarragona i València .
En conjunt hem trobat una dotzena de denominacions diferents.
Les més notòries són : E sglésia
Evangèlica , Església Baptista Bíblica , Església Evangèlica Bapti sta, Església Evangèlica Reformada Es panyola, Esglés ia Pentecos-

tal, Assemblea dels Germans Dar·
bites ..
Ens és del tot impossible ava·

xef que la s ituació i la mentalitat
general del país es presten també
a aj uda r·hi.

luar el nombre de cristian s no ca-

La majori a d'aques tes comuni-

tòlics residcnts a l Països Cata lans

ta ts po rten una vida discreta, sen·
sc gaire soroll ni proseliti sme.
Les que demostre n un esperit
més ecumènic són l'Església
Evangèlica Reformada Espanyola. l'Església Anglicana i l'Esglé·
sia Evangèlica Alemanya. Algu nes
d 'aq ues tes, sobre tot a Mallorca i
a ltres zones turís tiques , mante·
nen moll bones relacions amb
l'Església Catò lica que sovint els
presta cb templ es pe r a les seves
celebracions. De tota manera, l'e·
cumcnisme dc celebracions aparatoses no els interessa tant com
el d'acords en coses importants
pe rò més s ilencioses : matrimonis, enterraments, relac io ns amb
"ad mini s tració civil , e tc ...

a partir de les informacions que

ens han pervingut. Te nim però la
impressió que deucn passar dels
10.000. La proporció d'estrange rs
sol ser mo lt considerable com
tam bé la d 'autòctons ad ults que
fa molt s anys que hi pertanyen.
Les entrades d'eleme nts n OLIS són
més escasses. No creguem que re·
sideixen només a ciutats gran s.
N'hi ha també a vi les i pobles :

Vall s, Vilafranca, L'Escala, Be rga ,
Puigcerdà, Té rmens... General·
ment es tracta de grups molt mi noritaris però addictes. Potse r
aques ta ci rcums tància fa que algun s siguin recelosos i prengui n
postures defen si ves. Cal reconè i-

TESTIMONIS DE JEHOVA
Els posem en capítol a part per
a distingir-los clarament de les
confessions protestants amb les
quals no s'han de confo nd re.
Són mol l ac tius i presents a totes els Països Catalans. Mostren
un g ran fanati s me , passen casa
per casa i pis per pis, ofereixen
publicacions i busquen interlocu·
tors. També te nen establerts un
xic pe rtot arreu «sa/ones del r ei·

no» amb aparadors a l'exterior.

Celebren reunions massives. La
seva incansable activitat no sembla pas gaire recompensada pe r
l'èx it. Els pocs adep tes que re·
c1uten provenen sobretot de les
classes més senzilles de la pobla·
ció, autòctona i dels immi gra ts.
Entre els propagandistes abu nda
extrao rdinàriame nt la gent foras·
te ra , d 'una catalan itat nulla o mínima.
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CRÒNICA D'UNS ESDEVENIMENTS
Us oferim aqueSJ petit dossier amb l'ànim 110 cant d'informar·
vos -els esdevenim ents objecte d'aquesta crònica s'han pogut se·
guir pels mitjans normals de comunicació--, com d e facili tar amb
aquesl recull objecliu de docum enls, la r efl exió paslo ral que tOl

esdeveniment ens demana. Tant més quan en aquest cas s'han
lrobat ¡rnp!icQts els locals d'una parròquia i els crit eris amb els
quals s'han de regir els responsables de cara a l'ús dels mateixos.
Valgueu llegir aquesta cròn ica, a la llum de la mateixa homilia pro·
I1Il11ciada pel noslre arquebisbe doclo r Ju bany.

El diumenge 28 d'octubre de 1973,
entre les 10 i les 12 del matí, els qui
passaven per davan t de la parròqui a
de Maria Mitjancera, ju st a la cantonada Còrsega·Entenza, tocant a l'avinguda
de la Infanta Carl ata . a Barcelona.
van trobar-se amb un abundant i desacostumat despl egament de la força
pública. Què havia passat?

La incògnita ens l'aclarien e ls
diaris del dimarts d ia 30. Entre
les notícies «locals» inserien un a
escueta «Nota de la Jefatura superior de Polida», que traduïm :
«El matí del diumenge passat i
en un local ancx a una església
d'aquesta capi tal, van ser de tin·
gudes 11 3 persones que participaven en una reunió de caràcter
iHega!. Des prés de les dil igències
corresponent s, e ls detingu ts pas·
saran a dispos ició de l'autori tat
judicial, per a elucidar les responsabi litats en què hagin pogut
incórrer.»
El divendres dia 2 de novembre, e ls diaris aportave n més informac ió : . Les di ligències a l
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T.O.P.: els 113 detingu ts de l diumenge ingressen a la presó.» Els
detinguts, que es trobaven distribuïts en distintes com issa ries van
passar al Jutjat de guà rdia, cosa que va perllongar-se fins a mitja tarda de dimec res. D'aquí van
passa r a la presó. Una trentena
aproximadament havien rebut notificació de multa (entre 200.000
i 350.000 ptes .) de la Direcció Genera l de Seguretat; cas de no pagar-Ics en el te rmin i de tres dies,
es preveu un arresta ment subs t.itutiu d'un a tres mesos. La nota
acabava citant nominalment alguns dels detinguts: . els sacerdots Ildefon s Lobo i Lluís Maria
Xirinachs, e ls advocats Agustí de
Semir, So lé Barberà, Albert Fina,
Montserrat Avilés, e l director dc
cinema Pe re Portabella, Jordi Sabartés, Carles Santos, el profes·
sor J ord i Car bonell , Xavier
Folch ».
E l dimarts 6, una nota de ¡'agència Cifra precisava que . Ll uís
Xjrinachs Damians, religiós» era

in terris" qualifica d"'universals,
inviolables i inalienables" (núms.
23 i 145) figuren els de llibertat
de reunió i d'associació.
.Els ensenyaments pontificis
sobre aquest punt han estat recollits i aplicats al nostre país
pels nostres bisbes espanyols en
el seu més alt organisme coHegial. L'any 1970, l'Assemblea plenària de l'episcopat, després de
portaven una notícia datada a constatar i lamentar "la deficie nt
Madrid: «Pel suposat delicte de participac ió en els òrgans deciso
re unió iHegal, el Tribunal d'or- ris de la vida coHectiva" no pot
dre públic ha dictat aute de pro- sinó "reite rar -a uns perquè el
ccssamen t de les 11 3 pe rsones coneguin i l'exerceixin, a altres
que foren de tingudes el passa t perquè el respect in i li ofereixin
dia 28 d 'octubre en un local anex canals- el dret que tot home té
a l'esglés ia parroquial de Maria a associar-se i reunir-sc lliureMitjancera de Totes les Gràcies me nt per a fins lícits ( ... ) i a inde Barcelona. La majoria dels tervenir en la cosa púb1ica a traprocessats són est udia~t s i al· vés de carrils eficaços d e particiguns menors d'edat penal. Per a pació". Recentment, aques t maaquests el text judicial decreta teix any, la mateixa Conferència
la llibertat sense fiança; els res- afirma: "Posat que cap sis tema
tants hauran de prestar fiança de social o polític no pot esgotar to25 .000 a 100.000 ptes .•
ta la riquesa de l'esperi t evangèlic, cal que en la comunitat poUtica existeixi espai suficien t pe rquè els seus membres puguin asHomilia del doctor Jubany
sumir de manera eficaç aquesta
Els mateixos diaris del dia 13, pluralitat de compromisos indivii ara a la secció religiosa, dona- duals i coHectius. Una pluralitat
ven la notícia de la inauguració efectiva d'opcions és part intede curs de l'Associació catòlica gran t del bé comú."
de dirigents de Barcelona. El doc»Veus autoritzades del Govern
tor Jubany va presidir-hi l'euca- reconeixen la realitat del probleristia i va pronunciar l'homilia, ma i apunten en aquesta mateixa
en la qual, després d 'haver fet direcció. Fa ben poc s'ha afirmat
referència als fets de Maria Mit- que "el poble ( ... ) sent la necesjancera, va dir textualment, se- sitat d'integrar se amb iHusi6 en
una tasca coHectiva i que, si no
gons e ls diaris:
«Davant d'això hem de recor- li és proposada o bé no connecta
dar que entre els dre ts naturals am b els seus problemes reals, se
de l'home que l'encíclica "Pacem sent defraudat en una part de la

un dels multats amb 350.000 ptes.
El divendres, dia 9, una petita
nota deixava constància als diari s que, la vigília, una comissió
de vuit pe rsones, familiars dels
detinguts, havia estat rebuda pel
doctor Jubany, el qual va saludar, en acabat, tot el grup - una
quarantena de persones- que
havia acudit a bisbat.
El dimarts, dia 13, els diaris re-
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seva dimensió humana". "Aquesta eUmensió política -hom contirtuava- ha d'ordenar-se de manera que procuri més unitats dialogan ts i síntesis integradores
que no pas radicalismes i enfrontaments intransigents ( .. . ) i ha de
permetre que els homes, des de
la seva llibertat i responsabilitat
( ... ) procurin l'ideal de la vida
comunitària que alena en els seus
esperits. "
»Així, doncs, urgeix per al nostre país un ordenament jurídic
que respongui a aquests desigs i
necessitats tan àmpliament i fondament sentits al nostre poble.
D'aquesta manera no es donarien
fets com els que ara lamentem,
amb tota la seva seqüela de dolor
i ressentiments, i s'evitarien unes
certes actuacions de la força pública, que, per realitzar-se en llocs
sagrats i dependè ncies eclesials
-que tenen un fi propi i determinat- poden resultar les ives
del Concordat vigent .•
El bisbe de la Seu d'Urgell

L'homilia tenia lloc el dilluns
12 i la referència dels diaris el eUmarts 13. L'endemà passat, el dijous 15, la premsa publicava una
notícia datada a La Seu d'Urgell:
«Adhesió a l'homilia del cardenal
Jubany_, titulava «Tele-exprés».
L'oficina de mitjans de comunicació social del bisbat havia facilitat a la premsa un text tret de la
comunicació epistolar que el bisbe signarà al número de novembre d'. Església d'Urgell», publicació oficial del Bisbat:
98

.En el nostre país urgeix una
ordenació jurídica que faciliti
més el dret de reunió i d 'associació. Són drets naturals de l'home,
proclamats solemnement fa vinti-cinc anys, reconeguts en l'enCÍclica Pacem in terris" i recordats sovint per l'episcopat espanyol. Escric això adherint-me als
sentimen ts del cardenal-arquebisbe de Barcelona, expressats en
la seva homi lia d'abans d'ahir,
adreçada a l'Associació cristiana
de dirigents, i en la qual es referia als fets del 28 d 'octubre a la
parròquia de Maria Mitjancera
d'aquella ciutat.
»Espero que la pau de Nadal
es pugui viure aviat també en el
reconeixement més ampli d'aquests drets. La veu i les inquietuds elels homes polítics, molts
del s qual s són dirigents en el Govern, cm fan creure que serà recollida aquesta aspiració justa i
creixent en el nostre pais. »
El mateix dia lIna nova nOlícia:
. Per mitjà d'un telegrama tramès
al Jutjat de Guàrdia de Barcelona i al director de la presó provincia l d 'homes, el Jutge d'Ordre
Públic ha revocat, des de Madrid,
el decret de llibertat provisional
sota fiança ... »
li

Aclariments del Govern civil

El text que publiquen tots els
eUaris l'endemà, elia 16, prové del
Govern civil. Es tracta d'una «Nota sobre les detencions practicades el dia 28 i els fe ts posteriors»:
« ... Davant
les informacions

aparegudes en a lguns mItjans de
difusió que ( ... ) h an pogut induir a error, aquest Govern civil
es veu en la necessitat de donar
una versió real de les circumstàncies i les motivacions que van
ocasionar-los .
• De fa temps es té coneixement
de la voluntat decidida d 'unir·se,
amb la finalitat d'atacar la pau i
la unitat de la Pàtria, dive rsos
grups subve rsius ( ... ). Aquests in·
tents van tenir el seu punt à lgid
a finals de 1971, en què va te nir
lloc una reunió iBegal, en la qual
es van prendre diversos acords
claram ent demostratiu s de la il-

lega litat d'aquesta assemblea,»
Preses dive rses mesures, es va
arribar a «la certitud que el 28
d'octubre s'anava a celebrar una

d'aquestes assemblees. Efec tivament en una sala situada a la
planta superior de l'ed ifici on es
t roba situada l'església de San·
ta Mari a Mitjancera de Totes les
Gràcies es van reunir més d'un
centenar de persones de diferen ts
oficis i profess ions les quals hi
havien acud.it en la seva quasi totalitat, amb pe rfecte cone ixement
dels afers que s'anaven a tractar
i de les finalitats que es proposaven, els qual s de mostrave n un
cop més, que aq uesta reunió ni
e ra lícita ni pacífica .
»J::s trist i lamentable que locals destinats a fin s parroquial s
siguin emprats per a actuacions
delictives, i encara més lamentable que h om pretengui desviro
tuar la realitat dels fets aBegant
la conculcació del Concordat vigent, oblidant que, a més dels
drets i deures mutus que hi són

reconeguts, existeixen unes garanties que tenen, en el seu art.
22 núm. 3, l'excepció d"'urgent
necessitat", a la qual es van acollir les forces d'ordre públic davant el delicte "in fraganti" que
s'estava cometent. Aquella deliberació coHectiva iBegal no va
ser la millor manera d'acomodarse a l preàmbul del Concordat,
que comença: "La Santa Seu
Apostòlica i l'Estat espanyol, anima ls del desig d 'assegurar una fe·
cunda col'la boració per al millor
bé de la vida religiosa i civil de
la nac ió espanyola ... "
»Prac ticades les diligènci es policials, e ls detinguts foren posats
a d isposició de l'autorita t judicial, que va decretar-ne la presó,
a excepció de dos, posats en llibertat atesa la seva condició sacerdotal .. .
»E ls fets que van donar lloc a
les de tencions te nen una demostrada continuïtat en els fe ts esdevinguts diumenge passat a les
loca litats de Vic, Granolle rs i l'Ame tlla del Vallès, on acudí, con·
voca t clandestinament, un nombrós grup de persones que, a
l'empar d'una jornada festi va, encobrien la pretensió d'una reuni ó
iHícita, que havia de desembocar
en manifestació subversiva ( ... )
»Aquest Govern civil, tot dei·
xant constància d'aquells successos lame ntabl es i il'lega ls, vol advertir ex pressament que s'impedirà a mb tota energia qualsevol
fet atemptatori a la unitat de la
pàtria, sigui quin sigui el lloc on
es produeixi ... »
E l dimarts, dia 20, «Tele-exprés» publicava una doble nOIÍ-
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cia. La primera deia que, «des de
dissabte era comunicat als detinguts au te de processament pel
pressumpte delicte de Ilreunió no
pacífica", que noves multes governatives eren notificades als detinguts que no n'havien rebut prèviament, que 47 dels detinguts
sancionats amb multes entre
200.000 i 350.000 ptes. havien presentat recurs contra aquesta re·
solució administrativa i que l/ pe l
mateix mo tiu, la Direcció General
de Seguretat ha imposat una multa de 200.000 ptes. al sacerdot 11derons Lobo ....
Adhesió del bisbe de Girona

L'altra notícia es titulava: «El
Bisbe de Girona s'adhereix a l'homilia del cardenal Jubany .• A la
missa celebrada el dissabte dia
17 al vespre a la parròquia de
Sant Salvador de Girona, el bisbe Jaume Camprodon s'havia referit «a la detenció i empresona~
ment de més d'un centenar de
persones que la parròquia de Maria Mitj ance ra d'aquella ciutat havia acolli t als seus locals per a celebrar-hi una reunió.
. Si tenim en compte que això
ha succeït a casa nostra mateix
( ... ) i que són moltes les persones que en sofreixen les conseqüències, crec que el b isbe no
pot restar s ilenciós i sent el deure de donar a conèixer la seva
reflexió de fe.
. El bisbe s'adhereix a les paraules que el senyor cardenal
Narcís Jubany pronuncià, fa vuit
dies, en ocasió d'una homilia a
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l'Associació cristia.na de dirigents
i que la premsa ha publicat
aquesta setmana: entre els drets
naturals de l'home que l'encíclica
"Pacem in terris" qualifica d'uni·
versals, inviolables i inalienables
figura el de la llibertat de reunió
i d'associació.
»E.s un fet que sovint, massa
sovint, hem de lamentar esdeveniment s d'aquesta índole que ens
fan sofrir a tols, la qual cosa in·
dica que a la nostra pau li manquen columnes elementals com
són les esmentades: el dret de
reunió i d'associació. Amb serenor, amb respecte, però també
amb decisió, ens ajuntem a les
'\leus que s'aixequen demanantlos per a tothom. El fet que l'Església en frueixi com un privilegi
ja és una anomalia que la societat d'avui difíci lment accepta i
que cal resoldre fent-los normals,
aquests drets, per a tots.
. Preveiem que les inten ten·
cions de l'Església en aquest
camp podran ser interpretades
com a actes d'acció política; però
no podem evadir-nos, si volem
ésser conseqüents amb l'Esperit
del Senyor ressuscitat que ens
anima i que trobem cristaH..itzat
en l'encíclic..''l. sua ra esmentada i
en la carta "El progrés dels pobles" de Pau V l è.
.E.s possible que, seguint per
aquest camí, l'Església, malgrat
que estigui oberta a tols els homes, vagi quedant desmantellada
de la consideració d'un sector de
la societat, avui, i potser d'un altre sector, demà. Llavors cal recordar-nos que en la nuesa de la
creu, viscuda per causa de fide-

d'un sob tat enduriment de l'endurimen t. Entorn a aquests fets,
cal recordar l'homilia del cardenal Jubany, en la qual l'arquebisbe de la diòcesi havia explicat,
una vegada més, la posició doctrinal de l'Església.
. Ha dic tat l'anuHació esmentada el Jutja t núm. 2 d'Ordre PÚblic; del mateix organisme havia
pa rtit la concessió de llibertat sota fiança a ls majors d'edat; els
menors s'havien beneficiat de la
llibertat sense fiança. Als participants de la reunió, 113, se'ls han
El diari uVa"
imposat multes fins de tres-cenMentre la premsa de Barcelona tes cinquanta mil pessetes, que
anava in fo rmant-nos de la manc- e m penso que constitueixen el rèra que he m relatat, la de la Capi- cord de les registrades f ins ara,»
laI del R eú7.o servia als seus lecI aquest mateix dia J5, un cotors una informació puntual, pun- mentari editorial -«Contra la
tuada, a més, amb entretocs de violel1cia y contra lo que l'lO sea
comentari o d'opinió.
j us 1O:D- passa revis ta a di verses
Aixi, per exemple, al diari «Ya _, manifestacions que ¡'editorialisde vinculacions be n conegudes, ta qualifica de «recerca de les
Lui s Apostúa acabava la seva exac tes i justes relacions d 'Esglébreu secció «Jornada española _ sia i Esta t a través de pertorbadel dia 7 de novembre : .En ma- cions de l'harmonia d'Es tat i Estèria d'ordre públic ha estat no- glésia.: «Limitant-nos a allò que
tícia rellevant l 'import de les mul- acti vament O passivament, directes decretades a Barcelona. N'hi tament o indirecta presenta caha fins de tres-cen tes mil pesse- ràcter religiós, tenim els succestes. El s fets van consistir en una sius tancaments de familiars
reunió no autoritzada en una es- d'empresonats, vaguistes, desaglésia de Barcelona; foren detin- llotjats de ls seus estatges o
gudes 11 3 pe rsones .•
obrers acomiadats, en temples i
Al cap de vuit dies, ell S, la seva palaus episcopals dels més divermateixa secció, i amb e l títol de sos punts de la geografia espa. Revocació» començava: «L'anul- nyola; els atacs amb porra de
lació telegràfica de la llibertat so- grups coneguts públicament per
ta fiança, atorgada vint-i-quatre noms que els haurien d'ésser prohores abans, als detinguts per hibi ts, sense consideració al cauna reunió pressumptament iHe- ràcter confessional, sagrat i fins
gal a la parròquia barcelonina de episcopal de les activitats i perMaria Mitjancera és testimoni sones en les quals volien mostrar

litat al Pare, és quan l'Església
parla de la salvació de Jesucris t
amb una veu més clara i p enetrant i el proclama el Senyor_
.Amb aquesta actitud volem
agermanar-nos amb tots els homes de bona voluntat i treballar
amb ells en recerca d'una veritable pau per a tots_.
Els diaris de dimarts parlaven ,
també, dels fets a què feia referència la nota del Govern civil.
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el seu zel; les vagues de fam de
sacerdo ts i d'objectors de consciència; els repetits. i fins ara impunes, atemptats a llibreries, comesos en nom d'una sigla ja per
ella ma teixa i1iegal; la interrupció

més, que no tingui pretext on recolzar. »

d'ac tes religiosos o culturals per

Aquesta revista, per la seva
banda, ha anat informant puntualment els seus lectors, cada
setmana, a la seva secció «La Semana en España» que acostuma
a s ignar Segundo Arteche. Una
nota ràpida apareix ja el 3 de
novembre. La setmana següent la
informació és un resum força
comple t que es titula cLos IB
de Barcelona •. Hi trobem el text
de la notificació de la multa a
mossèn Lluís M. Xirinachs, que
traduïm: li és imposada per haver «assistit a una reunió c1andestina de l'assemblea ampliada
de la comissió p erma nent de les
anomenades Forces Polítiques de
Catalunya, reunió integrada per
representants especialment designats pels partits i les organitzacions polítiques d'oposició al règim , i l'obj ectiu de la qual era
de prendre acords previs per a la
celebrac ió d'una assemblea de Catalunya, impartir bases i consignes pe r al desenrotllament d'una
activitat d'instigació i lluita contra e l Govern espanyol en el camp
polític i intensificar i fomenta r la
di scòrdia entre el s es panyols • .
També hi trobem el següent comentari : «Aquestes detencions
han causat impressió a Barcelona. Molts dels empresonats són
notablement coneguts a la ciutat
( __ .) per exemple l'ex-degà del Collegi d'Arquitectes de Barcelona,

grups organitzats tan mancats
d'autoritat com sobrats de fanatisme.
. Dels darrers dics són els fets
de la parròqu ia de Maria Mitjancera de la c iut a t comtal, a què
acaba de fer aBusió el cardenal
Juba ny; l'incendi de la presó de
Zamora; el tancament i la vaga

de la fam de Bilbao; e l tancament a la Nunciatura de Madrid ;
l'incendi de la llibre ria de Propaganda Popular Catòlica de Barcelona ...
»E I nostre judici ha de constar
de dos e lements inseparables; el
prime r, la condemna incondicional dels mètod es violents actius,

vinguin d'on vinguin (. .. ) Però
tan incondicional com la condemna de la iBegalitat com a camí
per a la justícia, ha d'ésser la condemna de les situacions objectivament injustes. En tres dies
s'han acumulat tres documents

episcopals greus: el dels bisbes
de Bilbao, Segòvia i Sant Sebastià, per una part ; l'homilia d el
cardenal Juban y, jurista equilibrat a més, per l'altra ; el comunicat de ls bisbes auxiliars de Madrid, per la tercera. 1:.s massa au-

toritat moral plegada perquè no
es faci mereixedora de reflexió
en tots els seus pun ts. La violè ncia és injustificable; però el just
ordenament juríd ic ha de fer , a
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Vida nuevan

(sic), l'ex-director de la Gran Enciclopèdia catalana i el responsable literari de l'editorial Ariel. A
l'empresa Siemens de Cornellà i
a altres fàbriq ues del Baix-Llobregat s'han produït aturs intermitents per trobar-sc alguns dels
seus obrers entre els detinguts_ I
posat que entre les 113 persones
hi ha diversos advocats, la Comissió de Defensa de l'Advocacia del
CoHegi d'Advocats de Barcelona
es troba reunida en com iss ió per·
manent i en contacte amb els fa·
miliars dels detinguts_ I!s possible que es procedeixi a una defen sa conjunta de tols els incul-

presó de Zamora, i del Govern
civil de Barcelona sobre la detenció de 113 persones a la parròquia de Maria Mitjan cera). La
superduresa de certs òrgans de
premsa oficials o oficiosos que
s'han abstingut d 'explicar als seus
lectors les motivacions (els "perquè") dels incidents de Zamora i
de Barce lona ( ... ) L'Associació de
la Premsa de Barcelona, en un
dels seus plens, va decidir per
votació que a la seva propera junta general extraord inària siguin
es tudiades
debatudes certes
pressions i omissions informatives relacionades amb les detenpats ... »
cions de Maria Mitjancera."
El 17 de novembre sabíem per
La secció clglesia de España.
«Vida Nueva. que el doctor Ju- del mateix número relaciona dos
bany, have nt rebut els represen- documents que la premsa de Bartants dels familiars dels detin- celona s'havia limitat a publicar
guts, «va anunciar que meditaria sense comentaris: «Entorn dels
la possibilitat de canalitzar deter- [ets de Barcelona, que els nostres
minades ajudes als detinguts que lectors ja coneixen, oferim avui
ho necessitin a través de les Cà- dos textos ben distints: una rerites parroquials.; que també va fl exió pastoral de l'arquebisbe,
rebre al sell despatx arquebisbal cardena l Jubany, a la missa inauels degans d'al guns coBegis pro- gural de l'Associació cristiana de
fessiona ls de la ciutat, interessats Dirigents, i la nota feta pública
igualment en els detalls i en el pel Govern civil de Barcelona_.
desenllaç de les detencions del
Del primer de desembre és
28 . ; i igualment l'esposa del se- aquest comentari-informació: «Els
nyor Marcelina Camacho acom- 113 detinguts a la parròquia barpanyada de familiars dels altres celonina de Maria Mitj ancera ennou implicats en el sumari del
tren a la presó Model de BarceT.O_P. 1.001 / 72 ...•
lona, en surten i hi tornen a enEl 24 la crònica es titula: .Za- trar en una curiosa roda de demora y Barcelona: comentarios tencions, posades en llibertat, nomargina/es.» «Per exemple la du- ves detencions, ordres i contraorresa -res allada per Luis Apos- dres. Primer es va dictar aute de
lúa en la seva columna de "Ya"- processament contra tots ell s,
de les dues notes oficials (de la amb llibertat provisional sota
Direcció General d'Institucions fiança. Després, i en funció d'aipenitencià ries sobre els fets de la xò, van sortir de la presó 14 do103

nes (des sacerdots van ser posats
automàticament en llibertat sota
fiança). Una reforma de l'au te de
processament va fer que no poguessin sortir de la Model ni els
qui ja havien pagat la fiança, es
va procedir a la detenció de les
persones posades en llibertat i es
va donar ordre de "busca y captu·
ra" contra quatre de les dones
alliberades que ja no havien estat

trobades als seus domici lis. Més
tard es va restablir la posada en
llibertat sola fiança i van començar a sortir alguns dels empresonats. Però la Direcció General de
Seguretat va començar a remetre
oficis d'arreslame nt substitutori
per impagament de multes gover·
na tives, i així alguns dels detin·
gut s, com el conegut advocat So-

lé Barbal'à, van abandonar la pre·
só i van tornar a ser agafats en
arribar al seu domicili ( ... ) Con·
fio que en una pròxima cròni ca

pugui dir·los qui és a la presó,
qui en llibertat sota fiança i qui,
simplement, ha fugit. Sobre els
inalienables drets naturals de
reunió, associació i expressió no
tinc res a dir. Ja ho han dit tot
alguns bisbes catalans .•
La secció «La ¡glesia de Espa·
ña » transcriu un document que
procedeix de professors i alum-

nes de la Facultat de Teologia de
Comillas, a Madrid , i del qual ex·
tra iem un breu paràgraf: «Entre
les declaracions episcopals rc·
cen ts, l'homil ia del cardenal·ar·
quebisbe de Barcelona, monse·
nyor Jubany, e ns ofereix un quadre de referència aclaridor per
a tractar de comprendre algunes
de les arrels comunes dels greus
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conflictes que aquests elies ens
preocupen ( ... ) La situació preo
sent posa en relleu la deficiència
del nostre quadre juríelic institu·
cional en ordre a asso lir les altes
fina litats político·socials que as·
senyala el cardenal·arquebisbe de
Barcelona.»
I finalment, és del elia 8 de de·
sembre la notícia que «En reia·
ció amb les detencions de la par·
ròquia de Maria Mitjancera (su·
posada II Assemblea de Catalu·
nya) un grup d'inteHectuals cata·
lans s'ha adreçat a l president del
Govern fent·li una relació dels
fets que van motivar·les i recar·
dant textos de la Declaració Uni·
versal dels Drets humans, del V
Congrés dels advocats espanyols
i de la Conferència episcopal. Sig·
nen l'escrit personali tat s com és
ara els catedràtics Trias Fargas,
Josep Lluís Sureda, José Luis
Aranguren (expulsat de la càte·
dra de Madrid), el cantant Rai·
mon , el poeta Espriu, el pintor
Tàpies, el sociòleg Vidal Beneyto
i els escriptors Terenci Moix , Víc·
tor Mora i Josep Maria Castellet • .
Altres repercussions

Ens hem detingut una mica en
dues publicacions madrilenyes
-«Ya» i «Vida Nueva»- perquè
es vegi el ressò que hi han adqui·
rit uns esdeveniments que tan dj·
reclament han afectat la nostra
Església.
Però, a part de les reperclls·
sions ressenyades fins ara --des
de Barcelona i des de Madrid-,
la premsa ens n'ha fete s saber

d'altres. Així, e l dimarts 13 de novemb re els dia ris ens assabentaven d'uns fe ts que hi feien referència, si més no tangencialment.
Primer , la notícia del que h avia
succeït el diumenge a Vic, Gra nollers i l'Ametlla de l Vallès, a què
fe ia referència tam bé la nota del
Govern civil que hem transcrit
més a mun t, i q ue .Vida Nueva»
del 24 r epor tava am b u n cer t deta ll : .E I di ume nge 11 , les carreteres que enllacen Barcelona amb

Vic vall ser controlades amb màxima eficàcia per la Guàrdia civi l.
A Vi c es tava previ sta la celebració d'un "aplec" de sardanes, i la
policia temia una commemoració

de l"'Assemblea de Catalunya"
( ... ) Va ser ret irada la documen-

tació de molls de ls qu i anaven a
V ic per carretera i diversos auto-

cars van ser retinguts. La plaça
porticada de Vic era ocupada per
forces de la policia armada. Un
he licòp ter sobrevolava la ciutat. .. »
Un altre fet fe ia referència, directament, a la reclusió voluntària cI 'u nes 150 persones a l'ed ific i
de la Nunciatura apostòlica de
Madrid des de la tarda de dissabte
fin s a la del diumenge amb les
quals van entrar en contacte el
senyor Nunci -participant, fi ns
i tot en una Litúrgia de la Paraula- i tres bisbes aux iliars de Ma·
drid: Victorio Oli ver, José Manuel Estepa i Alberto I nies ta, els
quals, en un comunicat fet pú·
b lic, i reportat pels periòd ics,
deien, entre altres coses, que
«com a bisb es de l'Església h em
de donar testimon i del sen tit
evangèlic i de p regària q ue to ts

han ma nifesta t » (vegeu . La Vanguardia» 14. lI ). l bé, a questa
«ve tlla d'oració i re flexió cris tia·
na» tenia ta mbé re lació amb e ls
fets de Ba rcelona: «Alguns dels
participants han manifesta t a cor·
responsals de premsa estrangera
que la final ita t de la "visita" ( ... )
comprenia, de manera concreta,
recolzar la desaparició de l'anornenada "presó concordatària" de
Zamora i lamen tar-se de la posi·
ció dels bisbes, que consideren
passiva, davant dos casos polí·
tics: el processament d' uns diri·
gents de comissions obreres i una
reunió de pe rsones polítiques celebrada recentment a Barcelona i
seguida cie 113 detencions ... » (<<La
Vangu ardia » 13 . 11 ).
Al tres repercussions no han
aparegut a la premsa més que
cI'esquitllentes. En don ava una
pista la nota publicada e l d issabte 3 de novembre a la plana re·
ligiosa d'.El Con'eo Catalan.:
«Avui reunió sacerdotal al Sem i·
nari de Barce lona .» La convocava
el «Secretariat permanen t d'arx i·
pres tos de l'arquebisbat»: es tractava de fer una re fl exió pas tora l
davant esdeveniments recents.
. Vida Nueva. de l d ia 17 ens assabentava que, en nom cie 187
sacerdo ts, reunits per aques ta
convocatòria, «va ser adreçat un
te legrama a monsenyor Casarolli
en re lació amb els 11 3 detingu ts».
Però, s i hem de creure un full
multicopia t que ha arribat a la
nostra redacció , aques ts 187 ass is ten ts van prendre quatre
acords: enviar una carta al cardenal Jubany, arquebisbe de Barcelona, amb una relació clels fe ts,
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una anàlisi del seu abast jurídic
i unes peticions concretes; enviar

un telegrama a monsenyor Casaroll i, que aquell mateix dissabte
s'acomiadava de Madrid; fer arribar als deUnguts, en la mesura
possible. una notificació; i tornarsc a reun ir e l dijous següent.
En aques ta reunió del dia 8 e ls
ass is te nts, uns trcs-cents, van rc·
flex ionar sobre les repercussions
pastora ls dels fets de Maria Mitjancera i va n decidir d'ordenar
aquestes reflexions i escriure-Ics.
En l'endemig, el diumenge dia
4, va parlar-se d'aquests fets en
l'homilia de nombroses esglésies
i un (ull explicatiu -«el dret d e
reun ió conculcat_- va ésser-hi
profusament dis tribuït.
També en l'endemig, el dimecres 7, la carta dels capellans era
portada al senyor arquebisbe i
aquest rebia una comissió de vicaris episcopals i una altra de s uperiOl"s religiosos que anaven a
parlar-li dels fets i de la conveniència pastoral de la seva intervenc ió públ ica.
El divendres dia 9 el mateix senyor arquebisbe posava l'afer a
la consideració del nou Consell
episcopal en la seva segona trobada. I així arribem a l'hom ilia
del dilluns dia 12 ja transcrita .
~s clar que això no és tot, ni
de bon tros. Hom endevina més
moviment. «V ida Nueva., per
exemple, parla ( 17.11 ) de la detenció de «l'advocat barceloní Feliu de Travy, ex-cap provin cial del
carlisme, sota la sospita d 'haver
assis ti t a la pressumpta reunió
iBegal del diumenge dia 28. Va
ser posat en llibertat després
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d 'haver passat per la " jefatura"
de Policia •. I afege.be : . La propaganda iHegal relacionada amb
aquests fets ha estat profusa a
Ba rcelona les darreres jornades.»
L'afer Xirinachs
Els fct s de Maria Mitjancera i
les ~eves repe rcussions, que hem
vo lgut ressenya r, tenen, en el moment dc cloure aques ta campil.
lació, un acabament inesperat.

Mossèn Llu ís Xirinachs i el pare Ildefons Lobo són els dos
sacerdots detinguts a Maria Mitjancera i les dues primeres persones a ésser deixades en llibertat
a causa de la seva condició. Mossèn Xirinachs va rebre, de seguida, una notificació de multa (trescentes cinquanta mil pessetes,
una de les més altes) per les
raons que hem vist més amunt.
La multa no va ser pagada ni es
va presentar recurs en contra.
Mossèn Xirinachs era, doncs, detingut novament el d ia 28 de novembre i portat a la presó Model.
Mentrestant s'acostava el dia fixat per a la vis ta de la causa que
ten ia pendent al Tribunal d'Ordre Públic de Madrid per «propaganda ¡Hegal »: ('aule havia estat
dictat el març del 1971 i feia referència a uns fulls multicopiats,
distribuïts l'es tiu del 1969 en els
quals explicava e l.s motius d'una
vaga de la fam que acabava de
fe r a Sta. Cecília de Montserrat.
El dia primer de desembre de
1973 inicia a la presó Model una
vaga de la fam (és, per a ell, la
quar ta). En la declaració que,

més o menys, s'escampa - i que
recull, després, un fulletó en què
s'explica tota la seva trajectòria- pode m llegir·hi: . Aquesta
decisió és greu i ha estat llar·
gament meditada <- ..) Enceto,
doncs, un Advent de fam en l'es-

perança d'un Nadal de llibertat;
enceto un desembre de dificu ltats
per a arribar a lIn Any Sant de
vera

fra te rnitat

entre

els

ho-

mes ... •
AI cap d'una se tmana és trasll ada t a l'hospital pe nite nciari de
Carabanchel, prop de Madrid ,
atesa la persis tència de la seva
actitud i la necessi tat d'un espe·
cial seguiment mèdic.
Els d.iaris van informant, de
tant en tant, de la seva situació.

Per exemple. a la seva habitual
crònica de Madrid a .EI Correo
Catalan », Lorcnzo Contreras deia

el 4 de gene r: .S'han complert 31
dies de la vaga de la fam que va

començar el primer de desembre
a la presó model de Barcelona e l

sacerdot Lluís M. Xi rinachs. Es
troba actualment a l'hospital central penitenciari de Carabanchel,

amb lucidesa i facu ltats inteHec·
tuals perfectes, per bé que força
afeblit, físicament parlant. El 10
de gener, «La Van guardia» inse-

ria un despatx de l'agència Logos,
datat la vigília a Madrid: recordava que ja feia quaranta dies
que havia començat la vaga i aca·
bava: «Segons notícies arribades
a la nostra redacció, dissabte pas·
sat, dia S, li va ser permès de re·
bre la primera visita, que fou la
de la seva marc.»
Tanmateix, tenien accés a mos-

sèn Xirinaehs tant els metges del

cos de presons - pels quals, segons les notícies que ens han aro
ribat, va ser molt ben tractat-,
com ci seu advoca t, senyor Josep
Benet. També va rebre la visita
de l cardenal Tarancon, e l qual el
coneixia bé del temps del seu pas
pel bi sbat de Solsona, quan l'aro
quebisbe de Madrid era, e ncara,
cap d'aques ta església catalana.
El dia I1 de gener mossèn Xi·
rinachs posa fi, voluntàriament, a
la seva vaga de la fam; quaranta·
dos dies, doncs, després d 'haver·
la començada : tot un rècord a la
penínsu la. Hom recorda, d'altra
banda, que l'alcalde de Cock, a I r·
landa, va arribar a 53 dies, però
quc \'a morir. Segons e ns han dit,
van ser 42 dies de vaga a bsoluta:
només acceptava de veure aigua
de l'a ixe ta - no aigua «m ineral»,
notablement
e nriquida
amb
ca lç-, durant els quals va per·
dre vint qui los de pes.
La seva recuperació, le nta com
és de suposar, va fer, tanmateix,
que dissabte 26 de gener es presentés davant el T.O.P . haven t
augmental, ja, onze quilos. La nota escue ta de «Vida Nueva» (2 de
febrer) es limitava a dir que, jut·
jat, «es troba ara en e spera de
sentència ( ... ). El sacerdot Xiri·
nachs ( ... ) és un decidit lluitador
en favor del reconeixement dels
drets d'associació i d'expressió».
Tanmateix, els diaris del diumenge 27 posaven al nos tre abas t
una informació més completa del
que havia estat el jud ici. Així, per
exemple, «La Vanguardia »: «A
porta tancada s 'ha celeb rat davant el Tribunal d 'Ordre Públic
el jud ici contra el sacerdot bar·
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celoní Lluís Mar ia Xirinachs, acusat de la redacció d'uns fulls multicopiats, considerats propaganda
iHegal, de vaga de la fam i de no
have r contestat ni s ignat un in·
terrogatori policial durant els
dies que van seguir el consell de
guerra de Burgos, el desembre de
1970. Durant la vista, l'acusat no
ha estat interrogat, per negar-se
a contestar en castellà.
»EI minis teri fisca l demana sis
anys de presó menor i cent mil

pessetes de mul ta, la màxima pre·
vista per a un delicte de propa·

ganda iHegal. Per la seva part,
l'advocat defensor, senyor J osep
Benet Morell, soHicita l'absolució
del seu cl ient.
»Durant la vi s ta, "acusat es va

ad reçar a l Tribuna l amb tota correcció i en castellà i va dir que
si no se li permetia de con testar
l'in terrogatori en català no diria
ni una paraula. Denegada la petició, cI pare X irinachs va roman-

de 40 dies de durada, amb relació amb la seva detenció juntament amb 113 persones ( ... ) L'acusat va ser multat governativament amb 350.000 ptes. i, per no
abonar-les, va ser traslladat a la
presó ceHular de la ciutat comtal
per a complir arresta ment substitutori.. .»

L'in forme que en publica el
«Correo»,

provinent

d'Europa-

Press, precisa que el Tribunal no
va permetre a mossèn Xirinachs
de declarar en ca talà «ya que el
idioma oficia l es el espOIiol • . I

Lorenzo Contreras acaba la referència que hi fa a la seva crònica, dient que l'advocat, senyor
Benet, ad reçan t·se als periodistes
desp rés del j udici «va qualificar
de "molt imprecís" el delicte de
propaganda iHegal i va recordar
que, fa deu anys, eren punibles
fets i comportame nts que ja no
ho són. El sacerdo t ha estat processa t per aquest delic te».

d re assegut a la banqueta, mentre
Així posem pun t i final a aqucst
continuava el judici sense procedossier
informatiu. o és pas quc
dir al seu interrogatori.
. Segons l'informe fi scal, mos- hàgim donat una info rmació ex·
sèn Xriinachs és autor d'uns full s hausti va , però sí que hauríem vol·
que pos teriorment fore n impre- gut aj udar e ls lec lOrs a tenir una
sos a multicopista, da tats el 25 visió dels fe ts que hem ressenyat
de desembre de 1970, durant el i de Ics seves repercuss ion s, soconsell de guerra de Burgos. breto t pastorals, i puguin formar·
AJeshores c i sacerdot va comen- se c i seu judic i cri stià. No en va
çar una vaga que durà 21 dies. l'a rquebi sbe de Barcelona ens suL'informe aHudeix al fet que l'a- posa in formats: «Tot s coneixeu e l
cusat va contestar e n català l'in- que ha passat a la parròq uia de
terrogatori policial i que es va nc- Maria Milj ance r ~ e l diumenge
gar a signar la declaració per no 28. » I afegia aquesta crida: «Es
trac ta d'un fe t trist i lamentable,
anar escrita en aquesta llengua.
.Com és sabut, l'li de gener amb una llarga es tela de consed'enguany el pare iXrinachs va qüències, que interpeHen la nosacabar una segona vaga de la fam tra consciència cristiana. »
Josep M. Totosaus
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TEMPS OBERT
Entorn del gallec
----

ran de les traduccions al gallec
de l'Ofici Diví o Litúrgia de les
La qüestió de Ics diverses llen- Ho res, que, pe l que sembla, no
gües que es parlen a Espanya és acaben d 'obtenir el placet de la
je rarquia. Efectivament, ja e l ju·
de problemàtica pe rmanenl.
No [a pas m assa, e l membre de lio l passat van ser nombrosos els
la Real Academia E spañola de la sa ce rd o ts de to tes les diòcesis gaLengua, Pedro Laín Entralgo, ll egues que es van dirigir mitjantractava del tern al i posava e l dit çan t cscri ts i telegrames al carde·
a la llaga fent-se unes preguntes na l Ta rancón, pres ident de la
que valdria la pena que tingues- Conrerènc ia e piscopal espanyola,
sin respos ta. Deia així: «¿CUd'ldo preguntant sorpresos pe r què
los legisladores de M adrid acaba- s'autoritzava el rés d'aquelles ora·
ra" d e co mprender qt/e la Espa- cians en cas te llà, va sc i ca talà i no
ña oficial no pu ede coincidir con en ga llec. Mes tres tant, informata E spaña real descoHociendo qu e cions apa regudes a la pre msa seel idioma de Cataluña es el cata- nya laven que ja existia una tra·
lan, el gal/ego el de Galicia y el ducció feta per un prevere c1 '()
vasco el de Vasco"ia ? ¿Cudndo rense; si no es creia acceptable
los cas t el/a"ohablantes aceptara" aquella traducció, era lògic dirsin rese rvas cordiales y menta/es ho pe r cercar de fe r-la amb Ic,
que una buena y ambiciosa políti- degudes garanties, però no sile n·
ciar·ho sense més.
ca na cional exige en el carn po de
Malgrat aquests silencis, e ls nala l engua alga .nds que enseñar el
castellano en todas las escuelas dius d'aquelles terres no han cesd el E stado y pe rmitir qt/ e en los sat en els seus esforços en favor
llOga r es catalanes, gal/egos y vas- de llur parla. Coneixe m ara que,
cos se hablen los idiomas que pa- convocats per una edi torial com·
ra elias seQ1t m at en lOS, o qu e postelana, s'han reunit escriptu·
c iertas editoriales -a lo mejor, ristes, filò legs i literats d 'aquella
asaltadas luego por co mandos hi- regió p er portar a bon fi la traper espa ;jolistas- publiquen li- ducció de la Bíblia a l gallec, Els
re units van aprovar un projecte
bros en lengua '10 caslellan.a? »
Però és que a més, hom diria experimental de trad ucció del
que també a l'Església caldria fer Nou Testament, i en una segona
aquestes preguntes. Diem això ar- etapa anar a la traducció Integra

I.

- Gaceta llustrada., núm. 884.

109

de les Sagrades Escriptures. Els
projectes, semb la que compten
amb coHaboracions i bases sòlides. Ho celebrem i n'esperem resultats encoratj adors.
I to t això, me ntre és aprovada
oficialment la llengua portuguesa
com a optativa per als alumnes

de l'Educació General Bàsica .
Ens sembla que aquest fet posa
encara més en relleu les preguntes de Laín Entralgo, preguntes
que nosaltres dirigiríem també a
la jera rquia davant el fet de no
haver estat encara reconegut el
gallec com a ll engua litúrgica.

s.

C.

Drets humans:
¿ és eficac l'acció
internacional?
El 10 de desembre de 1948, representants de 56 països reunits
a París van aprova r per 48 vots
favorables i 8 abstencions, un
text de 30 articles: la Declaració
Universal de Drets Humans.
S'ha complert, doncs, un quart
de segle de l'aprovació del document que vol aplegar les aspiracions de la humanitat per tal d'aconseguir una societat més justa
i lliure.

Tal vegada els historiadors donin a aq uella da ta el valor d'una
fita en el llarg carni vers la lli110

bertat, però seria iHusori pensar
que l'home del carrer sent avui
una gran emoció en recordar-la.
Són tants els països on no es donen les llibertats humanes fonamentals! No és diflcil d'imaginar
també davant els limi tats avenços fets, la decepció d'alguns d'aquells que signaren inicialment la
decla ració.
El problema bàsic consisteix
e n la manca d'una aplicació de
les normes internacionals. Si un
Estat no respecta, de fe t, un conven i in ternacional, què s'hi po t
fe r ?
Els acords internacionals tencn
certes garanties d'aplicació s i
afecten les relacion s entre Estats.
Però el problema és radicalment
d iferent quan afecta els drets humans, ja que el conveni reglamenla no Ics relacions entre Estats, sinó entre l'ind ividu i la seva
pròpia comunitat, dintre de l'àmbit del mateix Estat. Si el conveni és infringit , l'home resta tot
sol enfron t del paorós poder de
l'Estat modern.
Amb to t, cal reconèixer com
deien la «Comissió Pontifícia Justícia i Pali lli i el «Consell Ecumènic de Ics Esglésies., en el seu
comunicat conjunt fet públic en
el XXVè aniversari de la Declaració, que «la causa per la qual
milions d'homes viuen avui en
cond icions infrahumanes, no és

per culpa de deficiències de la
Declaració Universal, si nó més
bé del fet que les nacions han
tingut més set de poder que de
justícia, i que determinats homes
han cercat d'augmentar les seves
riqueses més que de promoure la

igualtat entre els membres de la
família humana».
I així, actualment es dóna la
paradoxa que mentre la Declaració afirma que . tota persona té
dret al treball., hi ha cinquanta
milions de persones sense feina
ni capacitació adequada -segons
xifres de l'OIT-, i el nombre
d'insuficientment ocupats es calcula en dos-cen ts milions; i quan

en un altre punt, el document
diu que .tota persona té dret a
l'educació . , la realitat ens parla
-segons dades de l'Orga nisme
esmental- de cinquanta-tres milions de nens que treballen, la
gran majoria d'ells sense haver
anat mai a l'escola. En altres
camps com el de l'habitatge, «tothom té dret a un nivell adequat
d'allotjament ., o l'a limentació,
-tota persona té dret a un nivell
adequat d 'alimentac ió., els càlculs efectuats assenyalen que
s'haurien de construir mil quatrecen ts milions d'habitatges abans
d'acabar aquest segle, per tal de
fer desaparèixer les poblacions
marginals suburbanes, i que s'a-

verns, es tingui l'interès de servar la façana neta.
«Lc Monde. (8·Xll-1973, citat
per «E l Correo Catalan . de 1'11XII) fent rererència al «Congrés
Mundial per l'Aboliment de la
Tortura., celebrat a París, deia:
cc Ningú
no ignora, ni es pot
ignora r, que la tortura es practica avui a tot arreu ... Les formes han canviat; els torturadors d'avui porten bates blan-

ques. Han estudiat a escoles especialitzades ... » I fent esment,
més endavant, de les formes més
actuals de tortura, addueix el fet
dels militars xilens «novicis en
l'art de la tortura i que han demanat l'ajuda dels seus camarades brasilers per tals d'iniciarlos e n llurs secrets. «Cal remarcar, també, la petició d'un grup
de més de trenta membres de la
jerarquia catòlica italiana -entre
ells un cardenal- perquè sigui
establen un Tribunal internacional que treballi sobre les denúncies de tortura i pràctiques repressives a Brasil i Xile, e ntre altres països llatino-ame ricans .lt
proximen als tre ~-cent s milions els
Darrerament, la «Comissió Jusnens de menys de cinc anys insu- tícia i Pau» constituïda per l'episficientment nodrits ... Dades cer- co pat ita lià , ha soHicitat en un
tament esfereïdores.
documen t que va trametre al
Però tam bé altres drets de la mini steri d'Afers Estrangers del
Declaració tan essencials i ele- seus país, que Itàlia ratifiqués ofimentals, com el dret a la vida , cialment davant de l'ONU els pacl'aboliment cie l'e clavi tud i la tor- tes que complementen la Declatura, e l dret a ésser jutjat per un ració Universal dels Drets de
Tribunal independent i imparcial, l'Home. Perquè cal saber que fins
el dret a la intimitat, la llibertat ara només els han ratificats una
d'expressió, de reunió i d'associa- vintena d'Estats. Aquest és el cació, etc. són, en molts llocs, des· mí que caldria emprendre: sigconeguts i trepitjats, encara que nar, tots els Estats, la Declaració
en ocasions, per part dels go- i els pactes complementaris so111

bre drets econòmics, socials i culturals, i el de drets civils i polítics, i, a més a més, ratificar·los.
Per què fins ara han ratificat els
pactes només 20 Estats, quan en
són necessaris 35 perquè tot
aquest esforç pugui començar a
tenir plena vigència?
La declaració ecumènica a la
qual ens referíem, diu que es té
l'esperança que l'ONU i els seus
Estats arribin a una major eficiència a promoure els drets de
l'home, «per tal que no decreixi
l'esperança de tants pobles del
món, molts dels quals són víctimes silencioses de la violació d'aqueUs drets».
Podríem afegir que, malgrat
tantes decepcions, aquesta esperança encara es dóna avui, certamen t, en molts homes i dones
--creien ls o no- cada dia més
sens ibilitzats davant les violacions dels drets de la persona humana . ~s un signe confortant.

s,

C.

Zàmbia , noticia
La reunió de Pau VI amb alguns dirigents africans, ha portat a les pàgines dels diaris els
noms coneguts de l'emperador
Ha ile Selassie d'Etiòpia , Gaa[ar el
¡meí!"y del Sudan, i els no tan

coneguts de James E. Greene de
Libèria i Vernon J. Mwanga de
112

Zàmbia. El motiu de la reunió,
segons nota informativa de la sala de premsa del Vaticà, fou la
d'expressar al Papa els respeclius punts de vi sta sobre la pau i
la seguretat en el món i, especialment, sobre la recerca d'una solució als problemes de l'Orient
mitjà i a la qüestió de Palestina
i Jerusalem.
E 1 fet de la reunió és, certament, una novetat, la viabilitat
de la qual i els seus resultats últim s no es poden pas aventurar.

El temps dirà.
Amb tot, la noticia ens dóna
pell per a ocupar-nos d'un país
pràcticament desconegut entre
nosaltres i del qual valdrà la pena dir quelcom: Zàmbia.
Situat geogràfi cament entre
Rhodèsia, Moçambique, Botswa·
na, Malawi , Tanzàn ia i Zaire, només té Tanzània en una línia política i econòmica paraHela a la seva. Zaire segue ix l'experiència
d'un 1iberalisme econòmic prooccidental, mentre que Botswana i
Malawi estan molt lligades amb
els seus veïn s de predomini
blanc : Rhodèsia i Moçambique.
L'an ticoloniali sme dels dir igents de Zàmbia, opció que van
prendre l'any 1964 en separar-se
de Rhodèsia del sud i aconseguir
la independència, els han portats
a l'acolliment dels movi men ts d'alliberació de Rhodèsia i Moçambique, amb totes les difícils conseqüències derivades d'aquesta
actitud, donada la seva situació
geogràfíca, sense altres sortides
del coure (95 % del total d'exportacions) que les comunicacions a
través dels dos països els quals
ajuda a combatre.

Però Kenneth Kaunda, de 49
anys, mestre d'escola, reelegit per
tercera vegada l'any passat, continua fidel a la majoria africana
e nfront de la minoria colonialista del continent, i ajudat per tècnics i obrers especialitzats xinesos en la construcció d'una línia
de ferrocarril entre la capital de
la nació, Lusaka, i la de Tanzània,
Dar-es-Salaan, espera fer arribar
aquest any el coure fins al port
de mar de Dar-es-Salaan sense necessitat d'utilitzar com ara, els
ca mions per rutes difícil s, ja que
les habituals de Rhodèsia i Moçambique les té imprac ticables
per la c risi que va portar e l tancament de la frontera amb Rhodèsia davant l'ajuda de Zàmbia
als moviments d'alliberació.
En aq uesta problemàtica actual
de l país afr icà i convivint amb
una pobl ació total de 4.279.939
habitants, s'hi troben 881.270 catòlics i a proximada ment 70.000
catecúmens, segons les darreres
estadístiques publicades pel Secretariat catòlic de Zàmbia. Els
sacerdots nadius són encara pocs,

uns 50, mentre que els estrangers
-de parla anglesa, l'oficial de
l'Estat- representen actualment
la majoria : 381 preveres. Els religiosos són 171, i les religioses
594, de les quals només 127 són
indígenes.
Altres dades interessants: l'Església catòlica té cura de 644 esco les d'ensenyament primari i de
37 centres educatius d 'índole
diversa; hi ha 28 alumnes al Seminari Major i 412 als Menors ;
també compta amb 811 catequistes ; la diòcesi que té una major
densitat de catòlics és la de Kasama:
169.000
fidels
ent re
264.000 ha bitants.
Aquests s6n , a grans trets, alguns aspectes d'un país molt llunyà del nostre. Zàmbia, e n difícil
equi libri polí ti c i econòmic, com
tants d'altres països nascuts a la
independència fa poc, sembla que
amb la presència d'un dels seus
ministres a la reunió de Roma,
ha volgut fer-se present en les
aspiracions que sobre la ciutat de
Jerusalem tenen les tres grans
religions monoteistes.

s. c.
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