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(VI . 1974 ·29) 

PRIMERA 
PLANA 

DESPRÉS DE LA POLSEGUERA 

Entorn a l'homiEa autoritzada pel bisbe Añoveros i 
llegida a les esglési~s de Biscaia el diumenge 24 de (e

brer, s 'organi tzà una polseguera 'Iu" ha distret del seu 
contingut i ha tendit a impedir que se n'obtingués la 
finalitat pròpia d'una homilia: que les consciències dels 
creients se sentin interpeHades . 

D'antuvi, l'homilia féu saltar a primer pla la crisi 
de les relacions Església-Estat i, més concretament, el 
grau d 'independència i seguretat de l'episcopat dintre 
l'Estat espanyol, i, per aquesta vessant juxtaposada a 
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l'afer, relliscant per la via diplomàtica, el problema es 
transferí a les altures. Aquest desplaçament tallà reac· 
cions més normals i més centrades en el fons de l'homi
lia, que segurament haurien pertocat a les Conferèn
cies episcopa ls d'aquells territoris afectats més direc
tament per aquest tipus de problemes, i les entretin
gué a l'expecta tiva del desenllaç. La Comissió perma
nent de l'episcopat, en posar-se fermamen t al costat 
del bisbe Añoveros, concen trà l'esforç no pas en la so
lidari tat en la proclamació de la doctrina de l'Esglés ia 
sobre minories ètniques i en l'ap licació concreta a la 
realitat del poble basc, sinó en la defensa de la . bona 
voluntat. personal del bisbe i de la independència epis
copal. 

Si Llorenç Gomis a «E l Ciervo. ha pogu t comentar 
que, des de l'angle civil, a l cap de tants dies, «encara 
no ha aconseguit saber si aquesta homilia és matèria 
opinable O bé simplement matèria delictiva ., algú po
dria comentar paral-lelament que, des de l'angle ecle
siàstic, encara no se'ns ha aclarit si el vocabulari espe
cífic dels documents pontificis. de «pobles » i «minories 
ètniques» és realment aplicable al poble basc o no, o si 
és que a Espanya no hi ha altra terminologia vàlida ci
vilment i religiosament que la de «regionalitats». 

Hi ha, però, una altra vertent. La premsa, en gene
ral -segons comentari del bisbe Joan Mart! de La Seu 
d 'Urgell-, prengué consciència de la gravetat de la si
tuació i ha participat en el conflicte morigerant els qui 
es movien en e ls pols de decisió . «Per a obtenir això, 
per contra, i potser inevitablemen t, s'han fe t també ju
dicis precipitats, i alguna pa rt de veritat ha quedat le
sionada. En obrir-se un ampli ventall d 'opinions, s'ha 
descobert amb pena, per exemple, que els problemes 
regionals resten incompresos fins i tot per òrgans dc
fensors de l'obertura afectes a l'Església .• I així, ja no 
sols no ha estat a tès el contingut de l'homilia, sinó que 
ha estat menystingut i judicat a la lleugera, i la in-
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formació ha estat més pantalla que lampadari , salvant 
les lloables excepcions. 

L'homilia de Bilbao, en canvi , centrava molt bé el 
problema basc en el seu enfrontament real més imme
diat: Un enfrontament de ciutadans degut a un enfron
tament de mentalitats : la mentalitat, deixats de banda 
els matisos, dels qui perceben la realitat d'un .poble. 
basc, s'adonen de la seva opressió com a poble i reivin
diquen el reconeixement pràctic dels seus drets; i la 
dels qui no s'adonen de la realitat d 'aques t . poble . 
basc, rebutgen indignats l'acusació d 'opressió del po
ble i proclamen que lot inlcnt dc modificar la situa
ció establerta constitueix un atempta t greu contra l'or
dre social. 

L'homilia confronta aquestes mentalita ts amb la 
llum de la doctrina evangèlica, desenvolupada en els 
documents de l'Església, de l'alliberament integral de 
l'home i, per tant, dels pobles que són part constitutiva 
de les persones, i així afirma amb els primers la reali
tat del . poble basc •. Passa a aplicar al poble basc els 
drets i deures de les «minories ètniques» proclamats 
per l'Església , amb la visió consegüent que la unitat 
política no s'identi fica amb la uniformitat. Resta, per 
tant , desautoritzat e l mite de la unitat-unifi cadora - i 
la seva seqüeHa, la funció de . rodillo u /lificador. de 
('Estat centraJista !- que ha dc converlir-se automàtica
ment en opressor de minories i en alienador de menta
litats, com desautoritza el mite d'unes característiques 
comunes com a . poble» dels diferents pobles que for
men un Es tat. 

Realment, e l bisbe MarLÍ resumia: o: Jo no veig que 
el text vagi contra la unitat de l 'Estat espanyol. En tot 
cas, suggereix una altra manera d'entendre-la .• Amb tot, 
és cert, que les dues maneres d'entendre-la no són mo
ralment indife rents . No totes porten igualment a la 
igualtat dels pobles en la justícia i en la veritat. 

Diu també el bisbe Joan: . El text de l'homilia val 
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a dir que posa en relleu un problema ben delicat, que 
potser per això ningú no gosa tocar. Donat que s'ha obert 
un diàleg nacional al seu entorn, no l'haurem de deixar 
perdre .• De moment és el que hem intentat. La polse· 
guera ens ha hagut de convèncer encara una vegada de 
la necessitat que tenen els pobles d 'organismes demo
cràtics propis -tal com demana l'homHia- per tal de 
promoure i protegir la seva justa llibertat i la seva 
personalitat col'lectiva, en diàleg amb els altres po
bles. 

DINS L'ESPAI PROHIBIT ... 

Perquè en l'altre, el de les carreteres a cel obert, el 
Primer de Maig no serà més que un pretext amable per 
a cremar gasolina i escampar la boira. Dins l'espai pr" 
hibit, en canvi, hi haurà tensió, voleiaran fulls i consig
nes, les parels dels ravals ensenyaran el traç de l'es
prai en mans nervioses -després tot serà una tacota DC· 

gra-, hi haurà corredisses i disgustos, serà, de nou, el 
Primer de Maig. 

Pastoral de l'espai prohibit? Sí, també. e s a dir, evan· 
gelització del militant com a tal; anunci des del medi 
obrer; Església a favor dels pobres, Església amb po
bres, pobres amb responsabilitat i poder de decisió a 
l'Església (tot plegat: etapes cap a l'Església dels po
bres, una expressió evidentment precipitada). 

Cada any, el Primer de Maig és per a nosalres com 
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un mirador obert sobre aquesta pastoral. ¿Existeix de 
debò? Avança? Recula? La mirada descobreix zones dis
tintes i la interpretació resta sempre oberta. 

Una zona: cristians autèntics j autènticament obrers: 
al fons de la vida i de la lluita de la seva classe_ Són 
pocs, però són. ¿O ningú no s'adona que l'Acció Catò
lica obrera va produir alguna cosa , a part d'una famo
sa crisi? 

Una altra zona: cristians que ho eren i ara ho són 
menys, o a la seva manera, o gens ... No podem comp
tar-hi a l'hora del recompte d 'una certa eficàcia, i a l
guns troben insuportable aquesta humiliació de l'Es
glésia. En fan argument per al pessimisme i arma con
tra la soferta estructura. A l'espai prohibit, totes les 
colles en tenen d'ex-nostres. Però abans ja es donava 
aquesta escampada. Només que aleshores els pròdigs 
anaven tots a parar a la vida alegre o a la -tan seriosa
dels negocis. ¿No han estat més evangeli tzats, de fet , 
els fugitius d'ara? ¿Aquell company capellà, que ho ha 
deixat córrer i ara milita en un partit, qüestiona més 
l'Esglés ia que aquell a ltre de picardioses historietes vall
fogonines? Aquesta és una zona que fa patir, ben cert, 
però cal contemplar-la amb una mica de serenitat. Per
què es tracta d'una partida inacabada en la qual encara 
juguem tots, i perquè, de moment, ens val més haver
los tramès la nostra veritat que la nostra covardia. 

Després hi ha els de l'altra vorera, que en dèiem: 
els nostres enemics clàssics d 'ença de l'era industrial. 
Cal convenir que això de les voreres, s i més no, ha can· 
viat força. Ens hem anat trobant ... Primer van ser con· 
tactes distants: locals, alguna conversa teòrica. Des
prés, a molts indrets, hem arribat a treballar junts, 
davant situacions concretes. Ens sabem els noms i ens 
truquem quan passen coses. Vindran, arran del Pri· 
mer de Maig, i ens comentaran l'homilia d'algun bisbe. 
Ho faran amb més entusiasme que molts de nosaltres, 
sempre tan enfadats. Per ells sabrem que, malgrat tot, 
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l'Església ha començat a incidir dins l'espai prohibit. 
Tàctica? En tot cas, si la tàctica consisteix a estimar
nos en lloc de matar-nos -com encara no fa quaranta 
anys- és una tàctica que s'ha transcendit a si mateixa. 

Evangelitzem, dins l'espai prohibit? Potser seria ex
cessiu afirmar-ho amb contundència . Els teòlegs defini
ran i redefiniran el concepte d'evangelització. Com els 
biòlegs, el de vida. Però si tot d 'esforços de fidelitat a 
l'Esperit - mal lliga ts o poc reeixits- fan que algú 
s'atansi a Jesús és que aquest ha estat evangelitzat. Una 
mica també com el miracle de la vida : una realitat me
ravellosa entre noranta-nou possibilitats de mort. Reg

nWll Dei intra vos es t. Però la interpretació resta sem
pre oberta. 

EL CINOUÈ, NO MATARÀS 

Pena de mort, morts per la fam, avortament , morts 
en la guerra ... un mateix fil lliga tots els caps dels fets 
humans que es tradueixen en atemptats a la vida. El 
tema és tan complicat com actual; i d 'actual ho és 
moltíssim. 

S i poguéssim simplificar. trobaríem aviat les solu
cions, però les «solucions» de la simplificació són so
vint irreconciliables entre elles. 

La solució radical -no gens simple en la pràctica
és l'única clara: la vida cal respectar-la sistemàtica
ment i prescindint de qualsevol altra consideració. Però, 
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això, és potser massa clar? Uns ho apliquen contra 
la pena de mort i ja no ho veuen tan clar en parlar de 
l'avortament; altres ho apliquen taxativament a l'avor
tament però no a la guerra. La solució radical sembla 
difícil en els casos conflictius, que són els que preocu
pen més. 

Hi ha simpli ficacions com les polítiques o les polè
miques. Simplificacions polítiques dels partidaris de la 
pena de mort per LaI d'escarmentar o administrar 
justícia, o dels qui toleren o prohibeixen l'avorta
ment segons que l'Estat «necessi ti » més o menys ciu· 
ladans. S im plificacions polèmiques que es tradueixen en 
aquelles concomitàncies sospitoses entre dreta intel
lectual i defensa de la pena de mort, o mentalitat d'es
querra i proclamació del dret a l'avortamen t lliure. 

Tota solució que sembla massa clara potser prete
reix alguns elements de la realitat. Deu ser inevitable 
aprofundir, encara que matisa r pugui comportar l'o
bertura d'una bretxa perillosa. De fet , l'obre gai rebé tot
hom: Hi ha qui es nega a l'avortament, però vacil-Ia da
vant les profundes qüestions que plantegen les dades 
de la biologia i la medicina. Hi ha qui defensa el no 
radical a la pena de mort i l'acceptaria si fos decreta
da contra un tirà opressor en funcions. Cada u se sent 
porta t a obrir una bretxa llevat dels qui proclamen una 
defensa radical i quasi sacramental de la vida a qual
sevol preu; defensa molt digna i apreciable, que pot 
servir com a signe que ens recordi a tots ¡'exigència 
pregona del «no mataràs». 

Mentre vivim a l'espera d'aquell dia en què «només 
hi haurà vida., la nostra actitud ha d 'ésser un camí 
esforçat de denúncia de tota mort escandalosa, venjati
va, còmoda ... 

Una peregrinació cap al respecte a les raons i a la 
dignitat de tota vida, la qual només pot ser posada en 
joc per les mateixes raons supremes que donen sentit 
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a la vida, com ho fa el qui la dóna per la generositat 
de salvar una altra persona. 

Una amplificació de les possibilitats i el camp real 
de la defensa sistemàtica de la vida de manera que apa
regui més clarament l'arbitrarietat dels qui s'atribuei
xen sense fonament el dret de matar. 

Un esfor ç per tal de practicar una «ascètica . de les 
nostres argumentacions: 

- descobrint que darrera la idea d'escarment s 'a
maga una venjança dissimulada i , sovint la negativa a 
una refonna de la societat que estalviï s ituacions ab
surdament conflictives. 

- denunciant fets com l'avortament convertit en una 
solució còmoda dels qui procuren protegir així la seva 
tranquiHitat o la seva irresponsabilitat. 

- comprenent que no solucionar problemes com el 
de la fam significa firmar sentències de mort; 

- procurant que tot argument neixi del cor i no de 
l'oportunitat; 

- exigint que cada argument a favor de la vida va
gi aparellat d'un ges t concret que en testimoniï la veri
tat : com és ara, que el qui defensa el dret a néixer 
treballi per a fer possible que to ta persona arribi al 
món amb dignitat. 

En una paraula, la nostra moral no es pot acon· 
ten tar a reflectir una legislació, sinó que més aviat ha 
de manifestar amb actituds i amb fets la insuficiència de 
tot plantejament que no descobreixi en la vida la gra
tuïtat d'un do de Déu del qual tenim una arriscada i 
encisadora fruïció. 
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PASTORAL EN EL MÓN BURGÈS 

La crisi dels fills de pares practicants I 

En aquest article volelll al1alit zar el fet se
güen t: Alguns dels l10stres joves, fil/s de la bur
gesia progress ista, es decante" vers el marxis
me -en alguna de les seves faccions- i aban
dOllen l'Església; d'altres actuen, lluiten, parti
cipe" des de dins per una Església més fide l 
a Crist --alguns fins i tot mantenert posicions 
marxistes respecte a les qüestions de la societa t. 

L Vegeu Lluís BONET, Per a unes /fnies pastorals en el món burgts, 
. Quaderns de Pas toral., núms_ 19 (1972) i 26 (1973), especialment la 
nota 2_ 
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Sob re això volem analitzar W1Q mica el que 
passa, les seves causes i cap a on condueix tot 
aquest moviment, ja sigui de cara als pares, 
a ells mateixos i a altres joves, a tota l'Església 
i a tota la societat, en aquest present i en UPI 

futur. 

ELS JOVES QUE HAN ABANDONAT L'ESGLt:SIA 

Quina culpa en tenen els pares? 

Certament que Ics possibles incongruències dels parcs ' hi pa
den haver con tribuït. A casa senten parlar, però només parlar; els 
fets són més invisibles. Però, és clar, tots plegats estan immersos 
en una societat o estructura que marca unes idees i unes accions. 
Lluitar-hi per canviar-ho és difícil. Ca l estar-ne molt convençut. 
Amb tot, voldria dist ingi r dos nivells d'acció: l'un és un camí de 
fidelitat a un s valors diguem-ne «més-de·tots-els-temps»; l'alt re, el 
que és més propi i és la . descoberta-dels-nos lres-temps». 

Contra els va lors «més-de-tots-els-temps .. 

Constructors d'una societa t dom;"lada pel plaer? 

Avui dia hi ha pares que han abandonat el primer nivell. S'han 
deixat arrossegar pels corrents hedonístics de l'època, resultat del 
mateix: robot que han construït. Alguns valors que van ajudar a 
iniciar aques t món i que per altra banda era necessar i per a una 
empresa tan enorme com la de la industrialització, han quedat de i· 

2. Vegeu clins ¡'article citat del núm. 26 els apartats . La burgesia 
progressista, sense sortida» (p. 471), «Uns grups de militants burgesos
(pp. 472 i s.) i . Per a un camí pedagògic» (pp. 480 i s.). 
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xats de banda quan es tracta de la vida de la llar o d'esplai; àdhuc 
el seu to de pràctica religiosa o de vida d'Església. Vull dir que 
la vida de casa i de diversió ha accep tat totes les «gangues» d'a
questa societat de consum; fins ha resultat inevitable. Seria una 
contradicció no posseir a llò que hom fabrica o fomen ta. r, és clar, 
tot ha en trat a la família; tothom ho desitja i ho vol ; se n 'ha fet 
una necessitat , un goig, un plaer (i és veritat que per moments ho 
és, i pe r això es re té). Vull dir que s'han obli dat valors com l'aus
teritat o disciplina vers un mateix (en un pla d'ascètica individual). 

Una pregària i reflexió en comú decadents 

Quant a la vida de fe , remarcaria l'abandonament de la vida 
eclesial -reunió de grup o equip, sacramental i de pregària, por
tada abans amb més serietat i profunditat. Precisament, quan fóra 
més necessari revisar a fons tota la vida , molles vegades les troba· 
des es converteixen en una tertúlia superficial que no analitza els 
fets amb valentia, cercan t·ne Ics causes i conseqüències a la llum 
de l'Evangeli i de la línia que va segui nt l'Església renovada pel 
concili Vaticà 11. Es fa més aviat una mirada superficial vers eIs 
altres que sob re un mateix.3 El mate ix esperit hcdonísti c i rc.la. 
tivista fa que es busqui el que és fàcil i que hom ho deixi córrer 
tot. 

Aquestes incoherències produeixen un impacte en els fills . No 
es tractaria pas que e ls veiessin perfectes sinó cercant constant
men l el Crist; que el veiessin amb una reforma progressiva de la 
seva vida. Jo penso que aques t testimoni ha de ser positiu per 
als fills. Sobretot perquè no és un mecanisme organ itzat de cara 
a ls fills sinó que parteix d 'ells mateixos, com a adults. Canviar 
simplement «perquè els fill s siguin com nosaltres volem que si
guin» no és prou personalitzat, i, a la llarga, no donarà resultat. 
Cal vet llar per tots els aspectes de Ja vida, no solament per aquells 
que hom pensa que e ls fills puguin detectar; tard o d'hora els fiJls 

3. Parlen més dels fills que d'ells mateixos. 
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descobriran el que s'amaga, perquè totes les facetes de la vida es 
relacionen. 

Contra els valors «descoberta-dels-nostres-temps» 

No han enlès el camí d'una Església fonam entada en la l/iberlal 
la frat ernitat del Crist 

El segon nivell -la descoberta pròpia dels nostres temps- és 
el més difícil. Però no és independent de l'altre. Oblidar el primer 
nivell és tancar-se també al segon. La construcció d'un món més 
just i fraternal, una Església en aquesta línia, més a imitació del 
Crist senzill dels Evangelis, demana una disciplina i una austeritat 
amb un mateix; demana la trobada de correcció fraterna a la 
llum de la fe, la pregària, els sagraments viscuts, celebrats comuni
tàriamcnt, etc. 

Val a dir que una de les aportacions del Concili ha estat la del 
viure la pregària i la generositat amb els altres amb un esperit 
més lliure. Vull dir que aquella disciplina i austeritat cal viure-les 
amb una projecció confiada en Déu i per amor als altres, no com 
una solució per a un mateix (<<així em salvaré.). Ara bé, en parlar 
que cal viure-ho amb lliberta t d'esperit ho hem interpretat super
ficia lment. Si hem dit «no s igueu esclaus d'unes llcis» no hem 
entès que l'única Llei era el Crist. Llavors han sorgit excuses com 
dir «seguir el Crist és molt difícil., «ell era el Fill de Déu., etc. 
I-10m no s'ha posat davant el Crist amb simplicitat, sinó que ja 
ha judicat el mateix Crist i ha fet com aquell home (jove?), que 
era molt ric. Hem entès, doncs, la llibertat com un relaxament, 
no com la llibertat de Crist que ens allibera del nostre pecat, joio
samen t, fraternalment. 

Aquest esperit de lliberta t ha portat també dins l'Església un 
aire de correcció fraterna . Tots som l'Església: ci papa, els altres 
bisbes, els sacerdots, els laics, els religiosos, i cal que ens ajudem 
a viure la fideli tat a Jesucris t. 

Aquest principi, mal entès, portat a la pràctica, ha dut com 
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a conseqüència, en moltes ocasions, una crít ica amarga o un tan· 
cament a tota crítica. E l diàleg, doncs -una altra manera de dir 
correcció fraterna-, s'ha fet impossible. Llavors ha vingut la de
cepció, «l'Església va per portes! • . Ha estat una altra interpretació 
falsa. Calia entendre una correcció a la llum del Crist, d'aquest 
Crist que ha vingut a cvangelitzar els pobres, a treure barreres 
i desigualtats, a viure comunitàriament, tal com els primers deixe· 
bles interpretaren (Ac 2 i 4). No es tracta de defensar postures 
de domini sobre els altres en cap sentit. 

Les contradiccions del seu comportament 

Aquests punts de renovació que pares i fills han escoltat, han 
dut dins el món burgès unes conseqüències greus. Per això hom 
entén que en molts s'hagi desmun ta t aquell primer nivell.' 

Enumerem-les simplement: 

-carn que la pregària i la vida sacramental no són urgides obli
gatòriament i no són viscudes gratuïtament amb tols els germans 
(no se sap o no s'entén o no es vol viure) ... no saben com pregar. 

-com que «tots som Església», la jerarquia és contestada (no 
té valor una obediència cega), i no ens ajudem a dia logar confiant 
en el do rebut per l'Esper it (I Cor 12) per anar construint el Cos 
de Crist ... , 110 s'el1lé" el paper de l'aulorilat . 

- havíem estat educats en una supervaloraci6 del sisè mana· 
ment i amb un esperit de llei, i la nova llei de llibertat en el Crist 
no és interpretada com un seguiment a la seva Persona ... vet aquí 
una supervaloració del plaer sexual. 

- la nova aportació a construi r més a fons el món just, en DO 

ser urgit amb aquell esperit de llei, i en no entendre què és estima r 

4. Només ho ha mantingut la gent de l'Opus, encara que amb una 
línia de salvació individual que sembla ignorar el Concili -vegeu Lumen 
gen/ iunt i Gaudium et spes-, per tant sense massa possibilitats de fu· 
lur ... Per això, què succeeix o succeirà amb els fills? 
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profundament tots els homes ... , hom es deixa portar per ('engra
natge de la sodetat rie consum, fent-se'n esclau. 

Les conseqüències en els fills 

Davant aquestes contradiccions, els fills han pres una línia que 
si d'una banda és la mateixa, d'altra n'és la reacció contrària. La 
reali tat actual. va l a d ir, ha vingut a reforçar certes debilit ats prò
pies del jovent de totes les èpoques. Els adults, de fe t, dirigents i 
constructo rs de l'estructura social, àd huc han aprofita t d'explotar
Ies. D'altra banda, però, dins aquest món en renovació, també els 
joves s'han fe t coBaboradors i animadors d'una sèrie de valors 
plantejats per adults. 

Voldria, ara, assenyalar tots aques ts aspectes, referint-me als 
joves que diuen haver perdut o que simplement han perdut la fe. 
El que presentaré respon a fets que vaig constatant, directament 
o indirectament. 

Què ha passat amb (a seva te? 

Hi ha dos aspectes a considerar: l'un , referent a la seva relació 
amb Déu, amb el Crist (seria la línia de pregària diguem-ne indi
vidual o d'experiència o vivència personal de Déu); l'altre, la re
lació eclesial o comunitària. 

La relació individual amb Déu 

Els dos aspectes esmen lats certament van lligats, l'un depenent 
de l'altre, però amb una priorita t en la crisi pel primer. Dic això 
perquè no crec que la vida eclesial que han pogut trobar dins la 
seva infantesa i adolescènc ia, hagi estat tan forta i tan ideal. La 
formació rebuda, en general, ha respost més aviat a un nivell més 
individual de «jo i Déu». El testimoni i ensenyament paterns es 
decanten més aviat per aquí. Llavors, què els ha posat en crisi la 
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petita fe viscuda en la simpli citat o s implement credulitat d'infants? 
Em sembla important assenyalar l'impacte que la societat de con
sum produeix en llur sensibilitat. Es vol viure la fe amb una càr
rega enormement afectiva. L'adolescent comença a viure fortament 
el desig d'experimentar la vida. l. és clar, la vivència de Déu, que 
és d'un altre nivell, queda com confosa, com ofegada. Per altra ban
da, també hi incideix tot el des ig de canvi , de recerca, propi de 
l'època - aquesta mateixa soc ietat de consum que va inventant apa
rells i productes nous- que contrasta amb formes sempre igual s 
o poc evolutives de pregà ria; fin s i tot, des d'un punt de vista 
psicològic, hom perd la capacitat d'admirar-sc, de contemplació 
estètica. S'hi barregen encara l'esperit de la llei i el nou esperit 
de llibertat que fan que els mateixos pares no sàpiguen exactament 
què han de rer ni què han de fer-los [er; amb tot, els fills detecten 
més la imposició de la lle i. La contradicció paterna rau en ci ret 
que, a la vegada que volen imposar-se, ells mateixos són els cons
tructors d'aquesta varietat de productes i subproductes que et fan 
creure que ets l'home lliure perquè tot sembla obrir-se al teu abast. 
Llavors, dir·los que pregu in, que vagin a missa (encara ho diuen 
així, sense cap presentació comunitària de participació o cele
bració activa), o que vagin a veure tal mossèn, els re llisca. En e l 
fons, la vivència de la fe ja ha quedat ofegada. Han arribat a la 
conclusió que això de tenir fe equivalia a un «sen tir-en-la-sensibi
liLat ». I, és clar, si això no existeix ---com tampoc hom no se sap «ex
tasiar . davant una posta de 501- hom conclou que no té fe. 

Es cert que aquest tipus de fe, centrada en un Déu difús, invi
sible, el que dóna la vida a la natura, etc., comporta una base 
molt psicològica, de fons estètic, per això l'acció de cI'esperit. del 
binomi tècnica-consum l'ha derrotat. 

El CrisI que hart conegUI 

Una altra cosa és quan la fe s'ha presentat ben cristocèntrica, 
és a dir, com a adhesió a la Persona de Jesucrist. Llavors, en aques
ta pèrdua de la fe, hom ha dividit el Crist: l'ha acceptat en les 
seves dimensions humanes , d'home per als altres, i no en la seva 
realita t divina. En analitzar aquest fet m'atreveixo a dir que els 
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cristians adult s els l'hem presentat vitalment mutilat; en realitat, 
tal com ells l'entenen. Ells s'han quedat amb aquella dimensió hu
mana que els nostres temps reclamen -la necess itat del món just 
i fraternal, lliure i autèntic (i que nosaltres, els adults, anem en
devinantr-, deslligant-la de la realitat transcendent. Per què? Per
què la realitat transcendent que nosaltres hem presentat -tota 
l'Església , tantes vegades lligada a l diner i al poder- no ll igava 
de fet amb la dimensió senzilla, humana del Crist . E l «transcen
dent» enostre», aquest «transcendent» d'aquest «Crist» que nosa]· 
tres hem presentat s'ha mogut, per la nostra mateixa manera de 
viure, en unes coordenades totalment apartades dels problemes 
reals de tots els homes. No hem vist el Crist-de-tots, sinó el-meu
Crist. Hem presentat un Crist que ens evadia dels altres, perquè 
nosaltres ens hem evadit. Ens hem refugiat en una meditació vers 
les altures, en un Crist eteri, triomfador solitari. Per això, com que 
no hem «transmès. íntegrament el Crist, ells l'han rebut a mitges. 
Malgrat tot, diria que la dimensió que admiren és un camí segur, 
si ells hi són també conseqüents, per a trobar-lo amb plenitud. 
Dic a ixò perquè la predicació de Joan Baptista se situava en aques
ta línia (Lc 3, 10-15). En pensar una línia pedagògica de trobada 
amb el Crist penso que aquest és el carni correcte. 

En conclusió: Ells tampoc mai no han cregut en el Crist; i si 
hi han cregut ha estat com un somni d'infants; després, en la des
coberta del testimoniatge dels adults, gairebé sense adonar-se'n, 
se'ls ha esfondrat la generos itat, l'amor. I és natural, en un infant 
que encara no havia «personalitzat» la seva fe. I si a tot això con· 
necteu el que he dit abans sobre les influències del món del con
sum no hi ha res a estranyar. 

L'aspecte eclesial o comunitari 

Ja ha trobat un testimoni «comunitari», però ha resultat poc 
comun itari. Han trobat una Església tancada en si mateixa, segura 
de si mateixa, proselitista, presa per la llei, que marcava una es
pirituali tat de tipus individua lista, centrada en el clergat com a de
tentor de tota saviesa espiritual. Però també s'han trobat davant 
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la cris i d'aquest t ipus d'Església; llavors, tampoc no han trobat la 
«seguretat mínima» que necessitaven: els adults en aprenentatge 
de fer comunitat. .. 

Tot a ixò que estic d ient va certa ment molt lligat a la imatge del 
Crist presentada abans . IÒs el que ho ha produït. 

Un altre fet ha agreujat les coses. Sempre el mateix: l'indivi
dua li sme de Ics concentracions urbanes i de les propagandes del 
consUIn. 

I s i tot plegat ha «caigut» damunt la psicologia «autosuficien t» 
o . ideal ista. del jove, ell s'ha replegat sobre si mateix, desente
nent-se o, fins i tot en certs casos, menyspreant e l mestratge dels 
adults, aquest critica t mes tratge dels adults. 

El que se li ha presentat més real com un cert tipus de vida 
comunitària, de sol idaritat amb els homes, ha estat la ll uita de 
les ideologies socialistes i marxistes, que, realitzades en la llunya
nia (cada vegada queda tot més a prop) li han aparegut com quel
com concret a realitzar. I ho han ap rès amb tota l'anàlisi crítica 
sobre l'Esglés ia (fonamentada en paraules, ara, o en un passat 
lliga t a l diner) i l'estructura econòmica-política que e ls seus pares 
mantenen. 

Vet aquí perquè alguns s'han quedat sense «res •. 

ELS JOVES QUE LLUITEN PER UNA ESGL~SIA 

M~S FIDEL A CRIST 

Hi són aquests joves 

No ens ha d'estranyar que existe lxm aquests joves . L'Esperit 
de Jesucrist no està pas encadenat (2 Tm 2, 9) i bufa allà on vol 
(Jo 3, 8). I és també perquè hi ha uns adults que llui ten per aquest 
camí de renovació, àdhuc amb les seves debilitat • . Joan XXIII no 
era pas un jove .. . i tants d'altres. 

Però els joves SÓn ells: els joves. Més encara amb el món 
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pluralista que va creixent . No vol pas dir que vulguin anar sols: 
volen adults que estiguin a l seu cos tat, ben bé al seu costat, amb 
profunditat, comprenent-los, donant un testimoniatge desinteres
sat, com un altre Crist. I, de fet, veureu que les comu nitats o grups 
de joves cristians tenen aquesta composició (com ho ha estat amb 
la generació dels nostres adults!). 

Joves compromesos temporalmenl 

D'entrada són gent compromesa temporalment , vull dir que 
tenen una preocupació clara, decidjda a construir aquest món en 
la justícia, en la veritat, en la llibertat, en l'amor; i aquesta preo
cupació no res ta sols en l'idealisme sinó que s'acompanya amb 
fe ts, que més d'una vegada els poden dur a la presó. El seu com
promís no és un simple resultat de la seva fe, sinó fruit de la mi
rada sobre els fets, amb ulls d'home entre els homes. Dic això, 
perquè els seus pares i els mateixos capellans que els han acom
panyat en la seva evolució (la dels pares), ho han fet a partir de 
la fe (almenys en el nostre país). 

Fe e>1 ,ma Església fidel al Crist dels Eva>1gelis 

La seva fe està centrada en la persona del Cri st, en la línia 
presentada una i altra vegada. No cal repetir-ho. La seva participa.. 
ció en l'Esglés ia és crítico-constructiva. Lluiten, tal com ho he 
anunciat, perquè sigui més fidel a aquest Crist, aquesta Església 
que també hem dibuixat ... Per ells és una tasca engrescadora o pot 
resultar una tasca engrescadora. Això de tenir el camp obert respon 
molt positivament a la psicologia idealista del jove. Viuen, doncs, 
amb aquest esperit de renovació. E.s cert que aquest camí obert 
és relatiu, per això hem parlat de lluita; tots aquests apunts mani
festen la situació complexa, diversa, dels nostres cri stian s; les opo
sicions, les exclusions, àdhuc les condemnes mútues. 

D'aquí ve que les reaccions dels joves portin en algun moment, 
després d 'haver lluit at , en no veure el resultat previst, a desapun-
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tar·se. Voler teni r èxit n curt term ini és una reacció molt jove. 
Però d'altra banda hi ha qui es posa més plenament, amb fe i es
perança, a renovar des de dins to t aques t caml de l'Església. Dic 
aLxò perquè aquests grups de joves es mouen dins aquests canvi s, 
d'entusiasme·compromís a desengany·deserció. 

Els joves fan la .seva . Església. Per això, lOt ci que els és 
transmès ho volen fer seu; tot s'ha de discutir, ser novament inter· 
pretat; construït. De fet, el Conci li e ls ha brindat aquesta oportu_ 
n itat; el mateix Pau VI més d 'una vegada ha parlat en aquest sentit , 
encara que després, en altres ocasions digui el con trari. ) Les seves 
trobades, doncs, vénen marcades per aquest afany de recerca, tant 
en el que es refereix a les expressions del contingut de la fe, com 
en la celebració d'aquesta fe. S'accepten les grans línies - fins i tot 
es busca quines són aquestes línies essencials- però després 
ca l fer-ho tot nou; una noveta t que sigui a l màxim de fidel a allò 
essencial, al Crist. Preci sament la seva critica ve de veure que en 
allò que era mudable hom ha traït ci Crist.' 

Mirant el fut",. 

Em sembla que cal es tar amb aquests joves. Treballa r amb ells, 
discutir amb ells. No tenir por. Sí, fer Església amb ells . Vull dir 
que els adults que ens sentim vocacionat s -acceptats per ells
hem de ser-hi. No ens rebutgen pas si hi som sincerament , lle ial· 
ment. Penso que l'Església necessita ci seu pes (com tot a la so
cietat ). 

Algunes omissions: 

L'all llnci explícit de Jesucrisl als altres. Crec que amb aquest 
esperit de renovació interior de l'Església, de trobar-se ells matei-

5. Pel que fa a alguns discursos de l'any 1973, vegeu : Homilia del 
diumenge de Rams (. Documents d'Església_, cols. 677 i s .), discurs al 
CoHegi de cardenals, 22-VI (<< Documents d'Església., col. 904) i paraules 
abans de l'Angelus, 12-VIll (<< Documents d'Església., cols. 1129 i s.). 

6. Vegeu . Quaderns de Pastoral. núm. 23. 
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xas, hi manca més d'una vegada un anunci més explíci t de Jesucrist 
als altres companys joves; no vull dir el clàssic proselitisme, sinó 
un planteig més profund que ho tingui en compte. Seria en focar 
aquest afany de renovació vers aquesta obertura. 

Esclaus d . la socie/al de consum. Em preocupen també les re
percussions que, malgrat llurs crítiques, els arriben inevitablement 
de part de la societa t de consum. Ja n'he parlat abans, però ara 
també m'hi vull refer ir. No és que sigu in qüestions que facin refe
rència directa al camp de la fe, però sí que són cond icionaments 
hu mans que la poden ofega r. I ells, també ho respiren i ho acullen. 
Es tracta d'un cert desmanegament; si voleu, és una reacció a les 
formes educades o refinament dels pares - «/e charme discret » 
que ha d.it Buñuel- tantes vegades buides, convencionals, sense 
fi , i hipòc rites. Reacció, però, que, en el fons, és coincidència en 
els extrems, i és qües tió de noms diferenls. E.s allò que els fills 
són el mateix que els pares (una altra peHícula ens ho ha mostrat, 
Takillg olf). Di ríem que és un «consumisme d 'esquerres •. Per això 
cald ria que revisessin la manera concreta com poden entendre 
la seva austeritat personal (per exemp le, com són esclaus del fwn 
i de la beguda ) o Ics seves relacions noi-noia que en nom de la na
turalitat i de la llibertat són una sublil coincidència d 'egoismes, 
com aquell que «pren una cervesa». 

Hi pot haver interpretacions del «fer comunitat» que port in a un 
compartir hcdoníSl"i cament totes les coses, on tot es vol junt, és 
d ar , amb qui cm va bé es tar junt. Crec que tot això tanca a la 
pràctica . La facilita t es troba en el fet de parlar, només de parlar , 
que hem de fer un món j llst i fraternal o una Església _ comunitat 
viva. No voldria ser interpretat en aquest punt com un mantenidor 
de l'ordre establert o dels costums de sempre. Voldria dir als joves 
que revisessin més a fons aquests aspectes, com en això són vícti
mes del típic consumisme (d 'esquerres, he dit), i que en vulguin ser 
veritablement lliures. 

Voldria dir encara com es pot haver donat aques t fenomen. E.s, 
com sempre, el meu punt de vista, la meva reflexió. El qui lluita 
contra unes estructures po1ítico-cconòmico-socials, en les quals el 
diner i el prC6tigi són l'ideal a aconseguir, fa que un mateix vulgui 
i hagi de viure amb poc diner ---el just- per a no ofendre els altres 

136 



o no fer-se esclau de tants productes que s'ofereixen en el mercat 
(per a no caure en el cercle viciós). Això comporta una tensió que 
en no poder-sc o no voler-sc compensar pel benestar típic i refinat, 
potser el de casa seva - la casa arregladeta, l'afany de lucre, un 
bon dinar, etc.-, es busqui i es lrobi en certa manera en les coses 
de sempre accessibles a lothom. Llavors, no es realilza a partir de 
l'estructura que fomenta el plaer -cI gran mercat del món capita
lista- sinó en un nivell personal, de lu a lu. Amb la idea que hom 
no se serveix de l gran « tinglado~, es justifica, però, la temptació de 
sempre, de l'home, de l plaer-pel-pl aer. 

Els pares d'aquests joves 

No podem pas dir que tots est iguin en la Iinia dels fills . En 
genera l, hi trobaríem un comú denominador: són respectuosos amb 
llurs fill s. Diríem que sense massa teories els han sabut pujar amb 
ci gust per les responsabilitats. Seria allò que els han ajudat que 
fessin ells mateixos responsab lement Ics decisions. Per mi és una 
base educaciona l molt important. Per altra banda, aquests pares 
són gent serena, sense fana ti smes, siguin cristians practicants o no; 
gent que lluiten d'una o a ltra manera per la veritat, per la justícia, 
pel respecte entre les persones, per l'ami stat; gent que tot i tenir 
diner no és presa pel diner o per l'afany de tenir (si els sobrevin
gués una cri i econòm ica, la suportarien tranquiHament); també 
cristians compromesos en la renovació de l'Església, però sense 
massa complexos, amb una crítica serena d'ells mateixos, oberts 
al futur i confiant que els fills faran el seu camí, i el faran millor 
que ells. 

Lluís Bonet 
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L'ORDENACIÓ SACERDOTAL 

D'HOMES CASATS 

La posició actual del Magisteri 

INTRODUCCiÓ 

Aques t escrit és originàriament WI dossier 
rI'estudi redactat a petició del cOl1sell presbite
ral de l'arxidiòcesi de TarragO/w. Bé que, amb 
vista a la publicació, s'hi Iwgin inI rotluit alguns 
rel OCS, henz preferit de conservar-hi el to neu
tre i de compilació docum.ental, per tal que el 
lec tor es formi ell mateix un criteri sob re aquest 
lema tan complex i fàcilment engendrador de 
slIscepl ibi/ilats. 

En tractar aquesta qüestió, cal no oblidar altres ternes afins : 
I. Distú,ció entre celibat i sacerdoci. Avui dia tothom l'admet. 

També hi ha un C0 l1Se/1S11S per a admetre que la implantació del 
celibat com a llei general, his tòricament parlant, no ha obeït sem
pre a causes d 'ordre espiri tual sinó també a altres motius (per 
exemple, evita r la transmissió hereditària de beneficis eclesiàstics). 
La qual cosa no vol dir que la pràctica actual de l'Església no tin
gui unes motivacions més profundes ; Ics raons que avui la poden 
justificar no s6n, en princ ipi, les que motivaren la llei. 

També ha augmen ta t la reflexió sobre els motius de conver
gència entre sacerdoci i celibat (la descripció que en fa el Sínode 
del 1971 és més treballada que la de l'encíclica Sacerdotalis caeli
batus). 

2. La reil1tegració dels qui han deixat el ministeri. En virtut 
de la doctrina definida a Trenta sobre el caràcter, l'expressió «re
ducció a l'es ta t laical_ és inadequada. Des del punt de vista teolò
gic no hi ha inconvenient d'admetre llur reintegració;' però des 
del punt de vista pastoral no sembla, almenys per ara, gaire opor
tuna; ' els bisbes holandesos, per exemple, l'admetrien - en casos 
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particulars ... amb unes determinades condicions»; J el Concili pas
toral holandès la votà amb 86 vots si , 3 no, 9 abstencions;' en canvi, 
l'assemblea conjunta de bisbes i preveres espanyols es limità a de
manar que «fossin suprimides dintre l'Església i en la societat les 
mesures discriminatòries que afectin la seva dignitat humana i cris
tiana •. ' Pau VI parla d'aquests preveres amb un to més dur. 6 

3. La recerca de nous ministeris. Ha estat desvetllada amb 
més vivesa davant la negativa del Sínode del 1971 a ordenar homes 
casats. 1::S una recerca que caldrà continuar sempre per raó de la 
mateixa riquesa i vitalitat de l'Església i dels canvis del món.' Re
centment l'han estimulada enca ra més Ics limitacions del motu
propi A1inis teria quaedam .t 

4. Els minis te ris fem enins. Fa anys que es treballa en aquest 
camp i molts teòlegs no hi trobarien inconvenient pel que fa al 
diaconat (Congar); d'altres, ni pel que fa al presbiterat (Daniélou , 
que prefereix el presbiterat femen í al mascuH casat). Pau VI ma
teix, e l febrer passa t, declarava: . Volem ... [que les religioses] si
guin inserides honorablement i de manera orgànica, potser àdhuc 
mitjançant alguna iniciació sagrada, en el teixit eclesiaL» 9 Un pres
biterat femení solucionaria ev identmen t la manca actual de sacer
dots ; però no sembla que calgui ins tituir-lo per aquesta ra6.10 

L'ORDENACIÓ SACERDOTAL D'HOMES CASATS 

El Concili" 

El concili Vaticà II aprovà l'ordenació diaconal d'homes casats. 
Quan es tractà del ministeri i vida dels preveres, l'holandès Koop, 
bisbe al Brasi l, parlà de les necessitats de l'Amèrica Llatina i pro
posà l'ordenació sacerdotal de laics amb cinc anys almenys de vida 
matrimonial. El diari .La Croix. del 13-X-65 publicà un interviu 
amb monsenyor Ancel, que defensava la pràctica actual. El dia 11 
va ser llegida a l'assemblea una carta del Papa en la qual deia: .No 
és de cap manera oportú un debat públic sobre aquesta qüestió, 
que exigeix una gran prudència i que té tanta importància. El nos-
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tre designi és no sols de conservar amb lates les nostres forces 
aquesta llei antiga, sagrada i providencial , sinó també de reforçar 
la seva observança tot recordant als sacerdots de l'Església llatina 
la consciència de les causes i Ics raons que, justament avui, d'una 
manera particular, fan que aquesta llei hagi de ser considerada 
com molt adaptada, gràcies a la qual els sacerdots poden conservar 
tot el seu amor únicament al Crist i dedicar..se totaJmen t i generosa
ment al servei de l'Església i de les ànimes .• 12 

Hi hagueren aplaudiments que venien sobretot de la tr ibuna 
dels experts i dels auditors la ics. El Papa permeté que els qui 
pensaven altramen t li ho fessin saber per escrit. Molts bisbes en· 
viaren telegrames d'agraïment al Papa, entre ells monsenyor Lar
rain, president del CELAM. 

El cardenal Bea criticà la manera amb què el document sobre 
la vida i el ministeri dels preveres parlava del celibat, tenint en 
compte la pràctica di ferent de les esglésies d'Orient. La reelabora
ció fou difícil però en resultà un text definitiu serè. El paràgraf 16 
del decret Presbyterorwn ordinis diu de les esglésies orientals: 
. Aquestes tenen preveres que escolliren, pel do de la gràcia, servar 
el celibat -la qual cosa fan tots els bisbes-, però també n'hi ha 
que són casats, el mèrit dels quals és gran; tot recomanant el celi· 
bat eclesiàstic, aquest sant Concili no vol pas modificar la disci
plina diferent que és vigent legítimament a les esglésies orientals; 
exhorta, amb tot el cor, els homes casats, ordenats preveres, a per
severar en la seva santa vocació i en la donació total i generosa de 
la seva vida al ra'!la t que els ha estat confiat. . 

L'encíclica . Sacerdotalis caelibatus .. 

La promesa de donar nou esplendor i vigoria al celibat sacer
dotal en les circumstàncies actuals, el Papa l'acomplí amb la pu
blicació de l'encícl ica Sacerdotalis caelibatus, del 24-YI-67." Aquest 
document, segons François Biot, no tanca la porta a una eventual 
ordenació d'homes casats: «Em sembla que la condició fonamental 
perquè un dia es realitzi aquesta possibilitat és que no comprometi 
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gens ni mica la llei del celi ba t, i que no suposi de cap de les mane. 
res una acomodació oportunista a les crítiques in fundades contra 
el celibat. El documen t present desfà aquests equívocs .... 

Aquesta encíclica presenta detalls curiosos: 
- Una citació de l'allocució de Joan XXIII al sínode romà del 

1%0, m olt vigorosa, en defensa de la llei del celibat (núm. 37). 
- Una aHusió deferent envers la prax i oriental (núm. 38), però 

fen t notar que, segons ella, els bisbes són escoll its entre els cèli· 
bes i que l'ordenació sacerdotal impedeix de contreure un segon 
matrimoni (núm. 40). 

- No queda exclosa l'admissió al presbiterat ca tòlic dels minis· 
tres no catòlics que s'han casat abans dc passar a la nost ra Es· 
glésia (núm. 42). 

Els fets del cnmençament del 1970 

L'encíclica del Papa provocà reaccions de tota mena. D'ençà 
d'alesh ores el tema del celibat ha fe t córrer t inta i sang. 

A nivell oficial fou el Conci li pastoral holandès el que provocà 
més tensions. El fel de tri ar com a objecte d'es tudi el ministeri sa
cerdotal ja les havia fet preveure. Pau VI el 24·XU·69 adreçà en 
aquest senti t una carta als bisbes d'Holanda, en vigílies de la cele
bració de l'assemblea.U Es queixa que «les reflexions i recoma
nacions contingudes en aquests projectes no semblen estar gaire 
en harmonia amb e ls documents i actes en qüestió (Conci li i Ma
gisteri).16 Insisteix en la seva opinió sobre el ce1ibat: «Estem sc
gurs ( .. . ) que el millor servei que podeu fer als vostres sacerdots 
i als vostres fi dels en el moment present ( ... ) serà el d 'afirmar 
serenament e l vostre acord total i sense reticència amb l'Església 
universal sobre e ls punts discutits.» 11 

Els documen ts sotmesos a votació, però, no anaven en la línia 
indicada pel Papa." Tot i subratllar el senti t d 'aquest carisma, ple· 
dejaven «a favor de la inserció massiva de persones casades en to
tes les formes de servei eclesiah.19 

El 7 de gener van ser VOlades cinc recomanacions sobre el ce-

141 

4 



libat dels sacerdots. Els bisbes s'abstingueren de votar." La pro. 
posta de l'ordenació d 'homes casats obtingué 94 vots favorables , 
I en contra i 3 abstencions. Els bi sbes [eren un comunicat en què 
expressaven que no volien actuar al marge de l'Església un iversal 
i que es limitaven a «notificar al Sant Pare la situació exacta de 
l'Església local, així com les idees i els vots que s'hi expressen, con
vençuts d'altra banda que tot això no passa solament en els 
Paisos Baixos .• l afegien: .Els bisbes creuen que, per a llur co
munitat, seria bo que, al costat dels sacerdots que viuen segons 
un celibat que han escollit del tot lliurement, hom pogués admetre 
a l'Església llatina sacerdots casats, en el sentit que homes casats 
poguessin ser ordenats sacerdots, j que, en casos particulars. sa
cerdots que s'han casat poguessin ser reintegrats en el ministeri, 
amb unes determinades condicions.»:!1 

El Sant Pare, el 2 de febrer, escrivf una carta al cardenal secre
tari d'Estat," que encapçalava dient: . Les declaracions fetes pú
bliques aquests dies a Holanda sobre el celibat eclesiàstic ens han 
adolorit profundament ( ... ) per Ics conseqüències pertorbadores 
en la vida de tota l'Església .• Hi parla de «resolucions tan desgra
ciades, tan divergents de la nostra actitud i, creiem, de tot el 
conjunt de l'Església» .• Ens sentim en el deure de reafirmar cla
rament el que ja hem declarat i repetit moltes vegades, és a dir, 
que el lligam entre sacerdoci i celibat, establert des de fa segles 
per l'Església llaUna, constitueix per a ella un bé summament pre
ciós i insubstitu"ble .• 

Amb tot, afirma que _no oblidem una qüestió que ens ha estat 
presentada amb insistència per part d'alguns bisbes ( ... ). En una 
situació d'extrema carència de sacerdots --ens demancn ells- i li
mitant-ho a les regions que es trobin en semblant situació: ¿no es 
podria considerar l'eventualitat d'ordenar per al nlinisteri sagrat 
homes d'edat ja avançada, que hagin donat en el sell ambient el 
bon testimoniatge d'una vida familiar i professional exemplar? 

Després de no dissimular les seves reserves a aquesta possibiIi· 
tat, afegeix: .En tot cas, Ics conseqüències foren tan greus i plan
tejarien qüestions ta lment noves per a la vida de l'Església que, 
si es donava cI cas, s'haurien d'cxaminar prèviament i atcntament, 
en unió amb n6s, pels nostres germans en l'episcopat, tenint pre-
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sent davant Déu e l bé dc l'Esglés ia universal, que no es podria 
separar del de les Esglésies loca ls.» 

Bé que certs comentaristes subratllaren que, arran de les «qües
tions talment noves per a la vida de l'Església» que planteja la re
gulació dels naixements, Pau V[ no les examinà prèviament amb els 
germans en l'episcopat, és important de constatar que no exclou 
"eventual ordenació d'homes casals. 

El [ct és q ue, partint d'aquestcs parau les, diversos episcopa ts 
i assemblees sacerdotals han anal admetent aquesta possibilitat 
tol i reconèixer que la qüestió és molt complexa. 

El parer de tres assemblees 

Així, per exemple, la Trobada europea dels delegats dels consells 
presbiterals celebrada a Ginebra (20-23-IV-71) votà les proposicions 
~egüenls: 

«8. Es desitjable una possibilitat més ampla d'ordenar preve-
res a homes casats, lot tenint en compte: 

.a) Les necessitats missioneres i pastorals de l'Església; 
»b) La vida del candidat; 
»c) Una formació adequada amb vista al ministeri que haurà 

d'exercir.» 
54 sí, 8 sí itlxla modum, 9' no, 4 blancs. 
«L'accés d'homes casats al sacerdoci no ha de ser admès exclu

si\'ament per raons de necessitat, sinó per la raó positiva de l'en
riquiment de la comunitat cristiana._ 

54 sí, 9 sí illxta modul1l, 16 no, 4 blancs. 
«L'assemblea demana que el Sínode prengui una decisió a favor 

de l'ordenació d'homt.'s casats, lot deixant a Ics conferències epis
copals la cura de precisar les modalitats de l'elecció, de formació, 
de ministeri.» 

52 sí, 9 sí iw:ta I1todUIIl, 18 no, 3 blancs. 
Altres proposicions demanen que hom aprofundeixi l'es tudi de 

totes aquestes qües tions.:!3 
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Del 6 al 10 de setembre, 85 sacerdots que representaven 5.000 
preveres d'AlIglalerra i Gales votaren, entre d'altres, les afirma
cions següents (cal tenir present que cap d'elles, pel fet de no ob
tenir la majoria de dos terços -57 vots- no fou adoptada com 
a text oficial): 

«Reconlanem de preveure sense retard l'admissió al sacerdoci 
d'homes casa ts 

»- actualment diaques (48 sí, 37 no) 
.- jubilats, d'una vida cristiana provada (48 sí, 36 no) 
.- que s'han mostrat veritables apòstols la ics (47 sí, 37 no, I 

abstenció).» 2 1 

L'assemblea cOlljunta de bisbes i sacerdots espanyols, celebrada 
del 13 al 18 del mateix mes, passà a votació el text següent: . 41. 
Davant el greu problema, ecIesiològic i pastoral, plantejat en algu
nes conlunitats cristianes dels nostres dies per l'escassetat de voca
cions sacerdotals, que les coHoca en la situació d'haver de viure 
sense les funcions ministerials, essencia ls al seu ésser i al seu crei
xement, aquesta Assemblea demana respectuosament a la Santa 
Seu i al Sínode dels bisbes que considerin la conveniència de con
ferir a homes casats, per a aquestes comunitats, l'orde de prevere.» 

Primera votació: 161 sí, 72 no, 3 iuxta modum, 15 blancs. 
La segona redacció afegí, després de «Sínode de bisbes.: « ... que, 

si amb Wla adequada di stribució de la clerecia a escala mundjal no 
es resol el problema. considerin la conveniència d'ordenar preveres 
per a aquestel comunitats homes casats». 

Resultat: 146 sí, 69 no, 7 blancs. 
El text, doncs, no fou aprovat perquè no tenia la majoria neces

sària.2' 

El Sínode episcopal de 1971 " 

La írnpressió general del Sínode fou la constatació de la com.
plexitat dels problemes relatius al sacerdoci ministerial. Quant 
a l'ordenació d'homes casats, el cardenal Enrique y Tarancón re-
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flectí el pa rer dels pares en el seu report introductori. ~s indis
pensable de llegir els tex tos dels d iscursos i intervencions per tal 
de fer-se càrrec de les raons a favor i en contra. La votació sobre 
aquesta possibilita t no fou feta per placet o ntm placet sinó per 
l'adopció d'una de les dues fórmu les següen ts: 

Fórmula A: . Salvat sempre el dret del Summe Pontífex, l'or· 
denació presbiteral dels homes casats no és admesa, ni tan sols 
en casos particulars» ( 107 sufragis). 

Fórmula B: . Pertoca només al Summe Pontífex, en casos par· 
ticulars, a causa de les necess itats pastorals i després d'haver con
siderat el bé de l'Església universal, de permetre l'ordenació sa· 
cerdotal d'homes casat, a condició que siguin d'eda t madura 
i d 'una vida solvent » (87 sufragis). 

Hi hagué 2 abstencions i 2 vots nuls. Malgrat la reserva de l 'as· 
sem blea, és indubtable que el nombre de sufragis de la segona fór· 
mula hagués estat notablement inferior només cinc anys enrera. 

Alguns documents romans 

"&; bo de no oblidar alguns documents romans que, a causa del 
seu llenguatge i en ci context apassionat d'aquests darrers tres anys, 
no han afavorit massa la causa que defensaven: 

- Renovació de les promeses sacerdotals el Dijous Sant." 
- Normes per a instru ir les causes de reducció a l'estat laieal .u 

- Motu·propi Ad pascel1dum, que conté la novetat . d 'un ritu 
especial, que haurà de precedir l'ordenació diaconal», per a expres
sa r el compromís públic del celibat." 

La posició de monsenyor Riobé 

Després de les immediates reaccions sobre el Sínode no hi ha 
hagut fe ts especials que hagin desvetllat novament l'opinió pública 
sobre aquest tema. Només de tant en tant sorgeixen declaracions 
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de bisbes i teòlegs que es pronuncien a [avar d 'una modificació de 
la disciplina actual. La més notable ha estat la del bisbe d 'Orleans, 
Guy Riobé, en la seva intervenció a l'assemblea de bisbes france
SOs celebrada a Lourdes l'octubre passat. E l poc impacte que 
tingué damun t l'assemblea és potser una mostra que, com a tema 
de di scussió. ja és una qüestió força sa turada.30 

CONCLUSIONS 

La recerca sobre l'ordenació d'homes casats, en l'esdevenidor, 
consistirà a sospesar els pro i els contra a mesura que es vagin 
dibuixant com han de ser Ics comunitat s de demà i quina presèn
cia hi ha de tenir ci m inistre ordenat. 

Potser una limitació del problema és el fet que hagi estal sus
citat davant la disminució de vocacions (aquesta posició queda re
rIectida en el text de l'assemblea conjunta espanyola). Això podria 
fer la impress ió, d'una banda, que la presència presbiteral només 
pOL ser imaginada dins l 'estructuració actual de les comunitats, 
i que. per l'altra, l'Esperit Sant suscit a menys que ahir el carisma 
del celibat. 

De ret, un dels fruits positius del darrer Sínode i de les cir
cumstàncies que l'han envoltat, és que obliga a repensar ci lloc del 
prevere i del laic dins l'Església i la qüestió dels ministeris feme
nins. Fets que demanen que siguin tractats per ells mateixos i no 
per tal d'omplir llacunes. En aquest context -per glossar l'afir
mació de F. Biot esmentada més amunt- la qüestió de l'ordenació 
d'homes casats no comprometria gens ni mica la llei del celibat ni 
suposaria de cap de Ics maneres una acomodació oportunista a les 
crítiques infundades contra el celibat. 

es el que acaba d'escriure el bisbe de anterre, Jacques Dela
rue, favorable a ,'ordenació de casats : «Si es donen aquestes or
denacions , jo desitjaria que no fossin considerades com esdeveni
ments sensacionalistes, en els quals uns hi veurien una catàstrofe 
men tre que d'a lt res triomfarien ( ... ). Em semblaria essencial tam
bé que una decisió d'aq uest ord re no [os presa en un cl ima de crisi 
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com un remei últim a una situació que es degrada, sinó com una 
respos ta posi liva a allò que hauríem descobert com una mirada de 
Déu damunt l'Església del nostre temps. Per això desitjo que no 
sigu i presa massa tard.,, '1 

Berrwbè Dalmau 

OTES 

1. Noteu, com a exemple pràctic, que, en cas de perill de mort , 
segons els cànons 882 i 892,2, qualsevol sacerdot pot confessar. 

2. Efectivament, una gran part dels fidels considera un exponent 
del clericalisme el fet de l'actual facilitat de dispenses de celibat men
tre que roman intacte el principi de la indissolubil itat matrimonial. 

3. Dd'E 1970, col. 271. 
4. ¡bid., col. 269. 
5. Dd'E 1971, col. 1244. 
6. Vegeu la cèlebre homilia papal del Dijous Sant del 1971 (ibid., 

cols. 614-615) i les paraules en la carla al cardenal Villot: «Afirmem cla
rament el nostre deure de no admetre que el ministeri sacerdotal pugui 
ser exercit per aquells qui després d'haver posat la mà a l'arada s'han 
girat endarrera, (Dd'E 1970, col. 298). 

7. Vegeu, per exemple, l'article de R. MEHL, Eclesiologia i sociolo· 
gia a Dd'E 1973, cols. 309-324. 

8. Dd'E 1972, cols. 1193-1198, 1229-1230. 
9. Dd'E 1973, col. 426. 
10. Ens podem fer una pregunta: què veurem primer, l'ordenació 

d'homcs casats o la de les religioses? 
11. Entre la literatura dels principals cronistes del Conci li (Fes

quet, Laurentin, Congar, Martín Descalzo ... ), resultcn particularment 
interessants, per la in[ormació i la reflexió teològica, les pàgines de 
l'ex-director de .La Croix », Antoine Wenger, a Vatican lI. Cronique de 
la quatrièl1lc sessiOl1, París, 1966, pp. 301 ss. 

12. A. WENGER, J. e., p . 311. 
13. Dd'E 1966-67, cols. 1359-1394. 
14. ¡bid., col. 1394. 
15. Dd'E 1970, cols. 225-231. 
16. ¡bid., col. 228. 
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17 ¡ bid., col. 230. 
18. Dd'E 1970, cols. 243-268. 
19. 1bid., col. 263. 
20. Vegeu els resultats a ibid., cols. 269-270. 
21. ¡bid., col. 271. 
22. [bid., cols. 295-302. 
23. Vegeu el tex t senccr de Ics resolucions a «La Documentation 

catholique. 1971, pp. 459463, i un comentari de Luigi Sandri sobre la 
trobada a Dd'E 1971, cols. 805-818. 

24. . La Documenta tion catholique. 1971, p. 949. 
25. D'dE 1971, cols. 1225-1272. 
26. El dossier relatiu als treballs sobre el sacerdoci es troba a . La 

Documentation catholique. 1971 , pp. 959-993; el text català del document 
aprovat per l'assemblea i d'algunes intervencions. a Dd'E 1972, cols. 
21-62. 

27. Dd'E 1970, cols. 353-354, 379-380. 
28. Dd'E 1971, cols. 1153-1164. 
29. Dd'E 1972, cols. 1313-1320. 
30. Posteriorment ha estat publicat un recull de les cartes que rebé 

amb motiu de la seva intervenció: Letlres au Père Riobé, París, 1973, 
144 pp. L'oficina del consell de l'episcopat francès, reunit a Paris el 7 
de febrer, ha lamentat «ci procediment que consisteix a fer una tria de 
cartes privades i àdhuc a publicar-ne només alguns extrets. (dnforma· 
tions cathoLiques internationales», 1 març 1973, p. 25). 

31. Dd'E 1973. 

En l'aplec de documents es tenen particularment en compte -sense 
perjudici de l'objetivitat- aquells que el lector català trobarà més a 
mà perquè han estat publicats a «Documents d'Eglésia. (O d'E). 
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OPTIMISME CRISTIÀ, AVUI? 

Aquestes reflexions han nascut en el clima 
d'tm recés amb lm grup de mat rimol1is. Per 
això mostren un to de conversa fam iliar, gaire
hé informal. No hi cerqueu, doncs, la pTeten· 
sió d'abastar tola la complexitat de les qües· 
tions plantejades, sinó més aviat d'obrir un dià
leg lliure i obert . UI pregwlla que encetà el 
recés fou precisamellt aquesta: ¿podem ser 
el1ca ra optimistes? 

L'Església , espai teofànic 

No hi ha una defin ició adequada de l'Església, perquè és una 
en titat que no cap en les nostres ca tegories men tals. De fe l, és 
«objecte de fe », .crec» en l'Església ... 

Limitem-nos a ulla de tantes definicions: «és un espai leofànic». 
L'Antic Testament parla d'«espais teofànics. o indret s on Jahvè s'ha 
dignat manifestm'-se. El grup humà, la comunitat dc creients SOf

tida de Pentccostès, ha quedat com a «espai permanent » on Déu 
vol manifes tar.se als homes. La raó és perquè el genuí «espai teofà· 
nie. on Jahvè es manifestà plenament fou la persona hi stòrica de 
Jesús de Natzaret. Aquesta missió manifestadora, «teofànica», l'ha 
heretada l'Església, que per això és i ha de ser «visib le» i, a més, 
«s igne. que indica, que assenyala la presència d'Algú i que fa que, 
assenyalant·lo, aquest Algú realment s'hi faci present (sagrament) . 

L'Església som nosaltres amb les nos tres limitacions humanes, 
amb els nost res defectes i fin s amb els nostres pecats. L'Església 
se sap «espai teofànic». Això és una gran cosa. Però, com totes les 
coses que estan subjectes encara al temps i a l'espai, són ambigües, 
són peri lloses. Els éssers humans tendeixen a «fer déus» : la histò
ria ho demostra a bastament. E.s una mena d'instint. L'home veu 
en la divinitat, la seguretat. L'home cerca la segureta t; és natural. 
E.s natural, també, que vulgui apoderar·se d 'aquesta seguretat, per 
això dóna nom als déus. Per això el Déu veritable, Jahvè, no té 
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nom ni vol que li 'n posin : prohibeix que se li posi nom i, encara 
més, que se'l representi , perquè, per als primitius, posar nom equi
val a dominar; fer representacions, equival a delimitar, embotellar, 
tancar ... El gran mèrit d'Israel és d'haver defensat, contra totes 
les temptacions i mals exemples dels pobles veins, aquesta intoca
bilitat de Déu, la seva transcendència. L'anomenen . Jahvè . (l'«alt ., 
probablement) perquè no saben quin nom té ni poden saber-ho. 
Quan Moisès pretén que li sigui dit: . Qui diré que m'envia?, el 
qui l'envia li diu: «Qui sigui jo. no el preocupi. .. 'f jo sóc el qui 
sóc" i lla en parlem més ...• E l Déu veritable no és manipulable, 
sempre es troba més enllà de les nostres categories humanes. 

Però, com dèiem, les ganes hi són. No ens estranyi, doncs, que 
els cristians, al cap i a la fi humans com els no cristians, hagin ca.i· 
gut més d'una vegada en la temptació de manipular Déu. I , si no 
directament el mateix Déu, sí, almenys, les coses de Déu. Per aques
ta raó trobem que l'Esglés ia, moltes vegades, ha deïficat, ha idola
trat, s'ha construït ídols. 

El poble de l'hode 

Els estudiosos de la Bíblia són de l'opinió que la Bíblia gairebé 
no reconeix altre pecat que el d'idolatria. Potser tots els pecats 
poden reduir-se al d'idolatria. Per tal d 'evitar la idolatria és, pot
ser, perquè Déu s'escollí un poble tan tradicionalment transhu
mant. nòmada. Ser nòmada equival a renunciar a instaHarsc. Els 
ídols són els perns de tota instaHació; necessiten estabilitat. 
Els ídols «de categoria» es troben només en les grans civilitzacions, 
en els pobles ben assentats, organitzats, jerarquitzats ... 

Idolatria, doncs, i nomadisme, són poc compatibles . L'estil de 
vida del Poble de Déu, àdhuc un cop instal·lat, havia de ser l'estil de 
l'exode: la repugnància a quedar-se. I, per contra, la taleia de sor
tir, d 'estar sempre a punt de deixar-ho tot i d'anar-se'n. L'Església, 
segon Israel, ha de reproduir aquesta forma d'entendre l'ex.istèn-
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cia, pròpia de l'antic Poble de Déu, e ll a que és el nou Poble de 
Déu. El seu nomadi sme, el seu «tirar endavant» i e l seu «pensar 
en el futur . (anhel de la parusia ) l'hauria d'haver marcat sempre 
i amb evidència enmig dels altres homes. 

Darrerament hom ha volgut derinir l'Església com a .baluard . 
(baluard de l 'ortodòxia). És rer-li un mal servei. Caldria poder-la 
comparar amb una tenda de campanya que tan aviat muntem 
com la pleguem per tal d'anar-la a munlar en un altre indret. 

L'Església ha es tat factor de c ivilització; d'això, tots e ls cris
t ians n'hem d'estar orgullosos. Però no ens ha dc fer 'perdre el cap: 
l'Església 110 ha de ser factor de c ivilit zació. És a dir: l'Església 
ha estat (i millor que sempre sigui ) factor de civilització sense que 
tingu i la missió de ser-ho. No li hem d'exigir que ho sigui. Justa
ment això ha estat una ront de desviac ions. 

L'Església (nosa ltres!), al lla rg de la seva història, ha p restat 
molts sen'cis a la civilització, a la societa t. Llàstima que hom hagi 
transformat en idols aquestes prestac ions! AI ll arg de la seva histò
ria, cal ia i era inevitable, que l'Església segregués formes, estruc tu
res , e tc. indispensables per a la seva comesa; però, segons e l mòdul 
obligatori, l'Èxode, immediatament després d'haver-los segregat, 
havia d'haver-los posat en quarantena, sempre abocada cap enda
vant, mirant cap al «Dia del Senyor». 

La «mística de l'Èxode» no és altra cosa que la «mística de la 
fe» . L'Església és e l Poble de creients. És el poble de cridats que, 
sota l'influx de Déu, respon a aquesta crida. La crida és també 
anomenada . Paraula» de Déu. Però aquesta Paraula no és m ai cla. 
ra del tot. Només és clar que és Déu qui crida. Per a nosa ltres, 
cristians, és la crida de Déu, en Jesucris t, dins l'Església. E l dis
tintiu, doncs, primordial dels cristians, és viure pendents de la 
Parau la de Déu que, a més, no és mai del tot clara. Això és igual 
que viure, minut a minut, dia rera dia, pendents d'allò que Déu 
indicarà, si li sembla bé d'indicar-ho! .Com els ulls de la serventa 
posats damunt la seva mestressa; com els ulls del servent posats 
damunt e l seu amo ... » 

La vida de fe és «mística»; és a dir, no té una explicació rac ional 
( tampoc no és irracional! ) ni psicològica . És un fet. . Qui ho pugu i 
entendre, que ho en tengui. .. !» 
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I aquí trobem un altre dels déus del nostre Olimp: la raciona
lització. Com no hem d 'estar cofois de la nostra . Ph i losopltia Pe
remlis. , de la nostra este la de pensadors? ¿Hem pensat, però, que 
l'Església haur ia estat igualment l'Esglés ia sense aquesta altura 
filosòfica? No sembla pas, per ara (Déu en sigui lloat! ) que la mena 
de pensadors, i de molla qualitat, es perdi; però, ¿pensem que, tot 
i que són útils, l'Església se'n pot passar sense que la seva absèn
cia la faci tron tollar? Pensem-hi , doncs! «Logos» i «àgape •. Orto
dòxia i ortopràxia. L'haver retul tanl d'homenatge al logos, l'haver 
deixat bastant de banda l'àgape ha fet que l'Església desemboqués 
en una aporia tràgica, en una aporia que és un autèntic escàndol. 
El logos està sati fet: l'estruclura racional dogmà tica és una me
ravella o, almenys. ho ha estat fins ara. La jerarquia ho tenia re
solt: de tectar una heretgia ha estat fàcil , gràcies a la claredat de 
les definicions. Pcrò aquesta solidesa racional no ha estalviat l'a
poria tràgica, el gran escàndol d'aquests moments: que els qui 
combreguen en l'acceptació (o, almenys, en ci nO-refús) del mateix 
sistema dogmàtic, es ma tin entre ells; que els qui estan d'acord 
a acceptar que en Déu hi ha tres persones, això di ns el santuari 
de la seva consciència, estiguin a mata-degolla a fora, en la pales
tra pública; que aquells qui, per la força del baptisme, són invi ta ts 
a la comunió amb el Cos i la Sang de Crist, es combatin utilitzant 
el nom comú de cristians. El gran escàndol d'aquests moments 
és que torturadors i torturats professin, si ve el cas, la mateixa 
doctrina. El gran escàndol és que l'Església no tingui mitjans per 
a evitar -ni sàpiga com fer·ho- que el torturador es trobi' a la 
taula eucarística amb aquells que ell torturà la nit anterior. Alguna 
cosa ha fallat! 

El desmantellament 

La nostra època té alguna cosa que fa que s'assembli a la de 
Jesús de Natzaret: també el seu poble, amb la seva religió, havia 
anat a parar en un Olimp format d'una colla de déus, com les 

152 



minucioses prescripcions farisaiques, tabús (parlar amb una dona 
a soles) etc. Jesús es mostra lliure i, alhora, con testatari enfront 
de tantes coses convencional s que agradaven tant als seus con
ciutadans. «Se us ha dit .. però jo us dic ... » Com enderroca ídols! 

També avui els ídol s comencen a ser enderrocats. Qui ho fa? 
¿El jovent, amb el seu inconformisme? ¿La societat, amb la desa
cralització cada vegada més agosarada? ¿I si resultés que el qui 
ho fa, a través dels factors immediats, actuals, històrics, fos el 
mateix que ho feia a Canaan, a Babilònia, i, més tard, pel seu en· 
viat, a Cafarnaum? 

~s cert que ha començat el desmantellament d'aquest Olimp. 
~s comprensible que això ens faci patir. Com no hauria de ser 
així? I aquest patir és saludable. Que no ens tapi, però, el gran 
benifet de fer·nos quedar a zero. Fem un projecte d'inventari 
d'aques t desmantellament : 

I. Segurelal dogm àlica. El contingut del dogma, Paraula de 
Déu, és incommovible; però la seva expressió, a través del temps, 
no; aJlrament trairia justament allò que és la seva raó de ser: la 
comunicació d 'aquella verilat de sa lut als homes. 

2. Segure/al social. Afortunadament ja (alta poc perquè, a casa 
nostra, el sacerdot ja no sigui l' <<autoridad religiosa. al costat de 
les «Qlltoridades civil es, militares y del Movimien/o». 

3. S egurelal econòmica. Perquè cada vegada és més blasmada. 
Hom espera que ci llibre de Pennenberg, Las finanzas del Vaticana, 
per exemple, aviat pugui ser desmentit. Tota institució per a sobre
viure i funcionar necessita diners, però «si el teu ull t'escandalitza, 
arrenca-te'l, ca r val més que entris al Regne borni que no pas que 
amb tots dos ulls vagis a la geenna». 

4. Prestigi. Ens agradi o no ens agradi, el món ja no compta 
per res amb l'Església; hom, ni els mateixos catòlics (en bona part) 
no llegeixen allò que diuen el Papa o els bisbes; SÓn més estudiats 
els teòlegs protestants que els catòlics; moltíssims joves es mouen 
cridats per Taizé; cap, ni un, no pensa anar a Roma; el fet del reco
neixement diplomàtic per part de molts Estats, per no dir tots, 
té uns motius que disten de ser evangèlics. La ciència fa els seus 
descobriments, sense ni pensar què n'opina l'Església; i en fa les 
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aplicacions (inseminació artificial, per exemple) sense que la preo
cupin les protestes de la j erarquia catòlica. 

5. Auloadoració. Un Pare de l'Església , comen tant el gest de 
Pere, Jaume i Andreu, de deixar les xarxes per seguir Jesús, molt 
agudament fa notar que és més fàcil deixar les xarxes que deixar
se un mateix. L'autonegació és molt més diñcil. I això, en una Es
glés ia que s'havia pres, moltes vegades, com a fi, serà potser allò 
que més li costarà; però alegrem-nos-en «perquè el temps de la 
verema és a prop » La inacabada sagnia de clergues i re ligiosos. la 
sortida soroll osa o s il enciosa de tan ts ahir encara cris tians i àdhuc 
militants , no para. E l Dret Canònic pot arribar a no tenir l'objecte 
sobre el qual versa. Cada dia hi ha més matrimonis pel civil. La 
intervenció eclesiàstica damunt els enterrament s i e ls cementiri s 
aviat no existirà . Molts pares (molts d'ells autèntics cristians ) no 
volen batejar els fill s per motius de molt de pes. Roma, el Vaticà, 
amb tota la seva complicada organització d'oficines i dicasteris, 
quin sentit tindran, aviat? Tot plegat, ¿no farà pensar, aviat, en 
aquell vell almi rall jubilat de la peHícula Mary Poppins? 

Aquests suggeriments els podríem iHustrar amb bastants textos 
bíblics aplicables als fenòmens que només hem encetat. El Poble 
hebreu tenia sovint la fal'lera de fer com els altres pobles: fer-se 
ídols. Alhora, però, Jahvè (no sempre ho aconsegueix) els ho treu 
del cap. L'ídol suprem, vell com la humanitat, és la seguretat feta 
per nosaltres mateixos, la nostra, la que sabem com és, perquè 
l'hem feta. 

Nous ídols? 

Si els cristians visquéssim sempre com penjats d'aquell fil tan 
prim que és el benvoler de Déu, del seu beneplàcit de cada instant 
(això és en r ealitat la vida de fe, de la qual viu «el just» de sant 
Pau ) a h ores d'ara ja hauríem transformat el món; perquè, de fet, 
hem viscut més o menys com els qui no tenen fe: ben arrapats 
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a les seves - a les nostres- seguretats : la pròpia inteHigència, el 
salari, el negoci, la carrera, etc. Llavors ... _¿ no ho fan també els 
gentils? Encara podríem desitjar que Déu fos explícit, ja que 
hem de viure de la seva Paraula. El Parenostre hauria de poder 
dir: . El nostre pa de cada dia assegureu·noS-el almenys per a un 
període de tres anys, o de quatre ... » Però: cada dia hem de de· 
manar el pa de cada dia. t:. s la renovació constant d'aquest estil 
de vida propi del cristià: viure penjat a veure què passa ... 

No ens creguéssim pas que aquesta vida de fe, que el fet d'es tar 
a la mercè del que Déu disposa a cada instant, sigui incompatible 
amb l'ús de les facullats que Déu ens ha donat i que, tanmateix, 
ens les ha donades per a fer· les se rvir. E.s més : cal treure de la 
terra tot allò que ella po t donar; cal inventar tot allò que pugui ser 
inventat ; cal produir tot allò que e ls recursos de la tècnica si· 
guin capaços de prod uir. L'ideal no és pas que al món hi hagi po
bres i pobresa, sinó tot a l con trari, l'ideal és que al món hi hagi 
de t.ot i força; suposant, sempre, que això es tigui tan ben repartit 
que resulti que aquell qui en té menys, en tingui més que sufi
cient. .. L'ideal és que quan els homes hauran arribat tan en llà 
que ja no quedi més enllà, quan ho tindran tot, els cri stians, al· 
menys els cris tians, com la Magdalena als peus de Jesús (proba
blement aquell gest en fou el símbol) hi sàpiguen renunciar: «el 
qui posseeix. com s i no posseís ... » L'ideal és que el cristià, davant 
tanta abundància, davant tanta «seguretah, repeteixi el gest d'ado
ració «trencan t ci flascó i vessant·lo» prosternat davan t Déu tot 
dient-li: «no n'hi ha cap més de segur fora de Vós» . 

Cap cristià no deixarà d'es tar d'acord amb aquesta afirmació: 
«l'únic segur és Déu». L'env ia t de Déu, aquell en el qual el Déu 
amagat se'ns ha fet visible, Jesucri st, ha parlat. La seva paraula 
és Paraula de Déu. 1, com el Déu d 'Abraham, d'Isaac i de Jacob, 
és pa raula d'un Déu poc explícit «els judicis del qual no són els 
judicis dels homes), D'aquí ve que la temptació perpètua s igui 
aquesta : com que Déu na parla clar, fem-nas-en un que hi parli. 
Per als hebreus, el vedell d'or; per a nosaltres moderns, un que, 
amb una fTa se d'aquelles tan catalanes, podríem anomenar «el de 
les faves comptades., que pot prendre una bona varietat de ros
tres. Exigir claredat a la Paraula de Déu és demanar un ídol: cal 
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saber viure confiadament en la foscor de la Paraula de Déu : la 
claredat se'ns donarà de més a més. 

Donem de baixa els ídols antiquats però no ens passem, per 
favor, a la idolat ri a de . les faves comptades», de la certesa i, en 
definitiva, de la seguretat. Cal lluitar, si hom no vol renegar de 
la fe cristiana, contra les situacions d'injustícia. Casos molt recents 
i molt concre ts porten a una conclusió lògica i coherent: la vio
lència només serà vençuda amb la violència. Així ho han dit i fet 
homes «pràcti cs» com Hitler, Stalin, Pinochet. .. L'Evangeli, en can
vi, diu «no oposeu res istència al mal» L'única fórmu la que travessa 
tot l'Evangeli és el Manament nou . l la raó es revolta: . On voleu 
anar amb l'amor?» ~s un déu que no convenç; cal buscar-ne un 
altre de més eficient. . L'ídol, porteu l'ídol! Efic iència, organi tzació, 
combativitat.. . Un cop ens haurà ret servei, ja el posa rem sota les 
ordres del Déu autèntic .• Els croats de tots els temps ho han pen
sat així. ¿Els croals de demà s 'anomenaran ... «cristians marxis
tes»? 

No: a l'Evangeli, aquesta doctrina de la violència, no s'hi troba ; 
com tampoc no s'hi troba la de la maselleria. L'exígència de : - a 
qui et pega en una galta, para-li l'altra», que ho podria semblar, 
tota ella està ficada dins c i gran manament d'«estimcu-vos»; de 
manera que allò que a nivell individual podria se r l'anuHació del 
dret a la defensa, gràcies a la dimens ió comun itària dels deixebles 
de Crist, és una defensa que fan entre lOts del dret de l'individu . 

Llavors, la solució on és? 

En e l mateix Evangeli. l la solució és . Ia follia de la creu >. 
es començar a pensar com els homes «pràclics»: quan lotes les 
prospeccions, quan tots els càlculs e t demostraran que no hi ha 
més remei que la violència; quan tindràs a punl les armes, quan 
estaràs ben convençu t que no ll ançar-se al combat seria un disba
rat ... llavors llença les armes i els càlculs i les prospeccions (tren
ca el fl ascó d'a labastre als peus de Jesús) i torna't boig per Jesús. 
El dia que tu i jo i tots els batejats ens determinem a ser folls 
d'aques ta foll ia, ll avors s í que conquistarem el món. 

Accep tar la violència i e ls sistemes que la inclouen és renunciar 
a la follia cie la creLl; és tractar de mentider Jesucrist i és erigir 
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un ídol. Aques ta follia, fins ara , ha estat un afer de quatre indi· 
vidus, els sants ; segur que e l dia que sigui cosa de tota l'Església , 
el món serà conqui stat. 

Optimisme 

El poder és una mala cosa. Tots e ls poders, per antagònics que 
aparentment puguin ser, en el fons es troben i es donen les mans. 
Per aquesta raó Jesús (al qual havia esta t donat to l poder) no 
volgué exercir mai el poder , ni tan sols el poder del seu prestigi 
personal. 

No cal insis tir a descobrir e l Mediter ra ni de l feste ig de l'Es
glésia amb els poders del mó n; però hi ha indic is (sempre ambigus) 
que això serà cada vegada menys ràcil. Per part de l'Església, per
què e ls seus quad res disminueixen amb rapidesa ; per part del 
món (i , per tant, també de l'Església) perquè puja una generació 
( la qual probablement seguira n d'altres) que refu sa e l poder , 
o, a lmenys, la forma de poder que ens és habitual. J!s l'anomena
da «crisi d'autoritat» que té aspectes dolent s i en té de bons, com 
totes les coses de l món. 

Amb aquesta reducc ió dràstica de l nombre, amb la desafecció 
cada vegada més olímpica de les noves generacions, amb e ls canvis 
sociològics, e tc_, l'Església es veurà obligada a organitza r_sc d'una 
altra manera. Si ja ara e ls seminari s es tanquen , si Ics parròquies 
( Ics que potser pod rien enca ra subs is tir per tenir més recursos 
cultura ls i econòmics) ja s'agrupen per subsisti r, s i la manca de 
sacerdo ts rarà aviat impossible que grans contingents de cristians 
tradicionals, s i encara en queden, puguin anar a missa el diumenge; 
si el paganisme abassegador és finalment declarat incompatible 
amb el ba pti sme .. to t a ixò esbossarà una faç de l'Església que serà 
nova, en alguns casos inèdita i fins i tot estranya. Per què no 
pensar-hi ? Per què no prepa rar-s'hi? 

No és tan urgent descriure com serà el cristianisme de demà 
com de preguntar-nos com hem de ser els cristians d'avui, els 
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qui diem adéu a una forma de ser de l'Església de sempre, forma 
que se'n va; i com hem de preparar la forma que tot just apunta . 
La resposta és la de sempre: el cristià és el cridat per Déu en 
Jesús que, en l'Església, respon «sí. a aquesta crida. :es l'accepta
ció de la «follia de la creu •. :es l'adopció d'una manera de viure 
que transparen ti sempre que la seguretat que busquem com tots 
els altres éssers humans, nosaltres la busquem només en Aquell 
que és l'únic segur. D'aquí ve que, si les petites comunitats que 
sembla que estan apare ixent a tol arreu, s'han de dedicar només 
a afirmar-se com a pelites comun itats, a mirar-se els uns als altres, 
a pensar només en ells ... poca cosa hi haurem guanyat. L'Església 
és «per a la missió »: Aneu ... ! 

Això té dos temps: primer, l'ésser; segon, l'anar. Dos temps 
simultanis, l'un dels quals apuntala l'altre. 

:esser: per la fidelitat a les exigències del baptisme, el cristià 
s'ha de distingir del qui no ho és. No es tracta de «donar faci li
tats », més aviat cal ser exigents. Si de cas, diferim el baptisme! 

L'«aneu», la missió, és de cara al món que ens envolta. Com 
diu molt bé Robinson, «cal perdre'n s-hi • . Alerta! No perdre-s'hi per 
dissolució, sinó, mantenint la pròpia personalitat amb fermesa, pe
netrar tot transformant: ser «el llevat dins la massa». 

Que aquesta massa demà sigui marxista gairebé en la seva tota
litat, al cristià l'ha de preocupar pel deure de ser-ne . Ilevat • . Això 
mateix comporta la prohibició de refusar la pasta a Ja qual va des
tinat per voluntat de Déu . El cristià, com diu sant Ambròs, ha 
d'estar obert a lata veritat, «omne verum a Spiritu Sancto», encara 
que li arribi pel canal marxista. Amb tot, hi ha indicis bastant 
clars que la humanitat està arribant a un «punt crític» que deixarà 
endarrera moltes conquestes que semblaven definitives. ¿No deu ser 
l'agonia del marxisme? Amb marxisme o sense , ¿no deurà ser l'ho
ra, per fi, d'estrenar l'Evangeli? Tota aquesta doctrina tan bella de 
l'amor, com posar-la en pràctica demà? Els primers cristians pa
lestinencs van vendre les seves propietats i les van donar als po
bres. Què han de fer els cristians de l'era atòmica? 

Ha estat dit tantes vegades ! Substituir la . lIei de la jungla . , 
que és la que impera, per la del respecte a la persona. Tota ini
ciativa noble caldrà que s igui marcada (si no inspirada) per la 
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presència cris tiana. Potser l'Església- institució tindrà poca audién
cia, però caldrà que els cristians estiguin fi cats a tot arreu . 

En aques t futur immediat, els cris tians, «llevat dins la massa. 
tindran en compte que el Regne de Déu pot trobar-se onsevulla, 
perquè el Regne és més ampli que l'Església . Realitzaran allò que 
Jesús demanava a l Pa re: . no els tregui s del món , ans lIiura'ls del 
mal lt ; com també que e ls cristians són en el món sense ser del món. 
Ajxò vol dir que sc sen tiran molt sincerament «ciutadans del 
món,,_ No cal (és més aviat un contratcsli moni) constituir un club , 
un petit món d'amiguets dintre ci món. L'«aneu» que constitueix 
l'Església prohibeix aques ts «port s de salvació privats . per a se
lectes. 

Mentrestant 

Si bé, molt probablement, es tem en un «punt crític», tractant

se no pas de la física sinó de la història, aques t punt no és un 
ins tant, sinó que pot ser que tingui una duració bastan t llarga. 
A nosaltres, ens ha tocat de viure aquesta duració en la qua l assis
tim a la mort d'un món vell i d'una fo rma vella de l'Església, i en
cara no veiem gaire la nova faç ni d'aquesta Església ni del món. 
Per tant, què hem de fer? 

Si el monlcnt històric en què va tocar viure a Jesucrist fou, 
també, un «punt críti c» (plenitud dels temps) amb el qual es 
tancava tota una era i en començava una altra de ben diferent (de 
la «lle i antiga » a Ja «lle i nova»), la resposta la pod ríem trobar en 
l'es tudi d 'aquell temps i en el comportament d'alguns persona tges 
que el marquen: la Verge Maria, Joan el Baptista, el vell Simeó, 
la profetessa Anna, sant Josep i e ls ignorats anawim. Però , abans 
de continuar, preguntem-nos s i Jesús no va pronunciar aquella 
(rase tan estranya: «de ixeu que els morts enterrin els seus mo rts» 
pensant en el temps que s'escolava ja, que virtualment ja era 
cadàver; o pen sant en el s altres temps futurs semblants a aquell, 
és a dir, pensant també en el nostre temps. Parlar, ni que sigui 
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en forma actual, present, de tot allò que té les seves arrels en 
aquest passat que s'acaba, ¿no és «un enterrament de morts fet 
per morts»? 

Ben mirat, doncs, serà aconsellable imitar aquells creients es· 
collits, vivents enmig d'uns cadàvers, creients dels quals l'Evangeli 
ha volgut deixar constànc ia. La Mare de Déu d'una manera emi~ 

nent, i e ls altres, cadascú segons el seu grau i el seu ta rannà, eren 
creients que miraven endavant. Miraven s ilenciosament. Juntament 
amb d'altres, els noms dels quals han romàs ignorats, eren els 
anawinl o «pobres de Jahvè », apartats voluntàriament del mare
màgnum imperant, esperant que «plogués el Just., pregant, ca· 
llant. .. Eren «espais teofànics » amagats, mi croesbossos de Ja futu
ra Església. Tant de bo que ens tornéssim homes de vida interior, 
petites esglésies, santuaris on el Senyor es trobés adorat i tingut 
en consideració. En lIn embús, ja és molt no fer nosa. No pas per 
a porlaT una vida de selecte en un aïllamen t aristocràt ic, ans per 
a assumir en la intimitat, amb dolor si cal, els problemes del món 
i de l'Esglés ia i dels homes que la menen. La decisió primera i més 
important ( i sempre vàlida) a prendre en un embús com l'actual és 
-em sembla- no fer nosa, tornar-se més home de vida interior, 
de vida d 'oració, home d'esperança, deixant que pass i el temps ne
cessari perquè vingui la llum, es faci de dia i sigui possible de 
treballa r. E.s una de les facetes de la vida de fe, acceptar l'obscu· 
ritat, com ja hem dit més amunt .. . En moments com aquest, so
bretot, «el Regne de Déu és dintre ... » Avui l'Església universal 
i eterna hauria d'estar reclosa i guardada en tants santuaris com 
cristians l'estimen. Un cop retornats de l'exili, ¿el cor de cada 
cristià que haurà estat fidel no serà com una d 'aquelles cisternes 
de les quals, un cop remogut el llot, en brollà una flama? 

Futurologia? 

Fem·ne una mica. En molts aspectes, reproduirem la faç de l 'Es· 
glésia del primer segle: les petites comunitats seran les que mano 

160 



tindra n ci roc sagrat. Aquestes petites comunitats tindran (o se 
l'atribuiran) una forta autonomia. 

Aquesta puHulació de petites comunitats exigirà un visitador, cap 
de la federació d'un nombre d'ell es. Aquest visitador no podrà 
deixar de ser «bi sbe» (episcopos, vig ilant itinerant) mantenidor de 
la unita t en la fe, en contacte amb tots els a ltres bi sbes i, de 
tots aquests (en les qüestions dubtoses o disputades) amb el bisbe 
de Roma el qua l, després de molts segles, probablement tornarà 
a ser de debò «bi.sbe de Roma», i així serà més que mai «primat » 
de l'Església universal. 

Això, ultra el gran perill d'anarquia i de voler anar cadascú pel 
seu compte (sobretot en països individualistes com e l nostre), s i 
és frenada aqucstn anarq ui a, portarà l'avantatge d'un sa plura
li sme, sob reto t en la pasto ral i en la litúrgia. Haurà desaparegut 
(o, almenys, serà molt improbable que n'hi hagi) el «proletariat 
eclesia l»; al con trari , tothom se sent irà valorat com a persona dins 
la comunitat i, a través del bisbe corresponent, dins l'associació 
d'esglésies locals. A partir d'un ambient més aviat . democràtic > 
serà fàcil suscitar trobades generals en dies senyalats. Si encara 
subsisteixen les ca ted rals, totes les petites esglésies que hi hagi 
a Barcelona l'any 2000, podran ser invitades a celebrar l'eucaristia 
a la catedral, amb to ts els bi sbes de la ciutat, per exemple, el diu
menge de Pasqua. 

El concepte del sacerdoci i del sacerdot probablement rebrà 
una modificació. Amb tot , hi haurà sacerdots «com els d'ara», al 
costat d'altres . de la nova forma de sacerdots»; cèlibes i casats. 
per a ambients populars i per a int eHectuals; per a la vida i només 
ad tell1ptls. També la vida consagrada prendrà formes noves, com 
ja veiem en aquests moments: abandó del «sant hàbit., treball 
remunerat fora de casa, habi ta tge d 'un pis en un barri qualsevol, 
etc. l, probablement, també consagrats -molts d'ells- només ad 
t empus. L'Església necessita els contemplatius. No en faltaran, però 
no caldrà que siguin, ni ells ni els religiosos en general, objecte 
del Dret Canònic; més aviat formaran petites comunitats vincula
des a una federació o, pot ser, a cap. Si encara queden grans mo
nestirs , és possible que alguns prefereixin de viure-hi , però la ma
joria copiaran els actuals «germane ts de Jesús» del pare Foucauld. 
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Per acabar 

E.s propi dels homes genials -diu l'escriptor francès Jean Sulli
van- fer servir la paradoxa. Jesús i el seu Evangeli són un teixi t 
de paradoxes. El Regne de Déu és tot ell paradoxa.l; només cal 
llegir-ne les paràboles. Per la llei de la paradoxa, doncs, no podem 
deixar de ser optimistes. Precisament perquè els sociòlegs, en apli
car els seus principis ben acreditats al fenomen «Església-actuah, 
demostren ga irebé matemàticament que ja és joc de poques tau
les, és per aquesta raó que una vegada més n'afirmem la peren
nitat. Ens vénen ganes de dir-los: «els morts que vosaltres mateu 
frueixen de bona salul ». 

Pel que fa a nosaltres, creients, el nostre esperar és «esperan
ça., és a dir, certesa d'aconseguir un bé futur difícil. La nostra 
esperança és, doncs, operativa . No és ni l'aï ll ament ni la despreocu
pació allò que ens pertoca de fer, sinó desitjar de tot cor que 
vingui e l nou dia, la nova forma. Per això hem insinuat unes tími. 
des --encara massa vagues- normes de comportamen t per al futur 
immediat. l, ve't aquí que altra vegada l'exemple de la primera ge
neració de cristians ens pot servir de model: per què esperaven 
amb tanta convicció la tornada del Senyor, la parusia? La resposta 
podria ser aquesta: perquè, desitjant-la, segurament que n'accele
raven l'arribada. Podríem acabar aquestes consideracions recoma
nant-nos que la des itgem també nosa ltres aquesta cr:pre-parusia», 
la nova forma de l'Església perenne, alliberada de les seves càrre
gues històriques, de les seves infidelitats, del Ilas tre mundà, de la 
seva poca empenta, de la seva por, de la seva falta d'imaginació ... 
Aquesta disposició, desig i pregària alhora, la podem condensar, 
com ho feien ells, amb la mateixa frase amb què la Paraula de Déu 
ha quedat completa: . Maranhata. Veniu, Senyor Jesús!. 

Josep Rovira Tenas 
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TESTI 
MONI 

RECORDANT EL PARE ROURE 

Rebem el'un grup de ensUm1S de Solsona 
aquesta ressel1ya de la petjada que deixà en ells 
el pare Miquel Roure. 1 El qui la firma 11 0 el co
negué sinó a través d'aquest record calent que 
deixà e'1 els qui ara són els seus amics. Això el 

1. E l parc Miquel M. Roure i Rabasseda nasqué el 27 d 'agost de 193 1 
a Salt (Girona). L'any 1943 va ingresar a la Congregació Claretiana. L'any 
1963 va ser destinat com a professor de Filoso[ja al Seminari Major 
Claretià. de Solsona, on va desplegar una activitat intensa amb el jovent, 
sobl-ctot entre els grups d'escoltisme i a l'Escola de Teologia del bisbat. 
Morí d'accident de cotxe entre Tàrrega i Cervera 1'11 de febrer de 1972. 
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Introducció 

converteix en «testimoni de la segona genera
ció., amb els avantatges de poder jut jar el ma
laguanyat pare Miquel més per les seves obres 
llue per les seves paraules. Encara que també 
algunes paraules seves són presents en aquest 
article, a través d'algunes notes extretes d'un 
diari confeccionat per ell durant Lma ruta amb 
1111 grup de joven t. 

De primer pal semblar que creure és una cosa que, com que no 
es veu, és antihumana perquè desplaça la persona Uuny de la reali
tat que l'envolta . Seguin t aquest mateix cam í, el fet de creure també 
es pot interpretar com una postura còmoda de complir uns cos· 
tums i uns precep tes de cara a guanyar individualment aquest cel 
tan blau on els àngels fan gatzara, i que tantes vegades ens han 
promès. 

A Solsona, per parlar del canvi que per a eUs i per a altres per
sones va representar la coneixença amb el pare Miquel Roure, s'han 
reunit vint persones que hi havien mantingut un contacte personal. 
Cal dir que aquestes notes no pretenen ser un estudi exhaustiu de 
la petjada que el pare Miquel va deixar en un poble i en una gent. 
Això és, simplement, el recu ll d'una xerrada i d'uns records entre 
persones de les més variades ocupacions i d'edats compreses en
tre els 17 i els SS anys. 

El pare Miquel , educador 

. Jo, més ben dit, la nostra colla -ens diu la persona més jove 
del grup-, el vam conèixer quan fèiem tercer de batxillerat. Devíem 
tenir li o 12 anys. Havíem llegi t al "Correo" un article sobre la 
"Humanae Vit ae", i no hi entenfem res. Hi fèiem les nostres inter
pretacions i cada vegada tocàvem menys de peus a terra. Hi està-
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vern ben capficades. Què deu ser això? ¡ allò, què deu voler dir? No 
ens hi enteníem pas. Fins que un dia el vam veure passar i el vam 
parar al mig del ca rrer perquè ens tragués de dubtes. No ens va 
aclarir el que volíem, però ens va citar per a una trobada a casa se
va. Ens va xocar que en lloc de contestar-nos només el que li pre
guntàvem ens fes quasi un curset de sexologia, explicant-nos clara
ment e l que és la persona, la diferència dels sexes i tota cosa refe
rent al matrimoni. Fins que no va tenir tols aquests passos fets, no 
ens va explicar e l que nosaltres pensàvem que cra tan senzill , i que, 
de fet, ho era, però que sense tota aquella explicació d 'abans poca 
cosa hauríem entès .• 

Aquest pot ser un botó de mostra , un exemple de la forma de 
fer del parc Miquel. A partir cI'aques t primer comentari fou quan 
la cosa s'animà i tots començàrem a prendre-hi part. Un alt.re ens 
diu: 

«En la seva es tada a Solsona c i pare Miquel va trencar tota una 
sèrie d'estructures, perquè s'ocupava abans que dc to ta altra cosa, 
de la formació humana; assegurant la fidelitat a aquesta formació 
ja s'és cristià, perquè el cristian isme no és cosa de pràctiques sinó 
de vivència. Això e l portava a formar les persones com a tals i a 
procurar fer-los agafar un esperit crít ic davant qualsevol esdeveni· 
ment local o de més enllà del cercle tanca t que, a vegades , represen
ta el poble pels seus habitants .• 

Un altre afegeix: 

«Aques t canvi potser és fàcil de descriure però difícil de con· 
cretar.» 

Una de les noies també diu que la més gran preocupació del pare 
Roure era estar sempre al corrent de tot i exposar-ho, després, ben 
clar, s i era necessari, des de la trona. 

Arribat aquest punt, ja tots parlen atropellant-se els uns als al
tres, però algunes de les op inions són aques tes: 

«Donava, això sí, sempre opció a la llibertat, però a aquella lli
bertat que no deixa mai indiferent, fruit d'una reflexió profunda, 
deixant clar que la llibertat és sempre quelcom que cal conquerir 
quan l'home ha assolit clarament la seva importància com a persa-
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na, i que no és fins llavors quan comencen a lligar-se les dues ves
sants: humana i religiosa.» Z 

. EI pare Miquel va ser un home entre els homes . Va portar a la 
pràctica els compromisos personals i va rer descobrir el sentit au
tèntic de tot ritus, que és comprometre més profundament la prò
pia vida d'acord amb la marxa de la societat.' Això, no cal dir-ho, el 
va portar a enfrontar-se amb institucions i jerarquies. perquè el 
comportament d 'un cristià conscient amb relació amb els qui d'al· 
guna ma nera representen el poder sempre ha estat cosa delicada i 
sovint difícil.» 

• Va ser un home que buscava la pau a través de la llibertat, 
i aques ta no és una pau qualsevol, perquè la pau també sol ser filla 
de la imposició, sinó que té com a principi la jus tícia , la ll ibertat i 
l'amor. 

«La seva preocupació era fer adonar als qui l'envoltaven que 
la vida de l'home és un gran '·joc" sobre la terra. Que es pot 
jugar net o brut, i que tot depèn del s ull s o de la mànega ampla 
amb què es miri o jutgi les coses ; d'aquí l'esperit autènticament 
crític, sense concessions, que procurava despertar. Al mateix temps 

2. c~s clar que enlre les persones es poden assenyalar nivells de 
consciència, de responsabilitat, de maduresa hurnano-cristiana. El joc 
de la llibertat res ta secret. I cada persona té el seu moment, que es pol 
prepara r, però no precipitar. Això és eL que em fa adopta r sovint -a 
voltes potser massa- una actitud de reserva que no és manca d 'engat
jament o d'energia, ans bé espera silenciosa, però ardent, del moment 
en què un cor 'obre a una llum nova, perquè una progressiva interi~ 
rització fa esclatar una descoberta; i és, alhora, amor s incerament res
pectuós de la personali tat de l'alt re que segueix el seu ritme evolutiu .• 

3. «Els ritus litú rgics que no es tiguin basats en una vida compr~ 
mesa, què signi fiquen ? Els signes són per a significa r. Quin significat 
pot tenir una estreta de mans de pau de la missa entre dues persones 
incapaces de lluitar per la pau del món? Quin sentit té d'aplegar-se en
torn de l'altar fo rmant comunitat, si en la vida no hi ha comunitat en 
la ll uita per la justícia? Què s ignifica menjar junts cI pa consagrat, si 
entre els qui en mengen hi ha qui escatima el pa sense consagrar als 
seus companys? Altrament haurem de sentir de beU nou la veu de Déu : 
No saps quin és el dejuni que em plau? Trenca les cadenes injustes, 
desfés els lligams del jou, deixa lliures els oprimits, trenca tots els 
jous, parteix el teu pa amb l'afamat. .. (Is 58, 5-7). Fet aquest allibera
ment del pobre, llavors el ritus litúrgic de comunitat, de pau, etc. sig
nifica de debò la pau, la comunitat, la lluita. (Jordi Bertran). 
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que lluitava contra les obres d'algunes persones, ho feia amb un 
gran amor vers aquestes persones, perquè ell valorava la perso
na per damunt de totes les coses. Pod ia o no, estar d 'acord amb 
les seves obres, però la persona era respectada fin s al fina l. . 

«Jo, moltes vegades. no l'entenia prou ; em semblava massa ra
dical en mo ltes ocasion s. Pot ser veia més enllà del que normal
ment puc veure-hi jo, però després de pensar-h i una mica es veia 
clar que Ics seves observac ion s ere n fruit d'un estudi a fons de 
tota situació. Per això, a cop calenl , no estava d'acord amb ell , 
perquè jo em quedava a la clofoll a de les coses qua n ell ja havia 
arri bat a fons.» 

Aquí plego de prendre notes perquè a vo ltes resulta més inte
ressant observar el COli! es diu que el què es diu. Es palpa un 
gran record envers aquesta persona. La conversa tampoc no és 
massa interessant per a reproduir-la, ja que agafa un cai re senti
mental i d'enyorança que es va encomanant dels uns als altres ... 

Conclusió personal 

En certa manera potser m'he de disculpar. He volgut deixar 
constància d'aquesta xerrada entre persones que van conèixer el 
pa re Miquel de prop, i reconec que no ho he pas aconsegui t, al
menys de la forma que jo ho volia. Potser ara cal que digui el 
que per a mi - que no el vaig arribar a conèixer-, hnn represen
tat e ls contactes amb persones que, en un moment donal, van 
compartir la seva vida. 

Pel fet de no haver-lo conegut personalment he pogut fer-me'n 
una idea sense prejudicis. D'ell he senti t comentaris per a tots els 
gustos. He tingut ocasió d'escoltar més d'una dotzena de cintes 
gravades d'algunes de les seves xerrades. I ara, aquest capvespre, 
aquestes persones que van estar al seu costat m'han donat opor
tunitat de copsar un xic més la seva personalitat, i de fer-me una 
idea força exacta de l'home i de l'obra que jo sempre havia mi
rat d'una forma abstracta . 
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Jo he vist que el pare Miquel ha estat el descobriment inteHec
tual de moltes vides. Ell va donar respostes a moltes preguntes. 
sense donar solucions acabades. Ell donava opció sempre a la lli
bertat, però ajudava a la recerca d'aquesta veritat que tots d'al
guna manera esperem. Ell va donar les normes i va posar molta 
gent sobre la presència dels problemes candents del nostre temps. 

En el que es pot copsar de la seva obra, he trobat que era un 
home singularment atraient, que inspirava admiració i respecte . 
Un cristià que lluitava amb les mateixes dificultats que qualsevol 
alt re home, potser més grans encara per la forma com ell va com· 
prendre l'exigència de perfecció i va estar assedegat per la set de 
l'Absolut. Cristià que lluitava, assumia i afrontava, sempre tens 
entre el misteri de l'encarnació i de la transcendència, dues ves
sants in separables. Cristià obert a tots els valors d 'aquest món, 
perquè són els camins necessaris que condueixen a Déu . Cristià 
que vivia el present pensant en el futur. Ell com pren ia perfec. 
tament que no podia caure en l'error dels «carques lt però tam
poc deixar·se enganxar en el parany de qualsevol esnobisme. Va 
ser un cristià disposat, humil i fort que avorria tots els amanera
ments, lotes les caricatures, i que, més que cap altra cosa, llui
tava per fer veure el veritable significat de les realitats quotidia
nes, partint sempre de l'Evangeli.' 

Ara que ens ha deixat, cal veure'l tal com va ser encara que 
desagradi a cert s sectors de cristians pels quals la religió no trans
cendeix els gestos externs. En aquest món agitat que obl ida fre
qüentment l'interior de la persona (i ara penso en les cintes que 
he tingut l'oportunitat d'escoltar), el pare Roure, en les seves con
verses, deixava entreveure ta riquesa de la seva vida interior, que 

4. «Emmarcats altra volta en el nostre ambient enrarit -501sona
correm el risc d'instaHar-Dos. Caldrà ésser-ne conscients per rejovenir
nos dia rera dia, per DO emmotllar-nos i no canonitzar estructures. :es 
còmode estar instaHats. Cal un viu contacte amb la realitat i tacte per 
a copsar-ne les exigències que han de repercutir necessàriament en la 
nostra comunitat i fer-ne cruixir la mica d'estructura que tingui. El que 
més hem de combatre és l'esperit de "gbelto", de cercle tancat, cal ésser 
senzillament acollidors, viure en esperit de missió i en actitud de r& 
cerca._ 
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tal volta ni aquells que més bé el coneIXIen podien sospitar en 
aquells moments. Un dels contertulis diu que «no es valora mai 
prou una persona fins quan ja no la pots tenir». I potser és ben 
veritat. 

Per altra banda, en els mamen ts difícils que va passar és im 
possible, a no ser que hom estigui obcecat per prejudicis de poble, 
no reconèixer la seva profunda honestedat, la seva clarividència, 
la seva generositat i la seva modès tia al servei desinteressat dels 
homes. Havia triat una vida di fícil i crec que per a conèixer bé el 
parc Miquel i per a estimar-lo, ca ldria haver conegut les difi
cult ats i les inquietuds obsessives envers el demà. Caldria, també, 
haver-se sentit a tret fin s al més profund pel desig de la jus tícia 
i de la veritat , per l'amor a l'oprimit i al dèbil. Els benpensants, 
els egoistes, els qui viuen confortablement instaBats en la seva 
bona consciència, per als quals la vida fàci l Impedeix de veure els 
problemes essencials, és lògic que la presència i el testimoniatge 
del pare Miquel no podia rer s inó irritar-los . 

El pare Miquel era exigent amb tots, perquè ho era, abans de 
tot, amb ell mateix. La seva força potser residia en el fet d'haver 
lligat això tan difícil que és el pensament i l'obra, i que per això 
es podia permetre la dura crí tica contra el desordre establert. Era 
un capellà que no tenia por d'embrutar-se les mans, i un laic fidel 
seguidor del Crist. 

Va ser un home que es donava o es negava, però que mai no 
es venia,.. O això és el que m 'ha semblat. 

Felip Vendrell 
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ANTOLOGIA 

JAUME BOFILL I MATES 

( 1878 · 1933 ) 

La biogratia de Jaume Botill i Mates encara és per ter. Un es
tudi critic a tons de la seva obra tampoc no ha estat empr~s. Bàsi
cament, ens hem de limitar per ara a les fines observacimlS de 
Botill i Ferro en el pròleg i notes de l'Obra poètica completa de 
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Guerau de Liost, als pròlegs que presenten els reculls de poesia, 
als estudis generals de literatura catalQ11Q i als articles esparsos 
de circums thncies, que necessiten lOta recopilació pacient. I és 
llàstima, perquè tQ/II l'home com l'obra mereixen una atenci6 es
pecial, que f6ra bo de dedicar-los de cara a la commemoració del 
centenari del seu naixement. 

En aquesta presentació antològica ens limitarem, perquè no 
ens és possible ni hi escauria de fer res més, a traçar un esquema 
cronològic superficial i a insinuar uns hipotètics punts de parten~ 

ça per a un es tud i millor, subjectius i discutibles, però potser, fan
mateix, útils. 

NOTES BIOBIBLIOGRÀFIQUES 

Jaume Bofill i Males, fill de Jaume Bofill i Noguer, amb casa 
pa iral a Vil ad rau, i de Magdalena Males i Baró, d'una famíli a 
olotina de professions liberals , va néixer, per desig dels seus pares, 
a Olot el 30 d'agost de 1878. D'infant, però, va viure al núm. 17 del 
carrer de Carders de Barcelona i després, de casa L, al carrer de 
Santa Llúcia, al segon pis de la casa de l'Ardjaca. 

Estudià a Barcelona Dret i Filosofia. Afi]jat a la Lliga Regiona
lista, col'laborà amb articles diversos , principalment polftics, a «La 
Veu de Catalunya», que havia esdevingut diari el 1901. Són també 
dels primers anys de segle les primeres poesies conegudes, reco
llides a l'Obra poètica complela; una d'elles, per exemple, «Els ci
mals», figura en el recull d'un certamen poètic de la Lliga Regiona
lista de Sabadell de 1907. L'amistat amb Josep Carner, ferma i cons
tant tota la seva vida, i amb Eugeni d'Ors havia de ser decisiva per 
a la seva poesia. 

L'any 1908 publ ica, amb el pseudònim Guerau de Liost, La mun
/Q/'ya d'ametistes, transfiguració poètica alambinada del seu Mont-

171 



seny pairal. Liost és un topònim montsenyenc; Cuerau , un nom 
medieval suggerit per Carner; el llibre s'obre amb un pròleg d 'Eu
geni d'Ors, programàtic del noucentisme_ 

Cinc anys més tard, el 1913, un altre llibre, els Somnis de Cuc
rau de Liost, amb una introducció poètica de Carner, ens presen
ta un caire diferent del seu talent poètic, la sàtira, elaborada amb 
una fantasia grotesca pròpia de les gàrgoles gòtiques_ Amb aquests 
dos llibres queda traçada la doble línia poètica de Cuerau de Liost. 

Mentrestant, Jaume Bofill i Mates ha estat secretari de l'Aca
dèmia de Jurisprudència de Barcelona (en redacta la memòria de 
1911-1912) i regidor de l'Ajuntament de Barcelona, on exceHeix amb 
la seva oratòria correctíssima i persuasiva, que combat la política 
caciquista pròpia de l'època, per dignificar l'administració munici
pal, i la gestió anticatalanista dels lerrotOOstes_ Un ressò d'aquesta 
actuació serà la publicació, el 1916, de La llengua ca talUlIa a l'Ajun
tament de Barcelona, intervenció en el debat del 22 de febrer 
d'aquell any_ Són també d'aquesta època les mostres publicades 
de la seva activitat de conferenciant notable: D'espiritualitat fe
menina ( 1916) i La persO/Talitat i l'obra pastoral del doctor Torras 
i Bages (Vic, 1917, en collaboració amb Llorenç Riber)_ 

L'any 1918 prologarà el llibre de Pra t de la Riba Per la llengua 
catala'Ta i publicarà un alt re recull poètic, La ciutat d'ivori, dedi
cat a Barcelona, a mig camí entre el lirisme i la sàtira. 

Aquests deu anys han anat perfilant també la direcció cívica 
i política de Jaume Bofill : catalanista, liberal, cristiana. Pertany 
encara a la Lliga, però se'n separa ideo lògicament. L'any 1919, du
rant el qual ingressa a l'Institut d'Estudis Catalans i, com a dipu
tat, a la Mancomunitat de Catalunya, és un any de crisis socials 
fortes: la gran vaga general de febrer-abril, locaut .. . Bofill, en el 
seu discurs a Les joventuts catalanes, pren posició obertament so
cialitzant en contrast amb la trajectòria cada vegada més conser
vadora de la Lliga. 

A la Mancomunitat treballarà als departaments de cultura, peda
gogia i estudis jurfdics i, fins al 1923, any del cop de Primo de 
Rivera que comportarà la Dictadura militar i la supressió de la 
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Mancomunitat, en una efectiva tasca com a membre del Consell 
permanent de política social. 

El 1922, arran de la Conferència Nacional Catalana, es produi
rà, com és sabut, l'escissió de l'ala esquerra de la Lliga, amb la 
formació d'Acció Catalana. Bofill i Mates, que havia estat ponent 
de la Conferència , juntament amb Nicolau d'Olwer, Rovira i Vir
gili i J. M. Pi i Sunyer, en serà, amb els dos primers, del primer 
consell . Deixa aleshores de publicar a «La Veu. per tal de fer-ho 
a .La Publicitat., e l vell diari republicà ara adquirit i catalanitzat 
per Acció Catalana. Fins a la Dictadura, en serà director Nicolau 
i redactor en cap Carles Capdevila. Durant l'exili de Nicolau el 
dirigirà Martí Esteve (1924-1929) i després Carles Capdevila (1929-
1938) amb una interrupció e l 1935. Hi coliaboraran, amb Bofill, 
entre d'altres, Rovira i Virgili, Carles Soldevila i Pompeu Fabra i es
devindrà un dels diaris de més gran qualitat. 

L'aplec dels articles periodístics de Bofill no s'ha fet. A l'Obra 
poètica completa n'hi figuren uns quants entre les .Proses literà
ries.; però, per la data en què fou publicada (1948), no n'hi ha cap 
de polític. 

Amb la Dic tadura i fin s a la proclamació de la República (1923-
1931), les activitats cívico-polítiques de Bofill queden naturalment 
a l marge de l'admini stració i limitades a l'àmbit del parlit, des del 
pacte amb els naciona listes bascs i gallecs de 1923 fins al pacte 
de Sant Sebas ti à (1930) representat per Carrasco i Formiguera i la 
transformació en Acció Catalana Republicana o Parlit Catalanista 
Republicà el març del 1931 , per fu sió amb l'Acció Republicana de 
Catalunya que havia fundat icolau d'Olwer. 

El 1923, una tria de l'obra poètica de Guerau de Liost en la 
coHecció . Poe tes d'ara », feta per Tomàs Garcés, podia tenir ja en 
compte un altre llibre, Selvatana amor, publicat el 1920. Amb 
aquest i amb Ofrena rural, que el seguirà (1926), sembla que Gue
rau de Liost, tot i mantenint el seu estil, tendeixi a deixar traspuar 
menys veladament la seva intensa, però púdica, personalitat hu
mana. Poc després, el 1928, la seva línia satírica desembocarà en 
una altra obra capital, les Sàtires, editada amb dibuixos de Xavier 
Nogués, on cristaHitza en aquesta forma poètica crítica, producte 
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justament d'aquest pudor, la seva preocupació moral per la huma
nitat que el volta. 

Un estudi de seixanta pàgines de NoIes sobre l'esperil de sanI 
Francesc, en ocasió del setè centenari de la seva mort, és publi
cat el 1927: treball modèlicament estructurat i deliciosament es
crit, que tant ens pot servir per a valorar la prosa de Bofill com 
la seva convicció cristiana personal. 

L'any 1927 també, encara en plena Dictadura, Francesc Cambó 
havia publicat el contundent Per la concòrdia, després reeditat 
diverses vegades , on exposava, amb la seva famosa dialèctica, la 
seva doctrina catalanista, independent del sistema - unitari o fe
deral- del govern espanyol, i el pla polític que les campanyes 
electorals de la Lliga havien de reflectir amb l'eslògan . Monarquia? 
República? Catalunya". Bofi ll i Mates, dotat de no menys quali
tats discursives, replica amb el seu L'altra concòrdia, publicat el 
1930, argumentant que la solució del problema de Catalunya només 
es podrà trobar en una política general espanyola democràtica, re
publicana i federal. 

Un cop p roclamada la República, Bofill intervé en l'estudi del 
problema comarcal de Catalunya i, en l'etapa legislativa de 1931-
1932, com a diputat a Corts. L'any següent, però, havia de separar
se d'Acció Ca talana Republicana després que Nicolau d'OIwer, ales
hores president del partit, votés a favor de la llei del divorci. 

Molt poc temps després, el dia 3 d'abril de 1933, la mort el sob
tava en plena maduresa. A la darrera pàgina manuscrita, davant 
unes planes en blanc, hi havia el títol d'una poesia que no arribà 
a escriure: «Oda cris ti.ana ». 

Pòstumament fou publicat, amb pròleg de Cambó, Una po/itica 
catalanista, exposició de la campanya en defensa de l'Estatut de 
Catalunya. 

En plena guerra civil, el 1937, havia d'aparèixer una Antologia 
/irica de Guerau de Liost triada per Joan Teixidor. Després, el 1948, 
l'Obra poètica completa, amb pròleg i notes de Jaume Bofill i Fer
ro. Darrerament, el 1965, una altra antologia, Poesia, a cura d'Al
bert Manent, que inclou uns inèdits «Diàlegs clericals. i una cro
nologia . 
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NOTES ANTOLÒGIQUES 

El poeta 

El líric arbitrarista 

Guerau de Liost és un dels grans poetes catalan s de l'època 
anomenada noucentista j , en certa manera, e l més representatiu. 
Enfront de la posició espontaneista que, a la generació ant erior, 
representava , per damunt de to ts, Maragall , Guerau de Liost és 
l'artis ta que crea arbitràriament -segons la terminologia orsia
na- els seus poemes. La matèria poè tica que empra, sigui la na tura 
o l'home, és minuciosament analitzada, dcstiHada, i després recons
truïda al gra t del sell poder creador. Per a ixò li han pogut aplicar 
els qualificatius d'alquimista i d'orfebre. Però hem dit que és el 
poeta més representatiu del noucentisme només en certa manera, 
perquè, potser no per filiació, sinó més aviat per sintonia crono
lògica, aquest procés de descompos ició i recomposició pot sem
blar paraHeI al que inicien per aques ta època, en les ar ts plàs ti
ques, els avantguardis tes de tendència cubista. Per altra banda, 
el medievalisme que hom ha detectat en la seva obra, potser 
descendent del pre-rafaelisme del segle anterior però traduït a una 
construcció rigorosa i enèrgica, està ben Buny del clàssic medi ter
ranisme transparent proclamat, bé que no sempre adoptat, pels 
noucen tistes. 

La muntanya d'ametisles, publicat el 1908 i, en una segona ver· 
sió refosa, el 1933, és la fita d'aquest estil. El Montseny, conegut 
i estima t pel poeta fins a identificar-s 'hi, s 'hi immortalitza gràcies 
a aquesta transfiguració poètica. I la terra , la meteorologia, la flo
ra i la fauna, el pas del temps, els homes i els éssers fabulosos hi 
esdevenen gairebé mítics. Heus-ne ací tres mostres: 
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ALQU/MIES SOLARS 

Oh, sol, oh màgic poderós 
que, sense filtres ni coHiris, 
desfent la garba de ton iris 
l'atzur destries en colors! 

~s . ta expertesa, sobirana: 
amb magistral facilitat 
prodigues, lúcid, ton esclat 
per les muntanyes i la plana. 

La pedra atenys filosofal. 
Quan et passeges triomfal 
com un rei Midas que no mor, 

la teva llarga vara poses 
sobre la cendra de les coses .. 
I ressorgeixen fetes d'or. 

(Oe La muntanya d'ametistes, 1933) 

EL PASTOR 

El pastor vell sordeja del torb que udolador 
regolfa en les cingleres i pels collets s'aplana. 
Amb l'espinada corba de xacres i galvana, 
davalla, pels dissabtes , a proveir el sarró. 

El seu ramat pastura tot sol per la carena, 
i ell porta en la mirada l'espai sense horitzó. 
Com un salvatge tímid s'encaua en un racó 
i, endormiscat, aclama la vaca de llet plena. 



Enfonsa la mà seca per l'àrid costellam 
del gos d'atura. Parla només que amb la mainada 
que del sarró li pren, en rot llo vora el flam, 

el flabiol de boix, la fona ben trenada. 
I l'endemà, diumenge, se'n torna a la muntanya 
amb el sarró feixuc i una alegria estranya. 

( De La """lIanya d'ametistes, 1933) 

CICLE FORESTAL 

El diable de la selva és verd 

i capviu com un llangardaix. 

Escanya l'ocellet que naix. 

Amoixa l'escorçó llibert. 

Espia, arrupit i despert, 

i murmura de baix en baix. 

Treball a més que cap bastaix, 

mes dins de la selva s'hi perd. 

Escomet a les porcairoles 

i entabana els joves pastors. 

Es amic de les xerinoles. 

Ressegueix les festes majors. 

Tasta el pa moresc i el vi verd, 

mes dins de la selva s'hi perd. 

BL DIABLE 

(De La muntanya d'ametistes, 1908) 
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El satíric 

La sàtira, recurs poètic del moralista inteBigent i púdic que 
fou Bofill, es congria en dos grans llibres, els Somllis i les Sàtires, 
però és present ara i adés en els altres reculls poètics en formes 
d'ironia fimssima o de pinzellada expressionista. 
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VIDA RURAL 

Les cases s'encavallen al caire del pendís, 
clapant-se de terrissa i fum escoladís. 

Els homes juguen sota la parra de l'hostal. 
Oorm un ocell en el dipòsit d'un fanal. 

Tres velles s'estintolen baixant a poc a poc 
de la capella humida que té el campanar groc. 

Oupliquen la nissaga les llargues nits d'Advent. 
Es perden les collites indefectiblement. 

(Oe Selvatana amor) 

SATIRA XXIV 

ODA AL PIADÓS BARÓ PERFET 

Sortosa la nissaga que té un baró perfet! 
Cada obra d'ell apar millor que totes. 

La llum divina el ruixa, metòdica, a raig fet, 
la llum que els altres copsaran a gotes. 



Ell sa fillada, càus tic i alhora idíHic, mena 
(a cada banda un rengle de perills). 

I encara als ulls li posa, asèptica, una bena, 
car res a aprendre no tindrà dels fills. 

Ell nuarà el Decàleg de son proïsme al coll 
com un collar de pues salvatgines. 

Els pecadors capbussa, irat, a l'aiguamoll 
per suca·mulla d'àvides beguines. 

Armada, si no d'ales, d'un rafegut bigoti , 
la dida seca d'o ll er ego té. 

Massa amb e ls xics farien, ingràvids, poti-poti 
els àngels de la guarda; i no convé. 

L'estudi porta cua, la cama ensenya l'art, 
i, la política, l'orella . 

No hi ha com el no viure. L'home que es lleva tard 
no es pica el di t ni es cremarà la cella. 

o blasmaria e l luxe: un diamant és sòli d 
fins entelat de pols. 

Els mobles són un límit. Qui jugaria a . bòlit . 
dins una casa que en té molts? 

Mesura pel domèsti c estrenes i consells 
després que la soldada regateja. 

Patern, arrecerava coHegues a parells 
amb un retòric paravent d'enveja . 

La hjsenda, amb sos escrúpols, arrodoneix, invicte. 
AI seu molí totes les aigües du. 

Fins endolce ix a estones el to del veredicte, 
car la virtut és ser madur. 

Per l'ànima seguici, de clergues té un estol, 
i fins hi juga a cartes. 

I pel carrer tolera, ja ql\e no hi va tot sol, 
que la muller porti un abric de martes. 
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Si el Crist un dia truca, li allargarà una almoina 
per una escletxa del cancell. 

Ves què faria a casa, si el món ara va en doina, 
de massa bo que és Ell! 

Vindrà ¡'apoteosi de terra i cel estant? 
Segur que a l'altre món farà patxoca . 

• • 
(Ai que la bugadera li passarà al davan t 

i esbullarà, davant de tots, la troca! ) 

(De Sàtires) 

El fill de la terra 

En el pròleg a un dels volums de les obres completes de Mara
gall, Gaziel diu que aquest , com Goethe, presentava una serenor 
exterior que amagava la força d'un volcà. Una cosa semblant vaig 
sentir dir a Carles Riba sobre Guerau de Liost en una conferència 
commemorativa dels vint-i-cinc anys de la mort del poeta, el 1958. 
La construcció controlada, la sàtira continguda, no són sinó for
mes civilitzades que emmotllen una passió humana tan poderosa 
com la que es desfoga en esgarips romàntics, o més. Passió humana, 
amb tot el que té de positiu, que alguna vegada xopa d'emoció la 
sàvia forma artísti ca i d'altres es revela indirectament en el cant 
de velles contalles d'arrel popular com en aquell .Cançoner . del 
Selvatana amor: 
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ROMANÇ DE LA BELLA HOSTALERA 

Treu el cap a la finestra, 
bella mossa de l'hostal, 
que t'esperen fres missatges 
al dessota l'emparrat. 



• 

Treu e l cap a Ja fines tra, 
compareix sense brial, 
compareix a l clar de lluna 
amb els ulls endormisca ts, 
amb les lrenes desfermades 
com la cua d'un cavall , 
desfermada la ca misa 
com un llenç de malvestat. 
Compareix a la finestra, 
bell a mossa de l'hos lal , 
amb la boca besadora 
que fa goig i feredal, 
i esclafeix una ria lla 
que ressoni sot avall. 
Esclafeix una ria lla 
que desvetlli el veïnal, 
qu~ e l desvetll i a tu maleixa 
encenent la teva faç. 
Quan ja s iguis desvetllada 
baixa a obrir-nos el portal , 
que, s i no, l'esbotzaríem 
ma l que fos a cops de mall. 
Baixa a obrir-nos tota soJa , 
amb el llum ben apagal, 
que, si no, t'encalçaríem 
per camins i amagalalls 
no deixant-tc mai de petja, 
que som tres esperitats; 
no deixant-te mai de petja, 
que som món, dimoni i carn; 
no deixant-te mai de petja, 
bella mossa de l'hostal, 
ni que fos al darrer dia 
a la Vall de Josafat. 

( De Selvatana amor) 
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El polític 

La línia política de Bofill i Mates, ja insinuada a les notes bio
gràfiques precedents, es caracteritza per la seva conseqüent conti· 
nuïta t. Una coHecció completa dels articles polítics apareguts als 
diaris ens hauria de confirmar allò que trobem en els escrits es· 
mentats i que la seva actuació pública, certament, ens prova. De 
la seva posició CÍvica catalanista, republicana i social poden ser 
mostra aquests fragment s: 

SOCIALISME 

D'ençà que un eminent tractadista representatiu del socialisme 
anglès digué que aquest sistema pretén resoldre un problema es· 
trictament econòmic, el d 'aquella redi stribució de la riquesa que 
han hagut de pract icar de tant en tant els pobles més teocràtics, 
i que havia estat un error de doctri na i una errada tàctica el deri· 
var-lo ve rs la política o la religió, d 'ençà que tot això es digué s'han 
amplificat considerablement, en favor del socialisme, les possibili· 
tats de coHaboració. 

osalt res volem per a Ca talunya totes les perfeccions, i, per tant, 
volem ---<:om us deia en la lletra d 'oferiment, fa poc llegida- una 
Catalunya socialment jus ta. El problema de la nostra reorganitza
ció social i de la reorganització social de tot el món, no és un ple· 
dejar interessos de classe, sinó una causa de justícia, d'equitat i 
d'amor que ens interessa a to ts, perquè de la seva solució en vin
drien un mill orament i una dignificació de la societat humana. 

Un dels nostres polítics cabdals, representant la branca més 
ufana i governamental del Nacionalisme Català, manifestava no fa 
gaire temps, públicament, que e ls nacionalistes adme trien totes les 
mesures de reorganització social sense posar-h i alt re límit que l'j
nevitable i racional de l'existència i la prosperitat de la nostra in
dústria. Això volem nosaltres, salvades, naturalment, to tes les fi· 
Dors ètiques que calgu i salvar. l encara afegia molt bé un altre 
polític eminent i de significació parella parlant d '.El problema 
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obrer», que una indústria que no pugui ser justa amb els seus 
obrers no té dret a viure. ( ... ) 

Si J'evolució del pensament actual no pren una girada impre
vista, s'atansa l'hora que no n'hi haurà prou d'augmentar els sa
laris i rebaixar les jornades, sinó que, cic més, cald rà consentir la 
par ticipació del t reba ll en e ls profits, i per ta nt, en les responsab i
litats econòmiques de la producc ió. Per això nosalt res pensem i 
gosem d ir que la in tervenció de l'Estat, això és, de la collectivita t, 
limi tant la ll iu re distribució de Ics riqueses i introdu int fac tors 
morals en el càlcul de les proporcions que a l treball i a l capital 
s'ass ignin en la percepció del total producte, no té, ara com ara, atu
rador visible, i que Ics formes actuals dc l'organització econòmica, 
i més concretamen t de la propieta t privada i del canvi, no són 
eternes ni òp times. 

Semblan t intervencionisme de l'Estat exigeix, per actuar, fortes 
o rgani tzacions patronals i obreres. L'Estat no podria a llargar les 
mans a un i a altre estament, i empunyar-los i encarar-los, si no 
es tiguess in organitzats. Les multituds amorfes criden i topen . Or
ganitzades, poden dialoga r, trencant ci glaç. Res no hi ha més in
vulnerable i xorc que l'hostil itat del silenci. ( ... ) 

E l Congrés Sindicalista internacional ce lebrat a la Casa del Po
ble de Bema, delS al 9 dc febrer d'aquest any, redactà la .Carta 
In ternacional del Treball », en la qua] fixava les reivind icacions mí
nimes, ja aplicades parcialment a diferents països, que podrien 
ser incorporades al dret internacional per la Societat de les Na
cions a l momen t dc la conclusió dc la pau. El nost re ideal és que 
l'Estat Català, acceptant substancialment les conclusions d'aquella 
Carta, les implanti, degudament adaptades, a la terra nos tra. I 
men tre això no sigui possible, volenl i demanem per Catalunya, 
en la seva organització socia l, aquell mínimum legal i efectiu que, 
tractant de la nostra Autonomia, demanava el capdavanter dels 
nos tres polítics nacionalistes, en dir que nosaltres passaríem, de 
moment, amb què s'atorgués a l nostre poble l'Estatu t autonòmic 
del país culle i fede ral d 'Europa que el ti ngui més limitat. 

Consti que, en dir això, sostenim una tesi conservadora. Quan 
el d iputa t espanyol senyor Bestei ro a cud í a la susdi ta conferència 
de Bem a creient donar-hi una nota de radicalisme, es lrobà sorprès 
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de veure que els socialistes espanyols hi resultaven conservadors. 
Altrament, si més no, per decor, cal l'establiment d'aquell mírti
mum, no fos cas que en data pròxima ens l'hagués d 'imposar la 
Societat de les Nacions. 

( De Les joverltllt s catalanes) 

CATALUNYA REPUBLICANA 

Creu En Cambó que la solució política del problema català es 
pot assolir dins d'una Espanya unitària i dins d'una Espanya fede
ral ; que pot ésser Catalunya una excepció dins el règim general 
d'Espanya, o pot ésser una peça d'un sistema apl icat a tot l'Estat 
espanyol. 

Costa poc de preveure que una Espanya unit ària seria la càp
sula que mantindria incorruptible i incorregible l'esperit unitari, i 

per tant unitarista, que la creà a la seva faisó i que l'abassega des 
del princi pi . l aquell esperit és esquerp, com dèiem , al sentit de 
la igualtat i de la llibertat polítiques que són la consagració de la 
dignitat humana, i de les desigualtat s o modalitats naturals. ¿Com 
podria tolerar una situació d'excepció dintre el seu règim unifor· 
me, si fóra incapaç de concebre-la? ( ... ) 

Una Espanya gran , unitària, precisament perquè és un a rtifici 
contra natura, té i tindria necessita t d 'ésser monàrquica. Es en 
obsequi d'aquesta unit at -i naturalment de les institucions que la 
cinglen- que la vida moderna està proscrita de la península . Els 
sectors que la senten i procuren adaptar·s'hj són condemnats amb 
el tripl e fàs tic d 'heretges, de separa tistes i de rebels. Al s nuclis 
populars que senten la més mòdica vocació de governar, se'ls posa 
l'etiqueta d'ingovernables i se'ls sotmet a un tractament indefin it 
de tutela. Per tot això creiem que el problema de Catalunya només 
pot trobar satisfacció, dintre d'Espanya, amb una constitució pe
ninsular federativa. I com que l'unitarisme impera la monarquia, 
i la federació de pobles es diu més amb la república, ve 't acf per-
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què nosaltres creiem, de més a més , que la solució implfcita i plena 
del nostre plet, val més cercar-la persuadint els pobles que el rei. 

La primera solució, simple expedient de govern per a falcar 
en un moment crí tic el prestigi de les Inst itucions, seria subratlla
da com un privilegi per tal dc fer ben visible la magnanimitat reial. 
No resoldria el nostre problema implícitament , a l'europea, s inó 
d'una faisó perillosa i poc elegant de tan emfàtica. 

(De L'altra concòrdia) 

El cristià 

Bofill i Mates és un home de fe . El seu catolicisme, perquè viu 
arrelat en conviccions profundes i no pas en fonnes institucionals 
a les quals, tanmateix, és fidel, pot discórrer amb llibertat i sense 
temença pels camps de les ideologies cíviques que massa sovin t 
són titllades d'heterodoxes. El catolicisme podia provenir-li, pot
ser, de la trad ició carlina de la família paterna; però allò que pre
domina en el pensament i en les actituds de Bofill és el cristianis
me evangèlic que sent com a propi quan es presenta en la fonna 
franciscana o quan, per raons intrínseques , transcendeix al terreny 
de l'actuació pública en defensa de la ll ibertat del seu poble i de 
la justícia social. 

D'una banda, conceptes i terminologia del catolicisme formen 
part del seu bagatge cultural i fins i tot del seu món poètic, de ve
gades de forma purament externa --com a la «Posta litúrgica» o 
als . Goigs a la Mare de Déu de l'Erola. de La muntanya d'ametis
tes-, d'altres penetrant en una temàtica decididament religiosa 
-(C Eucarística lli de Selvatana arnor, per exemple-o Però no és aquí 
on hem de buscar, em sembla, el cristianisme profund de Bofill , s.i
nó en aquelles ressonàncies bíbliques de . Cristiana. (La muntanya 
d'ametistes, 1933) i sobretot en aquelles obres que han assimilat 
talment el missatge evangèlic que ja no cal ni esmentar-lo, com en 
aquell «Fragment » de Selvatana amor que reprodueix la primera 
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part del darrer dels Somnis i que no és si nó la transpos ició de la 
humilita t franciscana, aquella humilita t que és docilitat a Déu i, 
per això mateix, forti fica la personalita t del sant, tal com exposa, i 
tan bé, en les Notes sobre l'esperit de sant Francesc: «La humilitat 
dóna per sonali tat perquè deixa l'home pur, sense afegitons, tal com 
ha sortit de les mans de Déu, és a dir, tal com és. ( ... ) El solc d'u
na personalitat és ]a seva vida. Sant Francesc segueix el seu camí 
amb infa Bible esma teologal. » 

(De Notes sobre l'esperit de sanI Francesc) 

NADAL 

Cal una fe de pagès bretó, o encara -com pretenia Pasteur
una fe de pagesa bretona, per t robar tots els gustos en el misteri 
de Nadal. Es el triomf de la santa simplicitat. Si l'encarnació tri
tura l'orgull, Nadal esventa el boll de la vanitat . Es la festa fami
liar de tots els homes. 

Ja la podem degradar; la humilitat és més fonda que totes les 
degradacions. Com podria l'odi desterrar de la terra la fes ta d'un 
Infant que la ca ritat exilià del cel? On és l' fnfant com una rosa, fora 
del roser de la creu ? A l'establia, mica de carn amoratada, sem
bla una viola desembral. Hi és atès d'un fi ll de reis que fa de fu s
ter i d'una partera sense llar. Es el triomf de la simplicitat: àn
gels i pastors el volten. l quina mena d'homes corren pel món més 
simples que els pastors, ni què podríem imaginar de res més senzill 
que un à ngel? 

Ja el poden exalçar, l 'Infant de BeLlem; la humili tat és més alta 
que to tes les lloances. Moltes, si no les salva la sinceritat del cor, 
tomben en paràboles de ridícul. Però l'Infant és nu . Té una cort, 
de cort. Té de cortesans prototípics el bou armat de força i la 
mula armada de d iscreció. Jeu en l'or de la pall a de l'estable, més 
autèntic que l'or de les monedes del Cèsar i el de les medalles os
tensibles i el de les trenes laborades i dels retaules cars i el del vi 
bo que enriola i el de l'ind iot monumental que satura. No hi ha 
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més patró ur que ci de la palla de Betlem . Com lluu sota el lam
padari d'argent de l'estelada nocturna i el degotís d'oli perfumat 
de la gebrada matinera! 

L'odi coronarà l'Infant amb corona d'espigues: la pietat el co
ronarà amb corones imperials i reials . Ell, somriurà de la creu 
es tant més pelada i de l'ostensori més luxós. Perquè ell és i serà, 
lesla nu , el Fill de l'Home. 

(De l 'Obra poètica completa. Proses literàries) 

FRAGMENT 

Voldria ser com un es tret camí 
a la claror novella del matí. 

I a cada banda, com un raig de sol, 
voldria el xiuxiueig d 'un reguerol. 

Jo fóra al mig, com si els donés les mans; 
i ell s , un per banda, com petits germans. 

Voldria ser com un es tret camí 
verge de pols i de calmós tragi. 

De tan les flors caigudes sobre meu 
tremolaria com un braç de neu. 

J fóra trepitjat i humilia t 
com un novici pIc de caritat. 

] em sen tiria, quan ja fos humil, 
com un atleta d'ànima infantil. 

Traspassaria els cingles amb un salt. 
Caminaria sobre el torrental. 
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Car, sota meu , les a igües en repòs 
no esbull arien mon seguit de flors. 

Voldria ser com un estret camí 
petja t de les someres i el poll í. 

I encar voldria esdevenir tancat 
entre fagedes (que és sojorn sagrat ). 

En ressonar el trepig del masover 
no es desallotja ria el formiguer. 

Ni les llagostes bota rien tant 
en atansar-s'hi a poc a poc l 'in fant. 

Car tota passa esdevindria lleu 
en ma cati fa de l'amor de Déu. 

Voldria ser com un estret camí 
a la claror novella del matí. 

De cada petja en el bassol eixut 
terrejaria amb pausa la puput. 

Festejaria, al marge d 'un revolt , 
cada captaire l'afalac del sol. 

t jo diria a to ts: - Veniu a mi , 
que só la vi da perquè só camí. 

(De Selva/ana am or ) 

~s aquesta força de la personalitat que la humilita t dóna, aquest 
sentir-se camí, allò que portarà Bofill i Mates a ser , en forma de 
poeta satíric, un moralista, a viure senzil1ament i fidelment la seva 
vida professional i fa miliar i a compl ir coherentment les seves 
funcions cíviques. 
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L'home 

Ens diu Bofill i Ferro: 

Heus ací el poeta. Cap contundència en la seva persona, cap co
sa que cridi de moment l'atenció. Res s'hi destaca d'una manera 
molt marcada. Esborradissa, gairebé. Home més aviat de poca alça· 
da, prim. d'ulls clars i consirosos de nòrdic (recordaven una mica 
els de Rilke), de rostre eixut d'una paI-lidesa i una qualitat de vori, 
especialment la vastitud del front; de mandíbula marcada i llavis 
prims, serrats sobre les dents, que quedaven amb el plec del seu 
etern somriure benevolent , però irònic, una mica descobertes en 
un angle de la boca. Ens sobtava tot d'una e l seu posat digne i 
agut d'escolar d'altres temps, com si l'acompanyés una atmosfera, 
un aire, mig de convent, mig d'estudi d'alguna universitat gòtica i 
obscura. Ens adonàvem que les seves mans llargues i fines, aristo
cràtiques, eloqüents, mentre parlàvem, tal vegada, de coses banals, 
semblaven dibuixar en l'aire les volutes d'uns àgils siHogismes per 
sempre inexpressats, mentre els ulls es perdien en la vaga ros i tat 

del somni. 

(De l 'Obra poètica completa. Pròleg de Jaume BOF ILL I FERRO) 

Aquest era, físicament, e l poeta, e l polític, e l cristià que hem 
presentat. Cal situar-lo així al barri gòtic on vivia, a la Rambla o 
al Passeig de Gràcia de la seva ciutat d'ivori, a l'Ajuntament o a 
la Mancomunitat. En l'altre caire de la seva vida, el del seu Mont
seny, e l veuríem triscant per la muntanya, vestit de caçador, o 
acompanyant els am ics, polidament, a beure aigua amb anissos a 
la font de l'Oreneta. Cal recórrer a poc a poc els camins que 
menen , des de Viladrau, a Ics cases familiars -Ca l'Herbolari, El 
Noguer- i al seu mateix Mas Rosquelles, on cI seu estudi, obert 
per un finestral de cara a les parets alteroses de la muntanya, ens 
evocarà aUò que fou el seu laboratori poètic. 

A Barcelona o a Viladrau , Bofill és fill i germà, és marit (dues 
vegades) i pare. Aquella emoció continguda i púdicament disfres-
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sada que hem aHudit brolla de tant en tant en l'evocació poètica 
de la seva família. Sí, de vegades, s'endevina la muller en aquella 
figura esborradissa a qui ell devotament besa les mans -«Besa
mans>-, d 'altres canta amb senzilla humanitat, com Maragall des 
de postulats estètics diferents, la germana -«A Carlota Maria., 
«Romanç del goig de tenir germana»- o la muller i els fills de «Pa
ternitat.: 
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PATERNITAT 

Amb un infant posat a cada banda 
dorm la muller, que ara no sent com en tro. 
Dorm en el llit pairal. I jo la miro 
rient tot just i fadigat d'escriure. 
Ella, és al mig com una gran carena, 
dolça carena de suaus contrades, 
i, com un arbre, son caient de braços 
de cada infant la tremolor sopluja. 

Jeu a la dreta, somiant a estones, 
gras i mig nu, l'infant de tres anyades. 
Com si per córrer fos a punt, trepitja 
els plecs de gira que li feien nosa. 
Jeu de costat, arrecerant la testa 
-la grossa testa, de cabells feixuga
darrera el braç on lluenteja el colze 
amb aire nobilíssim d'escometre. 

Jeu a l'esquerra, sadollat, un altre 
petit infant qui no té gaires mesos, 
i, bocaobert, deixa fugir la sina, 
que es vessa encara, desvagada i pròdiga: 
Jo els Deso tots i passo d'esquitllentes, 
i, tot passant, aquella maina esguardo 
com el pagès qui admira la collita 
i don mercès a Déu que és abundosa. 

(De La ciutat d'ivori) 



Penso que aquesta humanitat de Bofill i Mates, catalana i cris
tiana, és una de les coses que valdria la pena d'estudiar i des tacar 
en la seva personalitat de facetes múltiples, però d'una coherent uni
tat interna, que va fer dir a Josep Maria de Sagarra que . fou el 
cavaller i l'home de lle tres més ne t d'ànima i d'aventura que he 
conegut en aquest país». 
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Les trapelleries de Scapi 

L'any passat, l'Escola de Teatre 
de l'Orfeó de Sants, dirigida per 
aquest home competent, sensible 
i franc tirador que és Josep An
ton Codina, ' ens va nodrir, defa· 
llits com anem per aquests mons 
de Déu nostres per manca d'es
pectacles amb cara i ulls, amb 
unes magnífiques representacions 
de La comèdia dels errors de 
Shakespeare. D'aquest esdeveni-

'PIlI ...... 

INFORMACiÓ 

ment en parlàvem al núm. 24 de 
«Quaderns de Pastoral •. 

Ara, novament, l'Escola de l'Or
feó de Sants i Josep Anton Codi
na , fidels a la pròpia consciència 
de servei , ens ofereixen unes alli
çonadores representacions d'un 
Molière madur i divertit : Les tra
pelleries de Scapi, en versió cata
lana d'Alfons Maseres. Alliçonado
ra representació perquè aquest 
Molière, gràcies a la mobilitat que 
Josep An ton Codina ha sabu t im-
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bu i r als seus actors i gràcies a la 
ufana amb què aquests han res
post, ens és comunicat eficaçment 
savi, gens minimitzat, és a dir, ve
ritablement clàssic, modèlic: l'es
pectador d'aquest muntatge de 
Les trapelleries de Scapí assabo
reix el desplegament dels vicis i 
de les virtuts dels humans fet, al
hora, aventura i joc damunt l'es· 
cenari. 

Un espectacle així ens refà. Per
què reivindica tota la grandesa 
perdurable i tota la fugacitat bri
ll ant que té el teatre: la interpre
tació de cap a peus -des del pri
me r intèrpret, que és el director, 
fin s a l'últim figurant- d 'una 
obra que, davant nostre, teixeixen 
uns homes i unes dones de carn 
i ossos en un espai real. Per això 
aquestes .trapelleries» de Josep 
Anton Codina i l'Escola de Teatre 
de l'Orfeó de Sants, que són el 
moviment, el color, la joia i tota 
la festa mi g benigna, mig àcida, 
que es desenrotlla a l'escenari, vi· 
vament encarnen en l'ànim de l'es· 
pcc tador les intencions i les pa· 
raules del mestre Molière. 

Aquesta versió de Les trapelle
ries de Scapí que estem comen
tan t va ésser estrenada, amb un 
vestuari completíss im i una csce· 
nografia eficient de Josep Massa
gué, a l'Institut d'Estudis Nord
americans. Ara és representada 
per les terres catalanes. Per això 
em permeto de recomanar·vos, 
lectors de . Quaderns de Pasto
ral », que feu l'ull viu i que, quan 
en vegeu anunciada una represen
tació al vostre abast, us dirigiu 
tot seguit cap al teatre investits 
de la humil i, per tant, receptícia 
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i enriquidora condició d'especta
dors. 

El Senyor de Pigmalió 

El Teatre Nacional de Barcelo
na, radicat al local de l'Espanyol 
i ara sota la direcció d 'Esteve 
Poll s, ha representat El serior de 
Pigmalió", escrita l'any 1921 per 
Jacinto Grau, autor adscrit a la 
cu ltura castellana. Que aquesta 
ob ra té un innegable interès bo 
demostra el fe t que va ésser Lui
gi Pirandello qui en va dirigir les 
representacions de la traducció 
de l'obra a la llengua italiana i An
lonin Artaud qui en va represen
tar, com a aclor, les sessions a Pa
rís en ll engua francesa. Tot això 
passava als anys 20. 

Esteve Polls, que als anys 50 va 
aportar al panorama teatral de 
Barcelona i, especialment, al pau
pèrrim contingut teatral dels Cen
tres Parroquials de l'època, una 
vitalitat i un «aggiornamento» que 
lo ts li hem d'agrai r, no ha sabut 
ara, en canvi, endinsar-se prou en 
les proposicions i suggeriments 
que l'obra de Jaci nto Grau possi
bilita. Ha fet, això sí, un gran es
forç per moure els nombrosos 
personatges de l'obra i ha utilit
zat una colla de recursos tècnics 
per a bastir un colossal muntat
ge. Pcrò s'ha quedat atrapat per 
l'anècdota literal d'El se ¡¡or de 
Pigmalión i no ha vist o, almenys, 
no ens ha fet veure la possible ca· 
tegoria teatral de l'obra: la dra
màtica situació de l'actor profes
sional de teatre que, en tant que 
ésser humà, desapareix engolit 



pels personatges que representa i 
que, reduït a «traves/i", mor com 
a creador. 

Ordet 

AI cinema Ars es projecta 
aquesta tan lloada peHícula del di
rector danès Cari Th. Dreyer. Re
marco e l tan lloada perquè, efec
tivament i ma lgrat la indubtable 
pesantor del film, llarg, reiterant 
i lentíssim , es tracta d'una obra 
sorprenent on l'empelt de la so
brenaturalitat a l'insisti t natura
lisme de la narració esdevé sub
tiHssim i, de fet, indestriable. I 
això s'aconsegueix amb una ma
gist ra l visualització, amb. grisos: 
negres i blancs, de les fIgures ¡ 
dels pai sa tges. interiors i exte
riors, que componen la peHícula. 

Ordet ens explica moltes coses : 
tant la vida dels pagesos a la Di
namarca dels anys 20, amb les 
comod íssimes cases on es pren 
cafè tothora, com el testimoniat
ge de la fe que mou muntanyes. 

També ens explica l'excloent i 
destruc tora rivalitat que es dóna, 
per motivacions religioses, en una 
societat closa. Ens l'explica, ens 
la mostra i ens l'aproxima perquè, 
davant aquest trist panorama, l'es
pectador vivament recorda certes 

rival itats religioses dels anys 40 
a la nostra la titud i fins i tot so
ta un mateix credo ... i algunes ri
va lita ts, també, dels anys 70. 

I encara, per torna, Ordel ens 
explica que CarI Th. Dreyer és, 
cinematogràficament, fill d'Eins
tein i pare d'Ingmar Bergman. 

Question Mark 

A aquesta peHícula Orson We
lles fa un bigarrat discurs, en for
ma de joc de mans on tota tram
pa és vàlida, sobre el plaer estètic. 

M i reu de no perdre-u la pel
HeuIa. La bellesa, ens diu Ques
[¡on Mark, és el camí que va i ve 
enlre la verilat i la mentida, per
què tota mentida és rectificable 
i tota verita t, manipulable. Es el 
camí que sap oferir impensables 
perspectives perquè tot, ni que 
sigui tingut per menyspreable, és 
susceptible d 'aprofitament. Per 
a ixò Questia/! Mark no és pas una 
peHfcu la sobre la creació estètica. 
Sinó una ll içó sobre la sens¡b¡]¡
tat : Orson Welles deixa de banda 
e l fenomen de la creació i es lliu
ra a promoure, en l'espectador, 
l'increment de la capacitat de de
lectació, d'assaboriment, de re
creació. 

Joan Argenté 
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4 
V8\lIS 

El cas Ai'ioveros de Barcelona estant 

o ca l referir-se als fets . La 
premsa n'ha informat suficient
ment. Però val la pena deixar 
constància que, ben aviat, ,'homj· 
lia va ser coneguda i difosa i que, 
des del primer moment, nombro
sos telegrames i cartes d'adhesió 
cap a Bilbao, van sortir de Barce
lona i d'altres indrets catalans, 
procedents de cristians particu
lars, d'institucions, de grups de 
laics, de consells parroquials , etc . 
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Tres bisbes parlen 

Tres bisbes -que sapiguem
s'han expressat en púbHc. 

El doctor Jubany, el diumenge 
3 de març (i bo recollien els elia
ris de dilluns i de dimarts) es re
feria al seu «germà en l'episc~ 

pal., sense entrar, però, en el con
tingut de l'homilia, perquè «jutjar 
la seva actuació correspon al Pa
pa. Però és deure meu sentir-me 



en comunió fraterna amb ell, per
què to ts e ls bisbes hem rebut una 
mateixa consagració ... » Comunió, 
doncs, del cos episcopal. 

També el doctor Camprodon, 
bisbe de Girona, feia di stribuir el 
dissabte següent -dia 9- una 
nota seva a tots els rec tors de la 
ciutat de Girona i d'altres vi les 
importants per tal que fos llegida 
a les misses. E l text era semblant 
a l del doctor Jubany: una exp res
sió de la comunió episcopal en 
moments de sofrimen t. Reunida 
com estava la Comissió penna
nent de l'ep iscopat espanyol a Ma
drid, el bisbe no volia avançar-se 
al seu resultat. 

Fina lment, el bisbe d'Urgell 
feia públic a través de la premsa 
un fragment de la comunicació 
als diocesans, datada el 18 de 
març, que apareIXIa a «Església 
d'Urgel)" Val la pena copiar-ne 
uns paràgrafs: 

« Les jerarquies civils ja fa 
temps que estan preocupades pels 
canvis d'actitud de l'Església a 
tots e ls nivell s després del Con
cili. Elles sabra n si l'homilia e ls 
havia de porlar conseqüències 
greus, a les quals s'han demostrat 
molt sensibles, o bé si ha estat 
una espurna més que ha abran
dat la llenya amuntegada. 

»L'Estat espanyol es veu a[ec
tat inevitablement pels programes 
postconci liars de l'Església que, 
de vegades, s 'apliquen amb inge
nuïtat i en un tempteig de varia
da interpretació, cal reconèixer
ho. Però també l'Església es veu 
afectada per l'o rganització sòcio
política de l'Estat i ambdós ho 
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són per les carac terístiques tradi
cional s del nostre catolic isme, po
lític i bel·licós, més popular que 
inteHectual i conflict iu amb els 
propis pastors. 

.EI tex t de l'homilia val a dir 
que posa en relleu un problema 
ben del ica t, que potser per això 
ningú no gosa tocar. Donat que 
s'ha obert un diàleg nacional a l 
seu entorn, no l'haurem de deixar 
perdre. 

»Jo no veig que vagi contra la 
unitat de l'Estat espanyol. To t a l 
més , el text suggereix una altra 
manera d'entendre-la. Però ni 
això. Pròpiament , demana més 
atenció a ls trets específics del po
ble basc, especialment la llengua . 

»Les nostres cultures regionals 
- i amb això em refereixo, també 
a Catalunya- es tan amenaçades . 
El fenomen de la universalització 
cultural, la immi gració desequili
bradora, e l desinterès dels matei
xos afectats, la falta de compren
sió en l'opinió pública de les re
gions cen trals i la manera de fun
c ionar de l'escola i dels mitjans 
de comunicació en són causes va
riades. A les mateixes comunitats 
d'Església, sovint se aerifica l'i
dioma indígena per es talviar-se 
l'esforç d'un servei duplicat. Ja es 
veu que l'Administració no és 
l'única responsab le; però, havent 
assumit als temps moderns d'una 
manera progressiva l'escola i les 
comunicacions socials, és també 
la que s'ha de preocupar, enca ra 
que costi sacrificis, de donar una 
cultura diversificada. Així tinc en
tés que es fa en molts països. La 
presència que el ca ta là té a l'es-
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cola i als mitjans de comunicació 
és tímida per no dir inexistent. » 

¿S'han reunit, amb aquesta 
ocasió, els bisbes de la Conferèn
cia episcopal tarraconense?, pre
guntaran alguns . Les informacions 
que tinc em diuen que, fins avui 
5 d'abril, no ho han fet. I tampoc 
no han fet cap comunicat con
junt, com ha estat el cas del s bis
bes d'Andalusia occidental. Em 
consta , en canvi, que la sol-licitud 
e ls ha es tat presentada . 

Altres veus d'Església 

"Serra d 'Or» (març 1974) publi
cava dos textos importants per la 
seva procedència. 

"En nom dels abats i dels pro
vincials cic Catalunya, i personal
m enL en el nostre, us volem ex
pressar la nostra adhesió més 
plena pel gest que heu tingut, en 
unió amb els vostres coHabora
dors més propers, en iHuminar 
amb la doctrina de l'Església els 
prob lemes més vius que afecten 
la vostra diòcesi. Us ho diem des 
d'unes circumstàncies -les del 
poble català- molt semblants a 
les vostres, identificats amb el 
mateix afany apostòlic que us ani
ma, amb sen timents d'agraïment 
ben profund perquè, amb el poble 
basc, heu tingut presents a la vos
tra homilia els pobles ibèrics que 
es troben en les mateixes condi
cions. Compartim amb vós i amb 
els vostres la mateixa esperança, 
i us saludem respectuosament. -
Cassià M. Just, president; Joan 
Botam, secretari. » 
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«Els qui us adrecem aquesta 
carta, vicaris episcopals de l'arxi
diòcesi de Barcelol1a, volem fer
vos arribar, en aquests moments 
dincil s , el testimoni de la nostra 
més profunda comprensió, de la 
nostra estima més sincera, de 
la nostra identificació més absolu
ta . La vostra actitud pastoral ens 
edif ica, ens estimula ( ... ) 

))Volem afegir, tam bé, que ens 
ha alegrat particularment que 
l'objecte de la vostra iHuminació 
pastoral hagi es tat, aquesta vega
da, el fet basc. En efecte, els drets 
de Ics llengües, de les cultures, i, 
en defini tiva, dels pobles que re
sulten minoritaris en el conjunt 
del nostre Estat no han trobat 
gairebé mai un suport exprés i 
raonat en la veu dels bisbes. En 
aquest sentit , han tingut més po
ca SOl'! que altres dre ts socials. 
I els qui treballem a les diòcesis 
afectades sabem com resulta de 
dolorós i negatiu aquest buit , amb 
vi sta al testimoni de veritat i d'in
dependència que perloca a l'Es
glés ia de donar avui davant tot
hom. Podeu esta r segur, senyor 
bisbe, que també ací, a Catalunya, 
amples sectors humans se senten 
a vu i confortats espiritualment 
per la vostra paraula iHuminado
ra ... » 

Però hi ha , a més, una Circu lar 
que alguns vicari s episcopa ls de 
zona han adreçat als capellans 
«amb vista a la in strucció i l'acla
rimenl dels fid els» . Hi és esc rit 
que «les mesures restrictives de 
la llibertat de moviments . del bis
be de Bilbao i el seu vicari de 



pastoral «i les acusacions contin
gudes en la nota de! Ministeri 
d'Informació i Turisme del dia 3 
de m a rç són inacceptables»; 
«quant a la qüestió temporal il
luminada aquesta vegada pel bi s
be de Bilbao : el respecte degut 
a ls diversos pobles. llengües i cul
tures que conviuen dins l'Estat 
espanyol, nosaltres , cata lans, sa
bem per experiència com és im
portant »; «l'homilia del bisbe de 
Bilbao, en afirmar e ls dre ts del 
poble, la llengua i la cu ltu ra bas
ques, s'absté d'assenyalar solu
cions polítiques concretes i se si
lua en la responsabilitat de la fun
ció pastoral que li és pròpia. Estan 
mancades, doncs, de basc les acu
sacions que li han estat fetes en 
aquest punt»; «de ca ra a persones 
immigrades cal referir-se a aques
ta qüestió amb delicadesa i cons
cients que arrosseguen molts pre
judicis. Hem de tractar-los ben 
~xprcssament com a ciutadans, 
membres de les nostres comuni
tats, absolutament iguals als na
dius. Serà bo a na r ajudant-los a 
descob rir que la defensa d'aques t 
dret forma part de la defensa de 
tots e ls drets humans propugnats 
per l'Església, que són mútuament 
solidaris, de tal manera que no 
se'n pot negar un que no en re
sultin perjudicats els altres» . 

També el Grup cristià de pro
moció i defensa dels drets hu
mans de Barcelona, «fent-se res
sò de molts cristians de Barcelo
na i de Cata lunya,. havia escrit al 
bisbe de Bilbao per a expressar-li 
«la nostra adhesió i solidaritat, 

pel ~Cll gest, profundament cris
tià, de fid elitat al seu poble basc, 
man ires tat en la seva homi lia pas
toral, que ha arribat al nostre co
ne ixemen t i que compartim en 
tot s els seus punts ( ... ) Els pro
blemes que vostè denuncia en el 
seu document són els mateixos 
que ten im a Catalu nya; pe r aquest 
motiu la seva situació actual ens 
afecta pregonament. E l seu gest 
ha despertat una gran esperança 
en grans sectors del poble cris
tià ... » 

Professors i eSluditmts de Teo
logia de la Facultat van reflexio
nar els dies 6 i 7 de març «sobre 
la si lUació del bisbe Añoveros, la 
situació econòmica actual i la pu
ja de preus». Ens ho explica un 
dossier multicopiat que en resu
meix els resulta ts. Sobre e l pri
mer punt, van ser tract ades les 
parts següents: el fet Añoveros en 
el context de les rclacions Es
glésia - Estat; l'homili a (justifica
c ió; el problema basc; doct¡-jna 
de l'Església); la realitat nacional 
ca tal ana (opress ió cu ltural; lin
güísti ca; ¡'Església ca talana). 

Encara una reunió d'cclesiàs
tics va ser celebrada a Barcelona. 
En va sortir una «declaració,. : 
«L'Assemblea d'eclesiàst ics de Ca
talunya, reunida a Barce lona el 
dia 9 de març de 1974, am b as
sistència de 178 membres ( ... ) fa 
pública la seva ad hesió a ls con
tinguts de la tercera homilia pre
dicada el 24 de febrer ( ... ) Dema
nem que la Conferència ep iscopal 
de Catalunya s 'adhereixi a la per-
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sona de monsenyor Añoveros i al 
contingut de la seva homilia i que 
actualitzi i reforci el punt de vista 
expressat en la carta pastoral 
"Per un esforç de renovació i re
conciliació" publicada el passat 
27 de febrer • . 

uVa" i {( Vida Nueva" 

Aquestes preses de posició con
tras ten notablement amb les de 
dos òrgans influents de Madr id, 
que passen com a portantveus de 
la Iínja diguem-ne renovadora de 
l'Església espanyola . 

«Ya. , el d iari de l'Editorial Ca
tólica, considera l'homilia com un 
documen t «desa fortunat i inopor
tú »; diu que «no podem solidarit
zar-nos am b l'escrit ni amb la se
va autorització ». Tanmateix, con
cedeix «a mb magnanimitat, el be
nefici de la bona fe, sobretot 
quan es tracta de persones amb 
altes quali ta ts pastorals • . I pensa 
que fóra convenient que la col
legialitat episcopal «evités situa
cions locals penoses que tinguin 
ressò nacional i hagin de ser trac
tades en aquest nivell . (5 de 
març). 

Dos dies després, • Ya. conside
ra que tots e ls que integren el 
poble espanyol . veuen amb sor
presa i disgust creixent que, men
tre són tants els greus problemes 
per reso1dre, se n'es tiguin magni
ficant altres de menor importàn
cia» ; però es vo l fixar, sobretot, 
«en les masses profundament ca
tòliques i intensament patriotes, 
acostumades a descansar en la 
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concòrdia entre aquests dos grans 
amors (. .. ) que a ixò és nogens
menys el que perilla ; i tot per una 
cosa que no té , a la seva base, 
'més que simples ambigüitats i 
malentesos -i ho diem pensant 
en els dos documen ts fonamen
tals: l'homilia i la nota oficial». 

El dia 9 es rea firma en les se
ves di stincions «enl re poca for
tuna i delicte. entre inoportunitat 
i greu atemptat, entre lamentable 
ambigüitat i clares ofenses». Fa 
referència a «una oposició inter
nacional massa interessada a tro
bar motius contra l'Esta t i objec
cions con tra l'Església • . l consi
dera que aques ta q üestió «està ili
vidint els espanyols en les pro
rundi ta ts de la seva consciència 
re ligiosa i patriò tica». 

L'endemà, dia 10, . Ya . publi
cava la Nota de la Comissió per
manent de la Conferència episco
pal i un comentari : «Desitgem 
-ho venim desitjant des del pri
mer dia- que aquestes declara
cions nítides, pe rò evidentment 
amistoses i patriò tiques dels pas
tors del poble de Déu, comen
çant pel prela t b iscaí, segeLlin un 
incident provoca t només _ per la 
pressa i el malentès.» 

El dia 12 és una important sig
natura col·lectiva, «Tflcito », quj 
opina: «La concòrdia i la bona 
relació entre l'Estat i l'Església 
són tan essencials , que només el 
temor que s'alterin produeix una 
viva emoció en la generalitat del 
poble espanyol. Am bdues potes
ta ts han de tenjr sempre present 
que la pau de la comunita t és més 
important que la salvaguarda dels 



seus respectius drets i que cedir 
a temps , en ares del bé comú so
cial, és símbol de fortalesa i de 
servei transcendent a la pròpia 
comuni tat.» Considera, també que 
cia prudència, en el pastor com 
en el polític, és virtut primordial 
i imprescindible». I , finalment, 
creu «que el comunicat publicat 
per la Conferència episcopal, amb 
la seva declaració terminant 
d't'amor a Espanya i del respecte 
i la lleialtat deguts a la unita t na
ciona]" -cosa en la qual som in· 
transigents- ofereix la possibili
tat d'una entesa cordial »; entesa 
que s'ha d'assegurar, altramen t 
«soci01ògicament, en la ment de 
bon nombre de conciutadans, 
s'enfrontarien el seu lliurament a 
unes c reences arrelades en les fi· 
bres més íntimes de la seva cons· 
ciència indiv idual i la seva lleial· 
tat a les institucions polítiques 
que encarnen la imatge de la na· 
ció». 

«Vida Nu ev{l» ja aportava in for· 
mació en el seu número del 2 de 
març : «Pel que sembla, durant 
la reunió de la Permanent (de fi
na ls de febrer) a lguns bisbes van 
manifestar a monsenyor Afioveros 
la seva di sconformitat amb algu
nes formulacions de l'homilia i la 
inoportunitat actual de la seva 
lectura.» 

La setmana següent, hi dedica
va l'cditori al, molt llarg: «Ens 
vam assabentar de l'homilia bil
baïna i vam conèixer el seu con· 
tingut el divendres dia 22 , dues 
dates abans de la seva lectura. I 
no amagarem que vam pregar 
Déu que no arribés a llegir·se .• 

«Vida Nueva» reconeix la im· 
portància del tema i d'afrontar·lo. 
I considera bo el plantejament 
inicial de l 'homilia; però la seva 
realització «dista infinitament de 
l'encert ( ... ) en resum, un text 
pobre, que, previsiblement, clari
fi caria poc i podria prestar·se a 
cnterbolir força ». Respira «un 
afany pastoral; però, això sí, ex
pressat poc clarament». Lamenta, 
a més, que l'homi lia no digués al
t res coses (la indicació dels lí
mits dels drets; la clarificació so
bre els mitjans justos per a re
clamar-los i, concretament, la re· 
cusaci6 clara de tota mena de vio. 
lència en aquests mitj ans). No 
c reu, a més, que sigui el mome nt 
oportú per a abordar el tema . I 
-sign iCicativa coincidència amb 
«Ya »--, referint-se a ,d 'individua· 
I¡sme de prelats que prenen po
s icions divergents de la resta de 
l'epi scopat », es pregunta: «¿ no és 
ja hora de superar un diocesa· 
n¡sme estret?». Nova coincidència 
amb «Ya»: «Quan algú posa en 
lluita dos trossos de la seva prò
pia ànima --com són els amors 
justos al seu país i a la seva Es
glésia- sempre és l'ànima sence
ra que en resul ta ferida .)) 

Al número següent -un núrne· 
ro doble-, «Vida ueva» ofereix 
un aplec de textos publicats a la 
premsa. En l'editorial de presen
tació, El f ons de la qüestió, sub
ratlla «~n especial, l'excepcio. 
na l comentari de Gabriel Ci sne
ros, que reproduïm i fem nostre 
en totes i cada una de les seves 
paraules.. Què diu, doncs, Ga-
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briel C¡sneras a «Blanca y negra » 
sobre l'homilia? 

«Si és veritat que la naturalesa 
pastural del document no pot, se
riosamen t, ésser posada en qües· 
tió - i, en conseqüència, no pot 
desconèixer·se que les jerarquies 
de la diòcesi de Bilbao obraven 
en el marc i dins e ls Jímits de les 
seves responsabilitats-, molt dj· 
ferents són les conclusions a què 
ens cond ueix l'anàlisi del contin· 
gut de l'homilia. Amb el més gran 
respecte a les persones, i ator
gant-los sempre el benefici de la 
bona fe, el qualificatiu més be
nèvol que ens ve a la ploma per 
a adjectivar el text pastoral és 
el de desa fortunat . Compondre 
un revolutum de cites pontifícies 
de naturalesa i rang difenmls, 
ometent paràgrafs in tercalats 
~om és fet amb les transcrip
cions de Ja Pacem in terris-, des· 
connectant-les del context en què 
es troben inserides; referint a la 
realitat basca paraules destina· 
des als aborígens de continent 
australià, etc., etc., delata, al
menys, un mètode inteHectual 
¡nescrupolós. f I si a aquestes con· 
sideracions referides estrictament 
al text, n'afegim altres, d'inesqui
vables, que fan referència a la 
imprudència i inoportunitat de ]a 
seva difusió, no podem si nó for
mular un judici sever. Atorgat i 
tot el benefici de la bona fe, ens 
cal concloure que els resultats 
no es van correspondre amb les 
intencions.» 

Fins aquí les opinions del se
nyor Gabriel Cisneros, que . Vida 
Nueva» subscriu fi l per randa . 
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Altres veus 

No cal dir que aquestes posi
cions d'una revista tan «eclesial», 
«oberta», «equi librada », «avança· 
da » i «conciliar» han sobtat a 
més de quatre. Tanmateix, alguns 
comentaris sentits a Barcelona 
han intentat de «comprendre» la 
revista madrilenya am b frases 
com és ara aquesta: «tS clar, 
hem de tenir en compte que, des 
del cen tre, hi ha problemes que 
no es poden entendre ... » 

Estrany comen tari, aq uest! 
Perquè resulla que a l Centre 
s'han dit coses ben diferents. 

. Reunits a Madrid els repre
sentants de les organ it zacions de 
caràcter apostòlic i altres instítu· 
cions cristianes, que signen, ( ... ) 
creuen, en consciència, que han 
de declarar públicament: 

»La seva plena i inequívoca ad· 
hesió a la persona i a l'actitud de 
monsenyor Añoveros, bisbe de 
Bilbao, i del seu vicari, Josep Àn· 
gel Ubieta, així com a la forma i 
a l fons de l'homilia. 

»La seva enèrgica protesta en· 
front de la parcialitat i de les ine
xact iLuds amb què diversos periò
dics i altres mitjans de comuní· 
cació social han divulgat alguns 
aspectes concrets del text de l'ho
mi lia i n'han omesos d'al tres, des· 
lï gurant així la veritable signifi· 
cació de l'exemplar conducta del 
senyor bisbe i dels seus coHabo
radars . 

. La greu necessitat que l'Es· 
glésia exerciti, cada vegada més 
a to ts els seus nivells, amb espe· 
rit evangèlic, però sense cap me· 



na d'ambigüita t, la seva missió 
indecl inable, profundament re· 
li giosa i humana d'emetre judi. 
cis morals i de promoure per mit· 
jans convenients el canvi dc to
tes aquelles si tuacions socials en 
Ics quals sofre ixin e ls drets i les 
11 ibertats fonamen ta ls (principal
ment de reunió, ex pressió, asso· 
ciació, tutela enfront de repres
s ions injus tes i altres de sem
blants) de to ts e ls homes, cre
ients o no , i de totes les comuni· 
tats humanes, per tal que sigui 
possible un a pau autèntica en la 
justícia. » 

Ho s ignen: Comisión Nacional 
<dusticia y Paz)t, Congrcgaciones 
de María fnmaculada, Comunida· 
des Jndependientes Cris tianas, 
Comisión acional de Apostolado 
del Mar, Departamen to nacional 
de Catequesis de Adultos; Federa
ción esp. de comunidades univer· 
si larias cristianas, Fomento so
cial, Comisión nacio nal HOAC, 
Instit uto Fc y Secularidad, Juven
tud J ndependiente Cristiana. JOC 
diocesana de Madrid, Movimien
LO Apostólico Segla r, Movi miento 
Católico dc Empleados, Secreta
riada de Cooperación al Desa n o· 
Ilo, Vanguardi a Obrera Social·Ju· 
ven i! ; Comunidades Cristianas de 
Basc dc Madrid. 

Hem de concloure, doncs, que 
no és sols qüestió de geografia. I 
que Ics argumentacions de «Ya» 
i «Vida Nueva» enclouen bones 
dos is d'unes determinades op· 
c ions. T és bo de tenir-ho present. 

Punt final 

Després, e l bisbe Añoveros i 
don José Angel Ubieta van ser a 
Barcelona i van rebre-hi vi sites i 
visites, amb aquell aire senzill, 
net i clar que e ls caracteritza. I 
no van estar de dir-se que va ser 
de Catalunya d'on més cartes i 
telegrames d 'adhesió van rebre i 
que aquí ha estat on més sinto
nia i in te¡'¡igència han troba t, de 
part de to ts , pel que ra a l proble
ma que es proposaven d'iHuI}1i
na r amb l'hom ili a, més enllà del 
de les re lacions Església-Esta t. 

Perquè el qui signa aquestes 
,-at ll cs d iscrepa , altra vegada, del 
que han dit «Vida Nueva " i altres 
diaris i revis tes. Penso que «Ja 
qüestió de fons. no han estat les 
re lacions Església-Estat, sinó una 
a ltra: la si tuació dels pobles mi
noritari s a T'interior de ,'Estat es
panyol. ~s veritat que les re la
c ions Església-Esta t n'han am
pliat el ressò. Però la intervenció 
del bisbe de Bilbao responia a un 
p rob lema humà. I la intervenció 
de l'Administració venia a res· 
pondre, preci sament, a la mane· 
ra com aquest problema era abor· 
dat pel bisbe de Bilbao. 

Per això no fóra bo que l'inte
rès dels ci utadans i dels cri stians 
quedés monopolitzat per una 
qües tió de relació entre «poders», 
s in6 per la situació real en què es 
troben els grups humans i e ls 
seus dre ts . 

Josep M. T% saus 
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Crònica de Mallorca 

En posar-me a escriure aquesta 
crònica, me n'adon que des de l'es
tiu passat «Quaderns. no ha sc
guit la navegació de la nau ecle
sial de Ma llorca (vegeu núm. 25, 
pp . 419-422 ). Per això el cronista 
haurà de fer una mica de telegra
fi ta. No és que hagin bufat mas
sa ventades per pertorbar el nos
tre suau embat, però hem seguit 
mar endins ... 

Molt positiu resultà el Curset 
de Catequesi, celebrat l'estiu pas
sat al semina ri franciscà de La 
Porciúncula i organitzat pels se
cre tariats de ca tequesi de Cata
lu nya i Balears. Molt all içonado
res també les seves conclusions 
que ja coneixen els lectors de 
«Quaderns •. Sobretot per desviar 
la concentració de la nostra mira
da en els nins, cap al s vers respon
sables de la vi talita t de l'Esglé
sia: els adults . 

Duran t l'estiu i també la tardor 
unes religioses ben mallorquines, 
les Germanes f r a nCiSCQl1eS i les de 
la Caritat, celebraren (estes arn
versàries. Fundades el segle pas
sat, podem dir -per entendre'ns
que avançaren l'esperit d'inserció 
en el poble humil per evangelit
zar els pobres que el món avui en 
dia admira de les germanetes del 
pare Foucauld. El nos tre poble, 
amb el bisbe i sacerdots, els agraí 
tantes hores de catecisme i pri
meres lle tres, tantes cures dels 
nostres malalts ; quan les Fran-
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ciscanes celebraren el primer cen
tenari del seu fundador, un ca
pellà de Ciutat, enam orat de la pa
gesia amb esperit fran ciscà, mos
sèn Gabriel M. Ribas de Pina; i 
les germanes de la Caritat comme
moraren el 175 aniversari de llur 
fundació a Felanitx. 

L'estiu i l'entrada del nou curs 
són temps de call vis. N'hi hagué 
dos d'una mica sensacionals. El 
rector del Seminari , artífex del 
Centre d 'Estudis teològics de Ma
llor a, vinculat a la Faculta t de 
Teo logia de Barcelona, renuncià 
al seu càrrec després de cinc anys. 
Ell havia proposat a l Consell pres
biteral que els nomenaments fos
sin per cinc anys. Mossèn Pau 
Oliver volgué dona r-ne exemple, 
També el rector de la pa rròquia 
de l'Encarnació, que des de la se
va fundació seguí un estil nou i 
una mica «frapant » entre les par· 
ròquies de Ciutat, es retirà entre 
els ermitans de S 'Olivar d 'Este
lI encs per reposar, treballar i me
ditar durant un any. La premsa lo
cal se'n féu ressò. També el con
cepte canònic -ara que aquí fins 
i to t fan canonges!- de benefici 
i prebenda ha de caure amb excm· 
pies com aquests. 

Entre lamentacions de crisi de 
vocacions i de manca de sacerdots 
(que aquí n 'hi ha tants!), s'obrí 
el nou curs a l'Estudi Teològic: 
61 alumnes per quatre cursos, 
dels Seminaris de Mallorca i Me-



norca, de ls Franciscans, Missio
ners SS. CC., Tea tins, Mínims, e tc. 
com també alguns seglars i reli
gioses. Hi ha 26 professors. Tam
bé es donen classes en un Institut 
de Teologia per a seglars, noc
turn. L'esperança «teològica» no 
defa lleix, per tant. 

La Comissió diocesana d'econo
mia, animada pel bisbe, realitza 
ges tions per constituir una 
Caixa com el FOICA de València. 
Se celebrà una reunió per infor
mar-ne e ls sacerdots que hi acu
diren prou interessats. Sembla 
que to t és per a encarri lar més 
modernament l'economia, ind.is
pensable tanmateix a la nostra Es
glés ia. L'organ ització serà duita 
per seglars, bàsicament. 

El Moviment biblic celebrà l'o
bertura de curs amb una concur
rència massiva al Santuari de 
Lluc, el dia 16 de setembre. Cada 
tercer ctiumenge de mes, en un 
poble distint, es fa una trobada. 
Les cinc emissores de Balears 
transmeten el programa radiofò
nic «Cris to en casa». 

Del 12 a l 25 de novembre, el bis
be Teodor visità les diòcesis de 
Burwuli, al cor d'Àfrica, on tre
ballen sacerdots i religioses de 
Ma llorca en l'edificació d 'aquelles 
noves Esglésies, enmig de tantes 
dificultats com els recents enfron
taments sagnants en tre les dues 
races, que escarrufaren el món 
sencer. El fru it d'aquesta visita 
ben pastoral fou una preocupació 
més viva, sembrada en el cor dels 
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mallorquins pel nostre bisbe, que 
es tradui en la col'lecta extraor
d inària de Nadal: més de cinc mi
lions de pessetes. Prosseguint 
aques ta tasca, don Teodor paní 
cap al Perú, on també treballen 
sacerdots i religioses mallorquins, 
ci d ia 3 de març. 

Els cursets de Crist ial1itat con
tinuen. El dia 13 de gener es clau
su rà el cu rsillo 300. El rector fou 
Eduard Bonnín , el mateix que di
rigí el primer curset de la lli sta 
oficia l, del 7 a lIO de gener 1949, 
ara fa vint-i-ci nc anys, a Sant Ho
norat 

« Lluc», l'única revista de Ics 
Ill es escrita en català , ha iniciat 
una nova època a parti r de gener. 
En el primer número del 74 es 
publica una síntesi i primera re
flexió d'una enquesta sobre la pro
blemàtica f e-vida, entre el jovent 
de Mallorca. Aquesta publicació 
ha tingut un ressò molt ampli . 
Fou dirigida i presentada per mOs
sèn Joan Bcstard . 

C( Ultima Hora ll , e l diari mallor
quí del capvespre, va publicar els 
dies 5-6-7 de febrer tres articles 
de Sant iago Miró sobre La crisis 
de una I glesia mallorquina. Des
prés d'una visió general, el segon 
i tercer dia examinava la minva 
de vocacions i les secularitzacions 
de capellans. E l to dels articles 
era assenyat, gens escandalístic, 
amb preocupació de recerca per 
les causes dels fenòmens. Més 
que un reportatge complet, o un 
assaig, eren, com deia S. Miró, im-
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pressions recollides de diversos 
fets i situacions de la nostra Es
glésia. Tal volta no hi sobra aquí 
transcriure un judici global, que 
es fa al principi : «En el si de l'Es
glésia catòlica a Mallorca han nas
cut diversos moviments, e ls uns, 
reaccionaris ; d'altres, més d'a
cord amb la problemàtica social 
i humana actual. Sempre a re
molc de la his tòria i de ls esdeve
niments, l'Església mallorquina 
ha pres postu res de defensa i de 
prudència, àdhuc davant els movi
ments d'alguns dels seus mem
bres.» J!s molt interessant el que 
diu dels secularitzats (37 en cinc 
anys) o el que recull sobre les se
ves motivacions. També ho és una 
enquesta al carrer, de Josep Jau
me, que seguia el darrer dels arti
cles comentats. 

El bisbe, que fou vicari episco
pal de zona a València, tenia pla
nejat, des de fa temps, tal volta 
des que prengué possessió de la 
nos tra Seu, la creació de vicaris 
episcopals. El dia 22 de novembre 
proppassat, el vicari general reu
ni el consell presbiteral i el coBe
gi d'arxiprestos per requerir el 
seu parer sobre un esquema d'a
vantprojecte. 

El dia 12 de gener el bisbe en
vià una carta als sacerdots, reli
giosos, religioses i organitzacions 
de seglars sob re la reorganització 
del govern de la diòcesi, tot ad
juntan t un qüestionari sobre ac
ceptació i crítica del pla sobre 
creació de vicari s episcopals de 
zona. 

Solament respongué un 30 % 
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dels consultats. No tothom ho ac
ceptà . Tal vegada sigui la crí tica 
més aguda aquella que diu que, 
abans, s'hauria de cerca r una tas
ca comunitària i uns objectius 
prioritaris. Per quin tipus de pas
toral es creen aquests vicaris? 
Cap a on ha d'anar la marxa de la 
pastoral diocesana? «Lluc» en cI 
número dc febrer recollia un ven
tall d'opinions sobre aques t punt. 

El bisbe, després de reunir el 
d ia 7 de febrer el Consell presbi
teral que votà ad experimentwn 
la viabilitat del projecte, escriví 
una carta el dja 11 responent a 
les objeccions presentades i en
vian t les paperetes per a la pre
sentació (no simple votació) de 
nom s per al vicari general i per a 
quatre vicaris episcopals. 

Proposaren nOIn s 257 sacerdots 
diocesans (poc més de la meitat) 
62 religiosos, 63 grups de religio
ses , 34 grups de seglars. 

El dia 3 de març es publicaren 
e ls cinc nomenaments. Vicari ge
nera l, mossèn Gui llem Fiol (ja no
menat pel bisbe Rafael Alvarez); 
Vicaris episcopa ls. mossèn Joan 
Soler, mossèn Joan Bestard, mos
sèn Pere Torres i mossèn Barto
meu Vaquer. Els nomenats pel 
bisbe figuren entre els 15 que as
soliren major nombre de vots. 

L'Any sanI de les Esglés ies lo
cals començà pròpiament a Ma
llorca, el dia 25 de febrer, amb la 
concelebració que es fé u al Semi
nari diocesà, presidida pel bisbe, 
després de la invitació a (ota la 
clerecia. L'homilia, ja publicada 
i enviada a tots e ls sacerdo ts, 



és una r efl exió molt profunda i 
ta llant sobre la renovació, con
versió i reconciliació dels sacer· 
dots. Una sèrie d'interrogant s del 
bi sbe arriben fins a l moll dels os
sos " E l dia I de març hi hagué 
dues celebracions a la Seu: per a 
joves i per a adults; e l di a 2 es 
reuniren les religioses. 

També ha tingu t aqu í c i seu res
sò l'homilia del bisbe de Bilbao. 
. Sabado Grafico», «Vida Nucva» 
esgota ts de segu ida per la publi
cació de l'homilia, que arribà tam
bé per a ltres camins ... r la gent 
que es pregunta ." «però, què ha 
d it d'est rany aques t senyor per
q uè ens diguin que és tan dolent?. 
Ah, i qua lque di sguste t perquè un 
no predi cà l'ho milia del d ia 3, si-

nó que callà, davant tan tris tos es
deveniments .. . 

A la fi, ha reaparegut el «S er
l'ieio informativo» , publicació de 
l'Oficina diocesana de mit jans de 
Comun icació Socia l, de curta pe
rò trasba lsada història, no exemp
ta d'amenaces, invec tives L .. sc
cularitzacions . Ens ha arribat e l 
primer número de la segona èpo
ca, març de 1974: millorat en tot s 
els aspectes, molt centra t en la 
visió de la nostra Església, b il in
güe perquè diuen que es tam en 
un país bilingüe, bé ... no ens hi 
enfadem, tanmate ix ... Temes: Ca-
teques i d'infants, sacerdots jubi
lats, dià leg amb els cinc capellans 
més joves , secció: les nostres par
ròqu ies (Bunyola), noticiari . 

Aixi, DO es trenca l'esperança. 

Pere U abrés 

Solsona: crònica. . . ja crònica 

No n'estava pas poc, de con
tent, e l c ron ista de veure que l'en
carregat d'aquesta secció s'obli· 
dava d'ell d'uns quants mesos en
çà: Què més d ir sobre e l nos tre 
cas, quan ja es tà to t d it? L'al· 
legoria del ca rro, estiregassada 
amb penes i treballs fins a ex
trems inversemblants, ja no dóna 
per a més. La realitat, per més 
dura que sigui, és la realitat, i 

aques ta s' imposa fatalmen t com 
ulla llosa. En aques ts casos e l 
millor és cI si lenci, creieu-me, e l 
dolç silenci de la mort. Ja potser 
ni la pregària. Estem vivint, e ls 
solsonins, una vida com d'ultra
tom ba. Una espècie de ll imbs. l 
to t allò que darrerament s'ha ana t 
esdevenint damunt la pell de 
brau va en con tra nostre com s i 
fos un terrible càs tig merescut 
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per no sé quins inconfessables pe
cats. No podíem caure malalts en 
pitjor moment. l ja veureu com, al 
final, encara ens tocarà el rebre 
amb una solució del nostre pro
blema que serà tan diplomàtica 
com vulgueu, però gens pastoral. 
Fa escruixir de pensar-hi . N'hi ha 
ben bé per tirar el barret al foc. 
Nosaltres haurem de pagar tard 
o d'hora els plats trencats dels 
desacords concordataris i la ca
talanitat numèrica dels nostres 
bisbes. En el millor dels casos el 
desllorigador ens plourà, com 
d'altres vegades, de la lluna de 
València . Què us hi jugueu? Una 
costellada als Rasos de Peguera. 
':'s clar, com que som una diòcesi 
innòcua i minúscula no vindrà 
d'aqUÍ de sacrificar-la com una 
ovella ... 

Per a situar-nos una mica, po
dríem resum ir esquemàticament 
la cronologia dels fe ts més im
portants que ens han dut fins a 
l'actual atzucac. Així: 

Any 1972: 
3-8 abri l: Assemblea diocesana 

conjunta 
juliol: Nomenament dels tres 

vicaris episcopa ls 
Any 1973: 
23 gener: Visi ta dels vicaris al 

nunci 
17 juliol: Penúlt ima reunió del 

consell del presbiteri 
6 agost: Visita del vicari gene

ral al nunci 
4 desembre: Dimissió dels vica

ris episcopals 
21 desembre: Oltima reunió del 

consell del presbiteri 
Aques ts són els fets més iro-
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portants (al meu juí), coneguts o 
reconeguts públicament; de inter
nis, vull dir de ls que no se S3 -

ben o no es poden dir, 'temo ju
dicat. Com de les veritables in
tencions de les persones. Poste
r iOl·ment hi ha hagut d'altres di
missions com en cadena: la de 
la comissió d'economia en pes i 
la de vuit membres (dels deu 
electius) del consell del presbite
r i. Però res, aigua de roses. 

En les meves ressenyes ante~ 

riors ja havia anat reportant tots 
i cada un d'aquests esdeveni~ 

ments; si no m'erro en el recomp
te, passàvem a la penúltima reu 
nió del consell del presbiteri. 
Doncs bé, a partir del 17 de juliol 
Ics coses, sense moure's de lloc, 
es precipitaren vertiginosament 
fins que es va produir la dimissió 
a bastament coneguda de tothom 
dels tres vicaris episcopals. 

Aquesta sí que devia ser sonada, 
no? Doncs no gaire per no dh 
gens: entre esperada i temuda de 
tem ps, no va originar ni el més 
ll eu terratrèmol fora del saluda
ble escàndol de la notícia en si. 
En esbombar~se aquesta a través 
del .Full diocesà. i altres mit
jans d'informació, els diocesans 
van saber per primera vegada 
com era de crítica la situació del 
bisbat, tan crítica ... que tot con· 
tinuava igual com si res no ha~ 

gués passat! Dc comentaris, en~ 
tre els clericals i els nltres, per a 
tots els gustos: Coses de cape
llans! Pobre bisbe: vellet i malal
tís, i deixar-lo sol. Molt bé: ja 
havien d'haver dimüit abans. Ja 
no havien d'haver acceptat. No 



havien d'haver dimitit: tenint el 
vicari general amb ells , hi tenien 
el bisbe. Ells s'ho han perdut: no 
han sabut fe r ús del seu càrrec; 
volien portar a terme una pasto
ra molt humana però molt poc 
sobrenatural. No s'havia d'haver 
donat publici tat a la no tícia . Hau· 
ria valgu t més que no haguessin 
dimitit , malgrat tot : amb ells hi 
havia encara alguna cosa a fer, 
sense ell s ja no h i ha res a fer. .. 
I e tcètera i etcètera i e tcètera. 

Els dies hi anaven tirant terra 
a sobre fins que un bon nombre 
dels components del consell del 
presbiteri va soHicitar amb ca.ràc
ter d'urgènc ia una reunió ext raor
dinària del consell per a parlar 
del cas. El senyor bisbe va acce· 
dir a convocar-la. tS la que va 
tenir lloc en vigíl ies de Nadal, dia· 
logant dificultosament sobre els 
fe ts ocorreguts i les seves d iver
gen ts interpretacions, posant 
punt final a tota una dolorosa 
etapa històrica de l'Església sol
sonina, deixant oberta una feri
da d'impossible guarició ni amb 

tots els boníssims pegats de l'Any 
Sant... 

Perquè us en feu una mica d 'i
dea, us extrauré de l'acta oficio
sa d'aq uesta reunió algunes f ra
ses, les més simptomàtiques: «Se
nyor bi sbe, la s ituació del bisbat 
és més greu del que vostè eS pen
sa. El bisbe nou, s i triga gaire a 
veni r, s'haurà de portar els ca
pellans i tot. No es pot pensar en 
una nova experiència: ci millor 
que el presbiteri diocesà podia 
donar, ja ho ha donat. Si la cosa 
queda així, les conseqüències són 
imprevisibles ... 10 

r ara, què? La tesi oficial : Com 
que l'assumpte està sub ¡uc/ice, 
esperar, tenir paciència . L'actitud 
general: Esperar si us plau per 
fo rça, sense cap mena d'esperan
ça. El pitjor serà que aviat j a no 
esperarem res ni ningú per mes
s iànic que s igui. Els pocs o molts 
supervivents que restin, o restem, 
d'aquest naufragi seran uns he
rois: hauran vist provada al mà
xim, tant o més que amb el mar
t ir i, la seva fe en l'Església. 

Climent Forner 

Urgell: Enmig de llum i tenebres ... 

Totes les coses tenen dues cares. 
La gent de Barcelona puja freturosa 8 

buscar la nostra neu, a disfrutar-ne. 
Les estacions d'esquí els esperen. 

Per ell s la neu és esperada com 
ho és també pels nostres conreus, 
però de vegades porta problemes 
greus. Per Nadal la necessi tat de 
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l'aigua restà solucionada, però 
amb tant escreix q ue desaparegué 
la secada i arribaren les incamu· 
n¡cacions. Aques tes afectaren 
greument la Cerdanya, Núria i 
molts poblets de l'Urgellet. AI · 
guns d'aquests llogarrets resta· 
ren aïllats durant una setmana. 
Per a alguns d 'aquests indrets 
l'avaria de la llum elèctrica i de l 
telèfon -entre alt res- dura 36~ 
dies l'any. Per això la si tuació 
fou més greu. Aquí dalt tothom 
hi ve a collir, però nosaltres som 
els únics que hi sembrem. n s ho· 
ra que es comenci a dir que la 
província de Lleida -la gran pro
ductora de voltis, fruites, Ilet.. .
encara té pobles sense electrici· 
ta t, sense telèfon i amb comuni· 
cacions «incomwlicables». Això 
comporta també ressonàncies pas· 
torals importants. 

El dia 27 de gener va ésser una 
diada Important per Q Lleida. Una dona 
de la _Terra ferma» rebia la medalla de 
ta bondat. 

Pels lleidatans ésser una «bona 
persona » té un gran significat, per 
a l'Església vol dir ésser sant, i 
això és el que Pau VI proclamà 
d 'aquesta monja d 'Aitona, Tere· 
sa de Jesús Jornet i ¡bars. L'Es· 
glés ia confirmava la benaurança 
d'una cristiana senzilla, feta tota 
ella servei abnegat dels més hu· 
mils, els ancians. Davant un món 
adorador del diner, del poder, de 
la saviesa humana, és un gran 
testimoni proclamar la virtut d'u· 
na cristiana ll iurada a servir els 
qui ja ho acaben de perdre tot. 
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A començament d'any s'ha fet actua
litat general a Urgell de . donar comp
tes _, I també en el món eclesial . 

Són moltes les parròquies (Ba· 
laguer, La Seu d'Urgell, Gui ssona, 
Noves de Segre ... ) que han dit als 
; eus feligresos com s'han despès 
e ls diners recollits. Ho trobo bé, 
però faria una pregunta: ¿a l'ho
ra de dir en què cal in vertir els 
diners, també hi són els laics? Si 
no és així, estem donant comptes 
del nostre clericalisme. 

Andorra és també un arxiprestat de 
la nostra Diòcesi. Fa pocs anys era 
un pals que, sense massa pretensions, 
vivia de la ramaderia i d'una agricultu. 
ra no massa reeixida. Actualment és 
l'imperi del comerç i del turisme. 

Aquest canvi ha portat conse· 
qüències ben importants, sobre
tot, en e l camp social i laboral. En 
aquest sentit fins ara el Pais an
dorrà es governava bàsicament 
pel Dre t romà i per a lgunes «Or· 
d inacions. del Consell general de 
Les Valls. El gran nombre de tre· 
balladors -estrangers, sobrelol
ha fet necessària la publicació del 
Decret laboral que, elaborat i sig· 
nat per les delegacions perma· 
nent s d'ambdós co·prínceps, en· 
trà en vigor el 15 de gener. S'hi 
constata el dret al sou familiar, a 
una jornada setmanal de descans, 
a un període anyal de vacances, a 
Ja indemnització en cas d'acomia
dament injustificat.. . Cal cele· 
brar aquesta ac tualització del 
país en el camp de la justícia so
cial. 



L'Església d'Urgell té tres publica
cions per a poder dir - aquesta boca és 
meva-, i s6n: el _ButlleU oficial., _Es_ 
glésia d'Urgell . I - Full dominIcal • . 

La primera, ja ho diu el nom, 
és premsa oficial : decrets, docu· 
ments, etc., i arriba a lots els sa
cerdo ts. • Església d'Urgell . és 
una comunicació directa, amb es
calf. entre el bi sbe i e ls més afi· 
cionats a coses d 'Església .• Full 
dominical » es fa de comú acord 
amb Barcelona i altres diòcesis 
catalanes. Les pàgines primera i 
da rrera són pròpies d 'Urgell i és 
una premsa adreçada al gran pú. 
blic. ~s considerable la importàn· 
cia que les tres pub licacions do
nen a l tema de l'Ally Sal1t. Els 
seus objectius mere ixen tols els 
elogis, però a molta gent a ixò 
d'Any Sant, indulgències, dies i 
llocs per a guanya r·les, e ls [a olor 
de «botiga • . Ja e ls diem que no 
és això, però també m'adono que 
tenia la seva raó aquell pagès 
- per a mi aques t nom no ha es
tal mai un insult- que em deia: 
. Em sembla que els capellans 
amb això de l'Any Sant fareu un 
bon llibre amb una portada defi· 
cient. .. » 

Els dies 11 i 12 de febrer es reuní el 
Consell del presbiteri a Balaguer. Te
ma central : la constitució dels Consells 
de pastoral a la diòcesi. 

Això ara sembla que va «en sè
rio ». Hom ha constatat sovint el 
gran interès que e l bi sbe Joan té 
en aquest afer. En a lguns llocs, 
pocs, aquests consells ja són cons· 
t¡tuïts , en altres són incipients, 

però en la majoria de parròquies 
no s'han format encara. En aquest 
sentit vull donar fe de tres reali· 
tat s: primera, els Consells de pas· 
tora l són convenients i volguts per 
l'Església; segona, cal evitar que 
sjguin «monocolors»; i tercera, en 
una diòcesi petita com la nostra 
en molts indre ts pràcticament ja 
func ionen . En molts poble ts de· 
pèn molt del bon gust pastora l 
dels seus pastors el fet d'escoltar 
di rectamen t els parers dels fidel> 
a mb qui tracten familiarment en 
moltes ocasions. Per a moltes d'a
questes miniparròquies -en tinc 
se t, amb un IOtal de 600 ànimes
les reun ions del Consell de pas to· 
ral po tser han d'ésser a nivell de 
comarques O poden ésser també 
assemblees general s. Ja anirem 
dient com ho fem . 

La situació çonfl1ctiva sorgida a pro
pòsit de l'homilia del senyor bisbe de 
Bilbao ha tingut també les seves rel
sonàncies a Urgell. 

Al moment d'escriure aques ta 
crònica - 13 de març- a nivell 
ofi c ial coneixem ja la nota de la 
Comissió permanent de l'episco
pal. No tenint una nota del go
ve rn, sospitem que la s ituació no 
està pas resolta, ni molt menys. 
E ls fets han conduït a un extrem 
que un o altre, almenys aparent
ment, ha de perdre punts. Això, 
naturalment, no plau a ningú . 

[ els cristians d'Urgell , què 
n'han dit? Molts han vist en e l 
contingut de l'homilia del doc to r 
Añoveros e l tractament eclesial 
d'un problema ben conegu I. El 
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text va arribar aviat, i, per tant, 
se 'n va poder fer un judici direc
te i documenta t. Alguns, en aca
bar la lec lura, deien: . Em sem
bla que no n'hi ha per tant... » AI
lres qualificaven el bisbe basc de 
polititzador, lambé s'ha dit. Al
tres s'estranyaven que un bisbe 
fos «protegit» per fer un sermó, 
aquests en els nostres ambients 
rurals són els més nombrosos . La 
gent aquí és molt natural, sense 

Salvador Franch: 

complicacions, amb gran espon
taneïtat, i de la mateixa manera 
que diuen al pa, pa, i al vi, vi, 
també comenten «a ixò només és 
pa, això només és vi.. Potser la 
naturalesa contagia aquesta ma· 
nera d 'ésser... Moltes vegades 
hom pensa que la naturalitat dels 
pagesos és molt a prop d'aquella 
paraula de Jesús: «Benaurats els 
nets de cor ...• 

Antoni Mirabet 

capdavanter de l'església valenciana 

Tràgicament, el 28 del passat 
mes de novembre, en un desgra· 
ciat accident de carretera, quan 
conduïa la seua moto per la pis
ta de l'aeroport, va perdre la vida 
el sacerdot valencià Salvador 
Franch Benavent; 34 anys de len
sió inacabable, de lluita constant 
i, en moments, fatigosa; de recer· 
ca neguitosa en l'encarnació de 
l' Evangeli, foren talla lS de sobte, 
aquell matí, molt a prop de les 
barriades obreres de Quart de Po
blet, on exercia el seu mini steri 
sacerdota l. 

Incorporat a darreries de 
l'any 1968 al món obrer, des de 
la ruralia de la Vall de Cofrents, 
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on va iniciar el seu minis teri des· 
prés de l'ordenació, fou dels pri
mers a obtindre autorització de 
la jerarquia per a treballar en 
una fàbrica. 

La seua estança a Massanassa, 
poble de l'horta, suburbi de Va
lència on l'ambient no tenia pas 
encara una definí tòria marcada· 
ment obrera, no fou llarg i aviat 
va demanar el trasllat a una altra 
parròquia de la mateixa comar· 
ca amb una problemàtica més vi
va a l món del treball. Sant Ono
fre de Quart de Poblet ha estat 
el seu destí pastoral als quatre 
darrers anys. Qui ha conegut la 
seua tasca sap com han estat cer 



bertes les necessitat s de testimo-
niatge i de predicació en aquelles 
barriades obreres d'immigració , 
malgrat l'escàndol produït en tre 
moltes famílies benestants del po
ble. 

Estud iós i llegidor empedemit , 
va aconseguir especialitzar-se en 
un tema hi stò ric prou descone
gut entre e ls valencians: El nai
xement i procés d'expansió fins a 
la guerra c ivil del Part it Socialis
te obrer espanyol a les comar
ques del País Valencià, tema so
bre el qual presentà una comu· 
nicació al I Congrés d'Història 
del nostre País. 

Fou dels primers sacerdots va
lencians a desafiar l'actitud has-

til de la jerarquia valenciana en
vers la incorporació del vernacle 
a la litúrgia, i les seues mi sses a 
Massanassa foren de les primeres 
on e l poble es va adreçar a Déu 
en la seua llengua ... Això féu que 
molts de ls seus amics no com
prengueren com en e l funeral del 
seu enterrament no fos utilitza
da pels ofician ts aquesta llengua 
seua i dels seus, per la qual tant 
havia lluitat. 

Aquestes lle tres volen ésser l'ex
pressió dels sentimen ts d'admira
ció i reconeixement dels seus 
amics que han perdu t un excel
lIent company i sacerdot. 

Desca n se en pau Sa lvador 
Franch, sacerdot capdavanter' 

Josep M . Soriana Bessó 
i Antoni Signes 

Un punt de referència dels nostres joves: Jesucrist 

Enguany un punt important tractat 
en les Trobades de Joves de Montser
rat ha estat el tema de Jesucrist .• Qui 
és per a tu Jesucrist?,. va ser una pre
gunta que va donar peu, l'últim dia de 
la Trobada general celebrada a Santa 
Cecília l'estiu passat, 8 unes 250 res
postes escrites. 

I!s tot un material, sense que 
es pugu i parlar pròpiament d'una 
enquesta, prou interessant perquè 
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es faci conèixer, ja que recull el 
pensament de tot un sector del 
nostre joven t, des dels 15 anys 
fins, pràct icament, als 30. Per això 
vam pensar que fer-ne una selec
ció i publicar-la va lia molt la pe
na: s'hi veuen reflectits tant al
guns problemes de basc, ja sigui 
a nivell teològic o doctrinal, com 
els de saber quin és el llengua tge 
religiós que avui empren els jo-
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ves. Crec que aquests textos po
den ajudar molt els sacerdots que 
treballen amb jovent. D'altra ban
da denoten un fet força positiu: 
l'interès que la figura de Jesucrist 
desvetlla encara en el nostre món . 
El volum en qüestió serà, si no 
hi ha res de nou, el núm. 5 de la 
nova coHecció . EI gra de blat . 
de Pu bl icacions de l 'A bad ia de 
Montserrat, amb el títol : La fe 
dels nos/ res joves. 

Un altre esdeveniment que cal 
tenir en com pte són els finals de 
setmana ded.icats a Jesucrist, de 
cara a aprofund ir -dintre d'un 
grup més reduït- la persona de 
Jesús. El tema ha despertat tant 
d 'interès que s'ha hagut de fer 
tres vegades consecutives. Fou e ls 
dies: 2-3 i 16-17 de febrer i 2-3 de 
març, aplegant un total de 350 jo
ves. Dues xerrades emma rcaven 
la reflexió dels grups de treball. 
Una era sobre els moviments ame
ricans de la Jesus revolu/ion, a 
cà rrec d'en Jordi Bachs (excepte 
l'últim dia que la donà en David 
M. Boix, monjo de Montserrat). 
Es van centrar més en un pla in
formatiu que en el d'un judici de 
valor. Amb tot, es van plantejar 
algunes qüestions referents a la 
imatge - un nou mite?- que 
se'ns dóna de Jesucrist. La sego
na xerrada va anar a càrrec d'An-
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dreu Marquès, monjo de Montser
rat. El tema era més doctrinal : 
volia fer veure en quin sentit cs 
pot dir que Jesús és un revolu
cionari , és a dir, en què, d'cntre 
tot el missatge evangèlic, Jesús 
ens dóna quelcom d 'original , més 
enllà de la doctrina moral O ètica 
que trobem en els textos evangè
lics. De cara al treball en grups el 
mateix Andreu Marquès va redac
tar un qüestionari molt dens, for
ça llarg, que va susci tar en tot s 
els grups un viu interès. 

Es va cloure la jornada amb 
una sessió oberta en la qual els 
participan ts p o d i e n plantejar 
qües tions referen ts als lemes trac
tats. 

La primera pregun ta del qües
tionari esmentat demanava els 
motius que havien mogut a cadas
cú a participar i a interessar-se 
en el lema de J esucrist. ~s inte
ressan t resseguir-ne les respos
tes. Una gran majoria diu que 
perquè és un tema que in teressa 
i, sovint , com que no es tenen 
nocions massa clares, s'aprofiten 
totes les ocasions per poder en
dinsar-se en e l misteri del Crist. 
Crec que és una experiència que 
cal tenir en compte i treballar 
per laI d 'ajudar els nostres joves, 
inqujets religiosament, a aprofun
dir la pròpia decisió de fe. 

Daniel Codina 



D'ACí I D'ALLÀ 

", Per a un esforç de renovació i re
conciliació-, es titula la carta pastoral 
conjunta dels bisbes de la Conferència 
episcopal tarraconense amb motiu de 
l'Any Sant, signada el Dimecres de 
cendra, 27 de febrer . 

En la introducció, els bisbes es 
diuen «testi monis immediats de 
les delicadeses de la Santa Seu 
envers les esglésies que servim i 
presidim» i citen uncs paraules. 
«que també fem nostres», del bi s
be Torras i Bages: . Que ni ngú 
no es sen ti segur s i no té posada 
la vista en el successor de Pere. 
La garan tia d 'encert no està pas 
en els grans volums de teologia 
de les biblioteques, ni en Ics sà
vies exègcsis bJbl iqucs, ni en al· 
tes especulacion s filosòfiqu es, ni 
en les sublims in tuïcions cien tÍ
ri ques ... Jesucr ist, mestre dels ho
mes, no volgué deixa r l'esperi t 
humà erran t i perdut en l'im
mens món de Ics idees, dels prin
cipis i de les doctrines; deixà un 
guia segur quan d igué a san t Pe
re: Jo pregarc.: per tu perquè la 
teva fe no defa lleixi, i tu alesho
res confinna en la fe els teus ger· 
mans.» 

Fidels a aques t tex t, els bisbes 
van seguint, doncs, les catequesis 
papals sobre l'Any Sant. 

La pr imera part - « El comba t 
cristià d'avui ___ parla de la vida 
cristiana com a lluita. «Avui la 
llu ita espiritual comença en la 
nostra consciència.; es tracta, 
doncs, de formar, primer, la cons
ciència pròpia, no «amb una sim-

ple introspecció interior, feta i tot 
de bona fe., sinó que «ha de bus
car la ll um de Déu, la norma ob
jec tiva •. Només després vindrà 
. eI pas de la consciència fo rmada 
a l 'acció ex terna coherent» . .E.s 
aquí - i no en el temps anterior
«on rau la noblesa de la sinceri
tat, on la sinceritat té la seva pro· 
va». 

La segona part -«La reconci
liació amb Déu i amb els ger
maIlS»- té, òbviament, dos apar· 
tats. 

«La primera reconciliació de 
l'home és la que ha de fe r amb 
Nost re Senyor. Ja sabem els cris
tians que el pecat, i només el 
peca t, trenca o espatlla les rela
cions a mb Déu .» 

Els bisbes passen ràpidament, 
sobre la reconcil iació amb el 
proïsme de persona a persona i 
es detenen més lla rgamen t en la 
reconcil iació en la societat. En
tre els «desordres socials que cal 
corregir», esmenten els «pecats 
moderns», de què va n parlar l'any 
passat (anomenant-ne més de 
cent) en el document quaresmal 
sobre la penitència cristiana: 
«malauradament de tals pecats el 
nostre país n'està més ple cada 
dia», diuen ara. D'aquí unes «si
tuacions d'injustícia que cal des
cobrir i corregir». 'enumeren un 
reguitzell : 7 sobre les relaéions 
laborals, 8 sobre alt res desordres 
socials, 2 sobre la vida política 
( << hem d'arribar a un efectiu rc
coneixement j urídic dels drets de 

215 



reunió, associació i expressió, 
com també dels de les mi nories 
ètniques, existents en el nostre 
país .), 7 sobre l'erotisme ambien
tal, 5 sobre la vida fami liar i 7 so
bre la violència. Un veritable com
pendi on n'hi ha per a tothom, 
però on hom pot perdre's davant 
tanta profusió. 

Passen de seguida a «un altre 
pun t vidriós, que no podem elu
dir. Dintre la mateixa Església 
de Jesús s 'està repetint ci que 
san t Pau blasmava als convertits 
de Corint: les divisions. Veiem 
sorgir contestacions, sovint nega
tives, lluites de grups de catòlics 
contraposats radicalment en llurs 
posicions, i atacs als qui exercei
xen el ministeri pastoral en l'Es
glésia • . 

Aquesta part acaba amb un mot 
sobre . la reconciliació de l'home 
amb si mateix»: «totes les des
harmonies de la vida humana ar
relen en ci desordre que hi ha 
dins nostre ». 

«Fidelitat i renovació» es titula 
la tercera part. 

«Com discernirem en tants de 
casos de la vida si sorn o no fi
dels a l Redemptor? La resposta 
està en el mis teri de l'Església, 
inseparable de Jesucrist ( ... ) La 
comunió amb l'Església real no 
s'ha de confondre amb l'adhesió 
a una pretesa Església no institu
cionalitzada, diferent de la que 
existeix visiblement estructurada 
sota el guiatge dels successors 
de Pere i dels Apòstols .• 

Com a . normes de renovació_ 
els bisbes assenyalen el relorn a 
les fonts, l'exemple dels sants, el 
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magisteri de l'Església i el Con
ci li Vaticà II : . L'au tèntiea reno
vació ve contrastada per la fide
litat al magisteri. Entenem aqui 
fideli ta t com l'exactitud del com
promís de la comunió eclesial 
normada pel magisteri. Avui, en 
concret, aquesta fidelitat és l'ac
ceptació plena i sincera del Con· 
cili, que és l'acte magisterial de 
més pes dels darrers temps ( ... ) 
No es pot dir seriosament que ha 
passat tant de temps i les coses 
han canviat tant en els darrers 
deu anys que el Concili està ja 
depassa I. Tampoc no podem do
nar per vàl ida l'opinió dels qui 
només veuen en el Concili una 
empenta a sortir d'un immobilis
me eclesia l (sobre el qual , a més, 
s'exagera): com s i el Concili ha
gués in iciat un moure's l'Església 
sense altra orientació que la que 
li assenyala ci món en el seu ro
dar frenètic d'avu i ( ... ) No ens 
podem dir, doncs, fidels al Crist 
si no ho som al Concili Vaticà II, 
és a dir, si no conformem exac
tament la parau la i l'acció amb la 
doctrina i la normativa donada 
al Concili.» 

Sobre aquestes línies que hem 
dibuixat, les vuit espesses planes 
que omplen aquest document 
constitueixen, a més, un enteixi
nat de cites de Ics catequesis dels 
dimecres de Pau VI: . Són pro
fundes i riques. Les hem d'assa
borir i explotar. Nosaltres no 
hem pas pretès de fer-ne un ín
dex, sinó solament subratllar-ne 
alguns punts i aplicar-los a casa 
nostra.» 

La conclusió recorda aquesta 



catequesi papal, es refereix a _les 
visites als temples per a obtenir 
la indulgència i les gràcies espi
ritua ls de l'Any Sant, tal com ha 
estat establert » i acaba exhortant
nos a «revifar amb tota l'ànima 
el culte marià, tan entranyab le en 
la hi stòria del nos tre poble» i 
«im partint-vos cordialment la nos
tra benedicció de pares i pastors». 

El departament de cultura de les 
Trobades de Joves de Montserrat ha 
organitzat pels dies 23·24 de març 
-amb repetició el final de setmana 
següent- un coHoqul-reflexió sobre el 
món de la Informació. 

Els temes, tractats per especia
listes e n la matèria, eren: una 
visió de conj unt sobre la cultura 
de masses i el món in format iu 
dels periòdics. Temes ben inte
ressant s que volien ajudar a 
prendre una postura crítica en
front de to t el món de la informa
ció que ens envolta per tots cos
tats i que, d'una manera o altra 
configura la cultura popu lar d'a
vui. 

A més del diàleg obert després 
de les xerrades, hi hagué ci tre
ball en grups, basat en l'anàlisi 
crít ica d'algunes publicacions pe
riòdiques - diari s i revistes- de 
més difusió entre la gen t senzi
lla i mitjana. Com a treball pre
vi s'havia demana t als inscrits de 
ll egir amb més atenció, durant els 
dies anteriors a la Trobada al
guns editorials dels periòd ic~ de 
Barcelo .. a per descobrir la ten
dència de cada un. A més es re
partí una enquesta sobre la pos-

tura personal davant els mitjans 
informatius que són més al nos
tre abast. El treball, dut a terme 
per un total de quasi dos-cents 
joves, va ser molt interessant i 
positiu . Les intervencions espon
tàn ies reflectien ben bé el pro
blema, i de vegades la por, que 
la «cultura de masses» suscita e n
I re la gent que no es resignen a 
esdevenir purs consum idors pas
s ius d'un món cada vegada més 
domina t pels interessos econò
mics d'un pe tit grup, ni es dei
xen enlluernar per la realitat que 
semp re e ls és presen tada de co
lor de rosa. D. C. 

Els distintius exteriors de la pròpia 
identitat no estan de moda. Això fa 
que moltes activi t~ts dels moviments 
passin gairebé desapercebudes. Qui po
dria imaginar-se que més de cinc-cents 
nois i noies de 17 a 20 anys passen ca
da any pels Camps de Formació de 
Caps de Minyons escoltes I Guies Sant 
Jordi? 

Una trentena de consiliaris d 'a
quests dos moviments es reuni
ren a finals de gener per a fer 
un taller d'express ió litúrgica: 
els resu lta ts estan a punt de ser 
publicats . 

Com en altres sectors de la vi
da de l'Església, en e l camp es
colta hom diria que després del 
trontollament genera l dels dar
rers anys, es neix a una esperan
ça purificada i modesta i s'aprèn 
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el valor de les coses de cada dja 
ben fetes, deixan t un xic de bah
da les grans paraules i les iBu
minades elucubracions. 

A mitj an març els respon
sables generals -comissaris i 
cons iliaris- prengue ren part ac
tiva a la Trobada que, a nivell eu
ropeu, organitzaren les Conferèn
cies catòliques de Guiatge i d'Es
coltisme. El tema era molt ac
tua l: . Relacions home-dona a la 
llum de l'Evangel i.» Les qües
tions que suscitaven aquesta pro
blemàtica eren els fenòmens coe
ducatius i el futur dels dos mo
viments paraHels. L'inte rcanvi de 
punts de vis ta fall enriqu idor per 
als nostres moviments i va per
metre de matisar preses de posi
ció sobre les quals potser els me
ridionals som menys crítics. 

Val la pena de recalca r l'acti
tud favorable vers la tasca edu
cadora que porten a terme M.E. 
i G.S .J. de part de l'episcopat ca
talà. Esperem dint re de poc po· 
der-ne tenir proves noves i pale
ses. 

Barcelona 

les dues exeçucions dutes a terme 
a Barcelona I a Tarragona el mati del 
dissabte dia 2 de març han estat vis
cudes amb molta intensitat per nom
broses comunitats cristianes del nos
tre bisbat. Els cristians s'han trobat. 
doncs, associats a la commoció clut. 
dana que s'ha produit amb aquest mo
tiu . 
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Ja abans, nombrosos telegra
mes demanant l'indult havien par
tit del camp cristià: els bisbes 
catalans, l'Institut Catòlic d'Es
tudis Socials, l'abat de Montser
rat, nombroses parròquies ... 

Di ssabte al matí hom rebia la 
nova amb consternació i diumen
ge llegia la narració dels fets que 
donaven e ls diaris amb una ob
jectivitat remarcable: el patetis
me del re la t no es veia ofegat per 
cap altre tipus de consideracions. 
Hom hi remarcava la doble pre
sència de l'Església -cI capellà 
del cos de presons i el cape
llà am ic- i hom reco rdava que un 
refú s semblant s'hav ia produït , 
aleshores sense recanvi, l'any 1909 
amb motiu de l'afusellament de 
Ferrer i Guàrdia. I alguns relle
gien ara, emocionats, La ciutat 
del perdó, l'extraordinari article 
que el cristià laic Joan Maragall 
no trobava manera de publicar 
abans de l'execució. T es demana
ven: on viu, avui, aquell carisme 
maragallià? 

L'endemà, diumenge, a moltes 
misses de moltes esglésies es reia 
referència a aquests fets. En al
gunes e l silenci adolorit substi
tuïa l'homi lia i àdhuc el cants. 

I la setmana següent van haver
hi dos funera ls a l'església de 
Sant Just, un (sense missa) a 
Sanl Andreu i un altre a Vilafran
ca, on viu un germà de la mare 
de Salvador Puig Antich i també 
d 'altres. Un grup de professors i 
estudiants de teologia van inclou
re el lema de la pena de mort en 
Ics reflexions que van fer els dies 



6 i 7 de març, que no hi van ha
ver classes a la Facultat. 

Segons els diaris , el diumenge 
3, acabada l'homilia a la catedral , 
el doctor Jubany havia constatat 
com «la mort en circumstàncies 
doloroses d'un jove de la nostra 
ciutat, condemnat per un tribu
nal del nostre país» havia com
mogut amplis sectors_ . Preguem 
per ell - va dir- perquè hagi 
estat acollit per la mi sericòrdia 
de Déu. Estenguem la nos tra pre
gària, especialment, als qui han 
mort de manera violent. l pre
guem també el Senyor perquè es 
raci realitat al nostre país una 
reconciliació autèntica de lots els 
ciu tadans, com a "resultat d'a
quell deure suprem que s'anome
na amor" , segons paraules de Pau 
Vlè_. 

Mentre escrivim aquestes ratlles. el 
clergat de Barçelona es troba en pe
ríode electoral per 8 elegir els seus 
representants al Consell presbiteral. 
Recordem que el mes de setembre va 
acabar les seves funcions un . Consell 
presbiteral provisional» d'un nombre 
reduït de membres (vegeu . Quaderns_, 
núm. 21 . p. 684). 

La paperassa oficial ha funcio· 
nat aques ta vegada com de cos· 
tum . amb un canvi no pas posi· 
(iu , de què val la pena deixar 
cons tànc ia. 

Acostumat s com estàvem a un 
tracte familiar i català, ens sob· 
lava de rebre el febrer unes «Lis· 
las provisionales del Censo elec· 
toral para la elección de los miem
bros del Consejo presbiteral> , que 

s'obren amb un no menys oficia
lesco-burocràtic decreto. 

Passats uns d ies, més paperam: 
"Las lis tas provisionales del Cen
so electoral para elección de los 
l11iembros del Consejo presbite
ral, con las emniendas que se in· 
dican a continuación, se elevan a 
de firlitivas.» Esmenes, doncs, i 
unes «Observaciones prd.cticas 
para emilir el voto». La tramesa 
e ncloïa , encara, tot e l material 
que ca lia per a exercir aquest 
vot sagrat. .. per correspondència. 

L'interès del cos clerical per 
aquestes e leccions semblava reia· 
tivament reduït. De [et, aquells 
d ics hàbi ls, e ls trets anaven en al
tres direccions: Añoveros , Puig 
Antich ... 

N'és un índex el fet que només 
vagi circular una candidatura glo
bal. L~ signava mossèn Joan Bor
ràs i Farreras: «No parlo en nom 
de cap in stitució o grup ( ... ) Per 
acabar ho faré amb les mateixes 
paraules de mossèn Campo que 
en una ocasió semblant va diri· 
gir·nos en la seva carta ... » 

Recordem que mossèn Borràs 
és secre tar i del CoBegi de Rec
tors de Barcelona, que mossèn 
Cam po n'és president i que 
aquest havia enviat el 8 de juny 
de l'any passat una cand idatura 
amb motiu de la proposta de 
noms per a vicaris episcopals (ve
geu . Quaderns., núm. 25, p_ 415)_ 
Mossèn Josep Puga considerava 
que aquesta candidatura de mos· 
sèn Campo havia sortit com una 
«reacció» enfront d'una altra llis· 
ta que circulava, procedent d'un 
grup «molt tancat en si mateLx» 
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(id. pp. 415-4 16); però aquesta ve
gada no ha circu lat cap més llis
ta; què en pensarà, doncs, mos
sèn Puga? 

En la primera ronda de les elec
cions han sortit ja 15 noms del s 
18; 8 pertanyen a la lli sta de mos
sèn Borràs: ha aconseguit, doncs, 
uns resultats estimables i, segons 
es proposava, ha fet «un servei a 
l'Església de Barcelona ». 

La nota comunicada als diaris 
no parla del nombre de votants. 
Sembla que no ha arribat al SO %. 

Això suggereix algunes compa
racions amb les eleccions del pd· 
mer Consell presbiteral, el gener 
de 1970. Aleshores els votants van 
arribar al 75 % del cens i van cir
cular prèviament tres fulls: «un 
que desaconsellava la par ticipa
ció i dos que suggerien llis tes de 
ca ndidats. Una d'aquestes consta
va de sacerdots de línia renova
dora no extremista ; ¡'altra de 
noms de sacerdots de línia con
servadora bastan t extremada» 
(<< Quaderns» núm. 4, p. 74). Fet i 
fet, sembla, doncs, que l'interès 
ha decaigut notablement en qua
tre anys. 

Però es tracta, només , de la 
primera ronda, per zones; ara 
vindrà la segona per als 3 llocs 
encara no coberts. l , després, una 
tercera on tot el presbiteri elegeix 
5 representants globals. 

«Objectius prioritaris de ,'acció pas
toral. és un document elaborat pel Con
sell episcopal i fet públic el 12 de fe.. 
bre,. 

Cinc són aquests objectius: pro-
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moció d'una pastoral miss ionera; 
pas toral de la catequesi; pasto
ral dels sagraments; incidències 
de l'economia en la pastoral; im
plicacions sòcio-polítiques de la 
pastoral. 

«Assenyalar unes prioritats pas· 
lorals», llegim en el document , 
vol dir «analitzar la si tuació dio
cesana del moment i seleccionar, 
entre les diverses accions pasto
rals possib les, les més oportu
nes» . Perquè «s'ha produït una 
situació paradoxal: moltes inicia· 
tives pos itives han restat minori· 
tàries, o tarades de parcialitat, o 
mirades amb suspicàcia ( . .. ) i os
cil·lem enlre unes accions singu· 
lars i la vulga ritat d'una manca 
de projectes i, per tant, d'illusió ». 

Per què aquestes prioritats con
cretes? «Es tracta d'intentar una 
mobi li tzació de tots els agents de 
la pastoral entorn a qüestions bà
siques, elemen tal s ( ... ) Es tracta, 
també, de fer atenció a proble
mes vi us, que són una preocupa· 
ció actual. » 

«El context dels object ius pro
posa ts és una pastoral de conjunt 
( ... ) És a dir, aquella que entén 
¡'acció eclesial no com un mun· 
tatge arbitrari d'estructures, s inó 
com una responsabilitat compar
tida a diferents nivells per tota la 
comunitat diocesana (bisbes, pre
veres, diaques, religiosos i religio
ses, laics)>>. 

En la presentació que en fa als 
capellans, el doctor Jubany diu 
que el documen t vol ser «una res
posta a la necessitat cada dia més 
sentida de comptar amb unes lí· 
nies directrius clares i assenya-



lar unes prioritats pastorals con
cretes que marquin els camins 
del nos tre treball •. 

La seva realització, diu també, 
«correspondrà, en primer lloc al s 
bisbes, vicaris episcopal s, dele
gats de servei s diocesans i arxi
prestos ( ... ) El nou Consell pres
biLeral haurà d'assum ir també en 
aq uests projectes una responsabi
litat notable i peculiar». Tanma
teix, «sense l'acceptació generosa 
i responsable de to ts plegats, 
prinripa lment dels sacerdots, no 
poeL : ,m fer res». 

Com han estat rebuts aques ts 
«objectius prioritaris?» 

En principi bé, perquè es trac
ta d'un pas positiu i important. 
Però, per a ésser s incers, diré 

que sense entusiasme i amb una 
certa distància: a veure en què 
es traduira n! De fe t , la poca par
ticipació en les eleccions del Con
sell presbiteral diu que el cos 
cleri cal no està pas preci sament 
¡Husionat. 

Un pas, doncs, que en demana 
d'altres ; no un document per a 
arxivar. De la coherència i e l rea
li sme d'aquests passos subse
güents dependrà, en bona part, 
que es refaci o no l'esperança col
lectiva i que es vertebri ci cos 
ecles ial. 

Mossèn Josep Puga difonia, a partir 
de l'octubre passat un . Resum de l'en
questa élls sac;erdots de Barcelona so
bre el Consell presbiteral provisional 
(octubre 1972-setembre 1913): un gran 
feix de paper, on hom admira la pacièn
cia del treball i la cura de la presenta
ció: no pas menys de 200 folls multico
piats de lletra menuda. 

Va precedit d'una carta de pre
sentació. Mossèn Puga hi reco
neix «que l'elaboració dels resu l
tats de l'enquesta no és pas per
recta, ni la fo rmulació de la ma
teixa no és pas la idea!. » Tanma
teix , ofereix el seu opus com «l'cs
fo rç d'un amic que vol posar e l 
seu gra de sorra per a ajudar al 
Presb iteri diocesà a co nè ixer-se 
honradament a si mateix, sense 
ac1 ¡luds mentals partid istes ». 

El treball és e l resultat d'una 
enquesta tramesa el mes de ge
ner (vegeu «Quaderns», núm . 22 , 
p. 81) a 753 capellans i contesLa
da per 348 (el 46,2 % ). L'autor, 
que reprodueix moltes expres· 
s iom, de ls seus comunicants, no 
en transcriu mai els noms, «per 
Lai d 'evitar la sensació de xafar
deig entre el Presbiteri • . 

Tanmateix el xafardeig hi és ; i 
de bugadera. Perquè són trans
crits judicis i opin ions amb noms 
i cognoms de les persones a qui 
es rerercixen . D'això se'n podria 
dir, fàcilment , tirar la pedra i 
amagar la mà. 

Oci rigor inLeHecLual de l'autor 
d'aquest treball poden donar-ne 
una idea aquests paràgrafs presos 
a l vol : 

«Aquest punt, o pedra de toc 
("des del qual es parteixen i es 
diversifiquen les clucs grans ves
san ts, d retes i esquerres de l'Es
glésia actual"), va condiciona t 
pels conceptes filosòfics que avui 
es troben en joc en la nostra cul
tura occidental. 

_Per uns, els conceptes aristo
tèlics - i en grau superlatiu l'es
cola escolàstica- estan avui to-
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talment superats i per tant ja els 
han a rraconat totalment. En les 
nos tres universitats - i concreta
ment les de Barcelona- és ben 
sabut que la filosofia clàssica no 
solament no s'explica en les ma
teixes aules de fi losofia no di recta
ment especiali tzades, sinó que 
sols s'hi fan referències despecti
ves i iròniques. sense tan sols 
ocupar-se a contradir-les. 

»Aques ts afirmen simplement 
que l'època de la metafísica ja 
ha estat superada, ja ha caducat, 
i que ara ens trobem en una no
va època. L'època de la tècnica, 
on Ics realitats han d'explicar-se 
per les ciències positives, sense 
haver de recórrer a l'abstracció. 

.Es la línia del seguimen t de 
Descartes, Kant i els seus deri
vats actuals d'aquestes filoso
fies .• 

I ja n'hi ha prou per a fer-se'n 
càrrec. 

Una . Carta oberta a Josep Pu
ga Batllori . , que signa a . Cor· 
respondència . (núm. 120, pp. 
10-11 ) el seu condeixeble Josep 
Camps, ens iHustra sobre un al· 
tre vessant del seu treball. Trans· 
crivim: 

«En el resum del teu qüestiona
ri als sacerdots de Barcelona so
bre el Consell pesbiteral provisio
nal figura l'afirmació (p. 52) que 
en una reunió d'arxiprestos vaig 
dir "paraules molt dures i ofen
sives a l'arquebisbe". ~s una 
mentida to tal i una calúmn ia. Ni 
ho vaig fer, ni tinc res a dir d'o
fe nsiu o molt dur a l'arquebisbe, 
ni fóra tan imbècil de dir-ho en 
una reunió així, ni està en el meu 
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tarannà d ir paraules molt dures 
o ofensives a ningú. 

»Tampoc no vaig dir "que es 
doni compte (sic) que ens neces
sita": fóra estúpid dir això preo 
cisament tractan t-se d'organitzar 
un Consell a petició seva. I tam· 
poc no vaig dir: "que s'ho faci 
sol i es foti de lloros": els qui 
em tracten saben que mai no uti
litzo aquesta expressió. I , lògica· 
ment, no tinc cap in terès que el 
bisbe o ningú ensopegui o s'equi. 
voqui. El teu comun icant va fer 
gala d 'una inteHigència de mos· 
quit, i tu d'una ètica dubtosa, en 
llançar als quatre vents caJúm
nies rebudes en cartes personals 
anònimes. ¿Saps que exis teLx la 
possibilitat de demandar judicial· 
ment per calúmnies i difamació? 
¿ Són aques ts mètodes els que ha 
decidit utilitzar des d'a ra la teva 
mini-dreta?» 

Si hi ha hagut xafardeig o no, 
que ho jutgi el lector. Que sà· 
piga tanmateix que mossèn 
Camps cons idera aquest incident 
com «ulla tempestat en un didal 
d'aigua, que dono ja per closa 
una vegada m'he tret la petita es
pina ». 

Però mossèn Camps diu ftltres coses 
Interessants, que val també la pena de 
recollir. a propòsit de les - eleccions 
democràtiques. entre els capellans amb 
vista al Consell presbiteral. 

«l!s veritat que la mini-esquer
ra -és a dir, el cent re- pretén 
ingènuamen t fe r predominar una 
línia renovadora i progressiva 



rent-la extreure d'una massa con
servadora per mitjà del sufragi. 
Lògicament, la seva pretensió és 
vana i els resul tats ho demos
tren. L'estructura eclesiàstica glo
bal es pot permetre el luxe de 
donar tot s els llocs a la mini-es
querra, i. .. continuar tot igual. 

. D'allra banda, els mètodes de
mocràti cs són una fi cció si no es 
porten fins a les últimes conse
qüències . J aques tes són: progra
mes d 'acció, partits, cand idalu
res autoprescntades, estratègia 
electoral, i com a darrer objec
tiu ... poder real. J a sabem que 
no hi ha res de tot això, no es 
pretén que hi s igui, i potser ni.n
gú no ho desilj a realment. La mi
ni-esque rra té la veritat oficial 
( la doctrina de l Conc ili , per sim
pl ificar). La mini-dreta lé ci po
der real (parròquies importants, 
adhesió de les masses de classe 
burgesa, casaments de 5.000 ptes., 
e tc, dit també per simplifi car). 
La mini-esquerra té l'idealisme, 
e l messianisme ingenu , de donar 
a l'Església una ima tge millor 
que la realitat, ja que no pot can
vi3 r la realitat. 

»Les noves estructures semi
parlamen tàri es i semi-democràti
ques qu e el Conci li ha crea t, en 
una ass imilació tardana del siste
m a d'operació de la socie tat bur
gesa moderna , són disfuncionals 
a l' Església per ducs raons. Pri
mera, perquè l'Església no «ha de 
ser» una es tructura de poder, pe
rò ... ho és ; i, en realita t, a l lerme 
de la cursa pe l poder, no hi ha 
poder, s inó LÍtols honorífics , re
presentació, assessorament no de-

cisi u com a max lm. Segona , per
què l'Església no funciona mai 
bé pe r una pretesa imitació de 
les estructures dc les societats 
civi ls: e l seu recurs últim és l'E
vangeli i la seva força el carisma 
profèti c . El poder és de l'Evange
li , i es manifesta en els llocs i mo
ments més inespe rats, dins o fer 
ra dc les estructures ad ministra
tives, tan aviat des del poder com 
des de la basc . .. » 

Els diaris van informar de la deten
ció i posada en llibertat , de mossèn 
Jaume Patrici Sayrach, rector de la par
ròquia de Sant Joan Baptista, de Sa .... 
ta Coloma de Gramenet. 

El «Suplemenlo de la hoja dio
cesana», que publiquen setmanal
ment algunes parròquies de San
ta Coloma, ho expli cava , e l 24 de 
març d'aquesta manera: 

«Sacerdot deti ngut. En relac ió 
amb els esdeveniments dels auto
busos, dijous passa t, un xic abans 
de les 8 del matí, qualre policies 
secrets detingueren el capellà de l 
Fondo, el qual va ser posat en lli
bertat cap a les dues de la matina
da ( ... ) va ser de tingut quan ana
va a treba llar, encanonat amb 
dues pistoles i emmani llat ¡mme· 
diatament. » 

Mossèn Josep Dalmau torna 8 estar 
d'actualitat amb motiu de la publicació 
del seu darrer llibre -un llibre més 
voluminós que els altres- titulat . EI 
malefici dels simbols_. 

El llibre tracta dels sagraments. 
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I ho fa amb la lliberta t d'esperit 
una mica épalan l e que té per cos
tum mossèn Dalmau , amb el seu 
llenguatge desimbolt, i amb l'a
fecció a «teologitzar. (.ideologit
zar., escrivia mossèn Casimir al 
. Correo») que ha posat de mani
fes t als altres ll ibres, per bé que 
no sembli el seu forl. 

Però el llibre no és del gust del 
bi sbe de Vic (recordem que mos
sèn Dalmau, rector de Galli fa, per
tany jurisdiccio nalment a Vic). ) 
ha enviat una carta a mossèn Dal
mau demanant-li una rectificació. 
Si aques ta no té lloc, publi car:. 
a l butlletí oficial una extensa no
ta doctrinal. Així ho deia .Tele
exprés» e l dimecres 20 de març. 
Sembla i LOt que el bisbe no de
fui g de treure mossèn Dalmau de 
la parròquia. 

«Tele-exprés . publicava també 
una declaració de mossèn Dal
mau: «Requerit per la paraula 
autoritzada del meu bisbe de Vic, 
doctor Ramon Masnou, declaro 
(ormalment que, si a lguna de les 
afirmacions del meu darrer lli
bre El malefici dels símbols d'E
di torial Pòrtic i de les altres pu
blicacions no poguessin coi ncidir 
o anessin en con tra del senlir ca
tòlic i conci liar, d'acord amb el 
Magisteri jeràrquic de l'Església 
universal, revisaria seriosament 
aques t.es formulacions i les recti
ficaria. 

. M'he sen til i em sento mem
bre actiu de l'Església de Crist i 
e l meu esforç i e l meu compro
mís s'adrecen - 3 desgrat de les 
meves fa lles personals i les me
ves limitacions evidents- a fer 
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conèixer el significa t transcen
dent i diví de la persona de Jesús 
de Natzaret i de la comunitat ecJe· 
sial que perllonga - també amb 
tares i limitacions contingents
la seva presènc ia en la his tòria 
per a la salvació radical dels ho
mes.» 

En fi, que mossè n Dalmau 
--com to thom sap- no forma 
part de cap ci nquena columna ni 
és tan dissolvent ... ! 

- Homenatge dels escolapis al senyor 
Garcia Ramal ". titulava _La Van!Juar· 
dia- del dia 21 de febrer un requadre 
destacat. i datat a Madrid, que traduim. 

«En un acte íntim, presidit pels 
ministres de Relacions SindicaJs i 
d'Educació, ci pare general dels 
escolapi s i el tituJar del Sindicat 
Nacional d'Ensenyament , ha esta t 
lliurada al senyor Enriquc Garcia 
Ramal, president del Consell na
cional d'Economia, la carta de la 
Germandat de les Escoles Pies, 
que li va ser atorgada el novem
bre passat. 

. Durant l'acte. promogut per 
les províncies escolàpies de Cas· 
tella i Catalunya i pel Comitè exe
cu tiu del Sindica t d 'Ensenyament, 
van interven ir, ent re altres, el pa· 
re Calasanz, professor de l'home
natja t, el titu lar del Si ndicat na
cional, senyor López Medel, el pa
re general de les Escoles Pics, 
vingut expressament de Roma per 
a aquest acte, i e ls ministres d'E
ducació i Ciència i de Relacions 
Sindicals, senyors Martínez Este
ruelas i Ferm\ndez Sordo .• 



. Te níamos que hacerlo., ha estat 
l'es lògan propagandístic del nou edifici 
comercial d'EI Corte Inglés - El Tall 
Britànic., com diuen alguns de poble
que s'ha Inaugurat 8 la Diagonal. 

Una inaugu rac ió com aquesta, 
a les vigílies de Sant Josep, havia 
de ser sonada. D'«acto sencillo y 
brillar/re. e l qualificava «El Co
r reo Ca ta là n .• El presidia e l Ca
pità General de Cata lunya, i h i 
assis tien «las primeras auto rida
des de l a p rovincia y la ciudad .. . 
E l «académ ico Guillermo Díaz 
Pla ja » hi pronunciava una sa lu
tació i e l president d'El Cone In
glés unes pa raules sobre l'espe
rit de l'empresa. També va par
la r e l senyor Ma ria no Slasi, ti 
nent d 'alca lde. 

No h i pod ia falt a r la bened ic
c ió. La premsa ho explicava i, en 
a lgun cas, ho iHustrava amb l'es
caient nOla grà fica . Va ésser a càr
rec de mossèn Fra ncesc Tena, 
rector de la parròquia de les 
Corts, eL ter r ito r i de la qual s'ha 
vis t afavoril a mb les noves ¡ns
ta Hacions. 

- Primera comunlón. Modelos para ni
l"ia s / 1974. es titula un fulletó que dis
tribueix profusament aquests dies El 
Corte Inglés. Val la pena de recollir-ne 
la presentació, sense t radui,...la. 

«Primera comwl ióll. Ha llega
do el gr an mOntento. T odas las 
illlsiones, las esperallzas de los 
úll imos dias, de las últimas horas, 
hal1 conseguido, por f in, IIacerse 
realie/ad. Todo un Inundo nldgico, 
llello de sueiios, de sensaciones, 

ha llega do a culminarse, a con
vert i rse en algo palpable, hen no
so y durader o. Para las n i flas se 
t raIa de un día esplendorosa, bri
llante, donde se j untan la inocen· 
cia y la espiritualidad. Donde van 
a poner Iodo S tl candor y senei
llez, en busca de una sensaci6 n 
llueva que l es colme de orgullo y 
de fe/icidad. l/usiones prendidas 
ell el vesluario apropiado, donde 
la nilÏa pueda volca r su naCielll e 
pcrsO/7Glidad ... Vestidos blal1cos, 
vaporosos, sobrios, modernos y 
cldsicos, ado rnados con la m as va· 
r iada gama de complem entos, d e 
rosarios, fib ros, capot es, guantes 
" l (lpatos ( ... i Un brilla/ue con
¡UHl O de modelos, en los nuís va
r iados estilos, que si r ven de algu
na m anera pa ra realzar y acom
pai'1ar el nlOmento mds impor tan
te de la vida de una ni.ia, Sl< Pri
mera Comunión.» 

Hauríem d'afegir-h i: «S;n cer 
m eu/ar ¡os.» O potser podr íem dc
ma nar-nos si un text tan re ligiós 
no rep resenta una con tribució a 
la ca teq uesi de les masses popu
lars q ue q ueda ava lada am b la 
benedicció ... 

El 25 de març proppassat els vicaris 
episcopals de les zones de Llobregat . 
Vallès i Martore ll , I l'arxiprest de Vila
franca convocaren una reuni6 per a 
parlar de la pastoral de joventut. 

L'o bjeciu era e l següent : comu
nicar les seves re flexions i fer 
un pas endavant amb to ts e ls qui 
ac tua lment treba llen amb jovent, 
a les nostres comarques. En la 
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convoca tòria es manifesta la in~ 
tenció de recolzar tots els esfor
ços en a quest sentit i empènyer 
una lín ia d'acció pastoral adequa
da a Ics necessi tats més urgen ts 
en aques t camp. 

Assistiren a la reun ió prop 
d 'uns 25, entre capellans, religio
sos i diaques . La comunicació del 
treball que cadascú portava a tef
me mos trà una notable diversi
tal. Jus tament això feia urgent la 
necessi ta t de trobar un enfoca
ment conjunt integrador i alhora 
respectuós amb els diversos ni
vells dels grups_ S'acordà de fer 
una segona trobada per zones. Ca
da zona proposà uns represen
tants, e ls quals convocaran una 
ultra trobada general de caire ope
ratiu. 

Aquesta in iciativa pretén re
colzar l'esforç que ja s'ha fet fins 
ara, facilitant el treball de con
junt i la seva coherència, i pro
movent la creat ivitat. 

Sembla que després de cinc anys de 
conflicte, la parròquia de Sant Cristò
fol de Terrassa avança per uns camins 
de més normalitat. 

Val la pena, doncs, deixar-ne 
constància perquè la doble comu
nitat s'havia convertit en cosa 
endèmica. Mossèn Lluís Bonet Ar
mcngol ha passat a substituir 
mossèn Josep Llauradó, amb la 
qual cosa es tanca el parèntesi de 
les discòrdies, obert per una de
cisió del bisbe Marcel, fa cinc 
anys. 
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Solsona 

Sorprèn de veure com, malgrat tot, 
el nostre bisbat es va aguantant: 

Els capell ans van treballant (in
dividualmen t, desordenadament, 
desiHusionadament, això sí) i la 
gent va fenl la viu-viu ... Tot un 
miracle. 

.Entre la mort del doctor Jaume Sar
ri i Muntada, el savi canonge, I el no
rantè natalici de mossèn Josep Cas. 
font I Circuns, rector de Linya (Navès). 
hem celebrat amb goig "ordenació de 
dos nous diaques. Jaume Pubill. de Cas
tellnou de Seana i Josep Pijuan, de Tàr· 
rega. 

Un ca rdoní, mossèn Joan Cua
drene, ha estat nomenat delegat de 
l'Apostolat del Ma r a Barcelona. 
Els solsonins , pel que es veu, som 
tan universals que el món ens és 
petit i anem tan a la deriva que 
bé ens cal toca r port un dia o al
tre. Amb mossèn Cuadrenc ja de
vem ser una vintena llarga els ra
dicats a Barcelona. Bon vent i 
barca nova! 

Mossèn Antoni Muntada, músic 
finíssim , ha compost una nova 
«Mi ssa-Virola i» a una veu i orgue, 
plena d'a ires j de flaires mont ser
ratins, dedicada al poble català . 
Aquesta obra es ven a 30 pesse
les la partitura i a 2 les particel
les. Si en voleu, dirigiu-vos a I tau~ 

tor: Casal Parroquial - Solsona 
(Lleida). 

De mica en ml.;a les orientacions del 
Secretariat Interdiocesi de Catequesi 



es tenen en compte i es polen en pràc
tica, pel que fa als Infants_ 

Continua prestant-se un servei 
religiós a les escoles, però es va 
posant força més atenció a la ca· 
tequesi parroquial pròpiament d i
ta_ Fa goig de veure, a Berga, per 
exemple. els pares i catequ.istes 
cada dia més interessats en la ini
ciació i educació de la fe dels pe
t its . 

A més a més, són diversos els 
llocs on s'intenta impl an tar la ca
tequesi d 'adults, per bé que sota 
formes també diverses, sigui a 
base de conferències o xerrades 
setmanals o quinzenals. Així: Ber
ga , Tàrrega, Molle russa ... 

Deuen ser també ca tequèt iques , 
to t i la forma tradicional amb 
què es donen, les activitats que 
a través de cu rsets, conferències 
i trobades es porten a terme arreu 
arreu del bisbat, siguin esporàdi
ques amb motiu de l'Any Sant, si
guin programades : Solsona, Giro
nclla, Navàs, Cervera, Ardèvol, 
Puig-reig ... 

La zona d 'Urgell-Segarra s 'ha 
demostrat particularmen t activa 
en l'orga nització de jornades de 
d inàm ica de grup, de catequesi, 
etc. 

l es parr'òquies de Tàrrega I de Sú
ria han arr ibat a la supressió total d'a
ranzels I coHectes. Cal notar que, en la 
pimera fase, s'hi han avingut també les 
dues comunitats religioses que pres
ten serveis de culte. 

Són més nombroses cada dia 
les parròquies que in formen 

anualmen t del seu estat de comp
tes als fidels. Així ho han fe t, per 
exemple, la Colònia Soldevila , les 
parròquies de Ma lanyeu, La Nou 
i Sant Salvador, del sector de Fí
gols, a ixí com tot l'arxíprestat 
de Mollerussa. 

Solsona i el seu arx iprestat 
s'han proposat de seguir una lí· 
nia de renovació pel que fa a ls 
sagraments del baptisme i matri
moni i als (unerals. :E:s un pri
mer pas. 

El senyor bisbe ha escrit prolífica
ment en el «Boletín oficial • I en el 
oc Full diocesà» sobre el Dia del Semi
nari i sobre l'Any Sant. (En castellà , 
naturalment.) 

La delegació diocesana de Co
lò nies d'Estiu tot l'hivern que no 
para de treballa r per zones, de 
cara a Ics pròximes tandes . 

J:.s més acti u cada dia, a la zo
na del Llobregat, ci Moviment Es
colta. Les trobades trimestral s 
que organitza respiren un clima 
d'alegria i d'entusiasme encoma
nadís . 

L'arxipresta t de Navàs ha fet 
públ ics, per fi, els resultats de la 
seva enquesta Sarmen l, núm. I. Si 
els voleu conèixer, demaneu
los . ja que han estal c iclostil ats . 
El . Full diocesà . Vic-Solsona en 
publicarà un resum. 

Sala l'amenaça del pantà de La 
Baells hi ha un poble, Sant Sal
vador de La Vedella, que està re
naixent amb el nom de Sant Jor
di. Valdria la pena d'estudiar so
ciològicament aquest cas. 

c. F. 
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Tarragona 

El dia 17 dQ setembre de 1973, tin
gué lloc a la Casa d'E_ E_ de La Solva 
del Camp. una jornada de formació I 
Informaçl6 catequètica per 8 sacerdots. 

N'hi assis tiren uns 35_ Els te
mes anaren a càrrec del pare Se
gura, subdirector del Secretariat 
Interdiocesà i de la germana Ma
ria Salvadó, responsable de cate
quesi d'adult s en el mateix seCre
tariat. 

A Reus. es va administrar el sagra
ment de la confirmació. durant el mes 
de desembre do 1973_ 

Seguin t les normes diocesanes 
es van admetre els de 12 anys 
per amunt. Cal remarcar que la 
catequesi de preparació s'havia 
iniciat el mes d'octubre i tant 
aquesta preparació com la cele
bració es van fer de comú acord 
entre totes les parròquies. 

Pel gener, es va fer una reunió de 
tots els arxiprestos de l'arquebisbat. 
per a fer-los prendre consciència de la 
pastoral de conjunt en els respectius 
arxiprestats. 

Segons criter i del Consell de di
recció, se' ls vol rer «caps de l'e
quip pastoral en una acció Con
junta». 

Pel febrer, hi ha hagut cinc tro
bades de preveres, una per cada 
zona tal com està planificat. E ls 
lemes «planificats » eren Els 
equips arxipres tals i Els con
sells de pastoral parroquials i ar
xiprestals. 
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A Tarragone-ciutat ha cridat l'atenció 
un cartell anunciador de la Quaresma 
d'enguany: 

Comença a la catedral , amb la 
imposició de cendra pel senyor 
arquebisbe (27 de febrer) i acaba 
també a la catedral amb la cele
bració comunitària de la penitèn
cia (5 d'abril). 

Entremig hi ha Ics quatre set
manes de Quaresma que són de
dicades al treball per comunitats 
sobre els temes: La predicació de 
la Paraula, l'acció litúrgica, el ser
vei cristià de la comunió i la pre
sència de l'Església en el món. Hi 
participen totes les parròquies, 
excepte les perifè riques , i les es
glés ies i comunitats de re ligiosos, 

El 31 de març, diumenge: refle
xió en comú del treball fet a les 
diferents comunitats, al Seminari . 

La se tmana de l' I al 5 d'abri l: 
pred icac ió doct ri nal sobre els te
mes tractats en comú, a l'Esglé
sia de Sant Francesc. 

Em plau rer co nstar aquest bell 
programa, però desitjaria que al
gú fes una cròn ica ben objec
tiva de la seva realització i del 
resultat. 1. A. 

Urgell 

Tretze capellans han fet públic un do
cument multicopiat que ens han fet 
arribar a la redacc16. Com que el pu
blica ja IIt Correspondènçla_ (núm. 120. 
pp. 12·16), ens limitem a donar-ne "C)
tíela resumida. 



. Portats per la fe en l'Evange
li de Cris t, ens tro bem reunits al· 
guns sacerdots e ls dies 24, 25 i 
26 de setembre a l San t Crist de 
Balaguer per a reflexionar sobre 
e l treball, el celibat i el compro
mís polític ( ... ) Després d'haver 
presenta t la nos tra refl exió al se
nyor bisbe ens hem reunit de nou 
per a repensar-ho d'acord amb el 
que ell i aIt res companys ens han 
dit. Us preguem que vulgueu apro
fundir sobre les nostres refle
xions.» 

Sobre e l crebal/, reconeixen que 
en tencn una experiència incom
pleta. Però constaten . una vagàn
cia en els capell ans d'Urgell », en· 
tre e ls quals es compten ells, frui t 
més de la manera de viure del 
sta tus clerical que d'altra cosa; 
constaten també que la in serció 
en el treball duu generalmen t una 
incardinació lo tal en la societat 
(matrimoni, compromís po lít ic_ .. ); 
no adme ten el treball com a «tes
timoniatge»; i consideren com a 
criteri s més vàlids la independèn
cia econòmica cie l'Estat i de l'Es
glésia i la realització com a per
:;oncs, «sense desentendre'ns de Ja 
tasca evangelitzadora». 

Sobre e l celibac constaten que 
«de fe t, personalment i pràctica
ment és un problema que condi· 
ciona rad icalment avu i i aquí la 
nostra vida, treball i sentit de sa· 
cerdots ». «Francament - diuen
ens estra nya la tranquiHitat opti
mi sta amb què l'Església univer
sal i les esglésies diocesanes en 
concre t, inclosa la nos tra , han dei
xat caure les secularitzacions, una 
darrera l'a ltra, sense canviar res 

de la seva estructura interna .• 
«Constatem que una bona part de 
nosalt res no hem viscut el celi
bat en la forma que el Papa con
tinua mantenint per a l'Església 
occidenta l Catòlica .» A més, «la si
tuació rura l del nostre bisbat dó
na unes carac terís tiques i una 
gravetat especials al plantejament 
general del celibat.. 

Prenen tres compromisos: aju
dar e ls qui sc seculari tzen a inte
grar-se en la societat i a oferi r-los 
camps de treball en la comunitat 
cristiana; treballar per anar Su 
peran t lOt e l que l'Església té en
cara de llast hi stò ric negatiu; ju
gar nc t en les re lacions amb les 
no ies . 

Sobre el compromís polític, no 
han tingut temps de parlar-ne 
amb calma; per això hi dedica
ran una a ltra trobada . 

No els mou cap inten t de pres
sió, diuen en acabar; però no vo
len ser cristians angoixats i pla
nyívols; volen contribuir a bus
car camins «que ens portin a viu
re ara i en e l fu tur una vida equi
librada i serena, que ens permeti 
realitzar-nos cada dia com a per
sones humanes, car és condició 
indispensable per a poder servir 
els homes i donar, així. una res
posta và lida a la c rida que Déu 
ens ha fet ». 

Ho signen: Josep Agele t, Ra· 
mo n Balaguer, Àngel Bringué, Ro
bert Cama, Joan Font, Joan Gi rà], 
Ramon Gràcia, Josep Mata, Ll uís 
Moyes, Francesc Ribes , Ramon 
Rossell, Jaume Rubió i Jaume 
Torrades. 
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València 

El nou Consell del presbiteri, en 
una de les darreres reunions ha prea 
la determinació de crear un Comitè 
d'Assessorament respecte a la pasto
ral obrera. 

Per formar-lo s'han invitat al
guns consiliaris dels moviments 
apostòlics JOC, HOAC i JARC i al
guns altres sacerdots comprome
sos molt directament en el món 
del treball . 

Aquesta decisió ens ha causat 
una grata sorpresa i més encara 
en assabentar-nos que potser això 
siga el primer pas de cara a la 
creació d'una nova vicaria ep isco
pal de pastoral obrera (no pas 
territorial com les altres quatre). 

Actua lment els membres d'a
quest comitè ja han celebrat algu
na reunió i projecten algunes !i
nies de pastoral nova. Un dels 
primers acords ha estat la con
fecció d'un es tudi de la realitat 
valenciana que servirà de docu
ment-base de reflexió als grups
base del món obrer, amb el qual 
han volgut connectar primer que 
tot. Ens consta que els sondeigs 
de la base ja han començat. Què 
en sortirà d'ací? . Esperem ... 

El Seminari diocesà continua ellent 
un problema greu respecte a la crisi 
de vocacions, almenys aixi ho cons" 
dera ja la nostra jerarquia. 

Per això alguns superiors del 
Seminari, acompanyats pel senyor 
bisbe auxiliar i vicari general, Je
sús Pla, han recorregut totes les 
comarques de la diòcesi i reuni t 
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tots e ls sacerdo ts per exposar· los 
detalladament el problema del se
minari, que, al seu entendre, es re
sumeix a dues qüestions: manca de 
vocacions i problema enconòmic. 
Per a la primera, després d 'escol
tar les opinions dels capellans 
bastant contestatàries, en general, 
e l bisbe insistí en la conveniència 
de fer noves campanyes de re
clutament de vocacions perquè el 
que resta clar és que la figura del 
sacerdot sempre serà necessària. 
A més, ell comunicà e l seu con
vencimen t que aquesta crisi era 
passatgera i provocada pel mate
rialisme de Ja nostra societat, pe
rÒ la història sempre ens ha par
lat de les reaccions pendulars. 
Vol dir que ell té l'esperança que, 
després d'aquesta crisi momentà
nia, vindrà un ressorgiment voca
cional amb e l qual els sem inaris 
tornaran a ser plens -per exem
ple, les cases de l'Opus Dei, ac
tualment són plenes (ci ta tex
t·ual). 

Cristians pel socialisme. Altra vega
da son. aquest eslògan per València. 

Em fa l'efecte que a la nostra 
diòcesi està quallant bastant 
aquest movimen t que influeix en 
molts grups de reflexió cris tiana . 
Actualment va passant de mà en 
mà un document-base que pot 
servir de preparació a un poste
rior i possible encon tre de tots 
per a posar en comú tots plegats 
les reflex.ions de cadascú sobre 
l'eslògan abans citat. Això pot ser 
quelcom paregut al famós i dis

,puta! document d'Avila. A. S. 



TEMPS OBERT 

Helder Cornara: 

la pau per la justicia 

Fa uns quants mesos, el comitè 
parlamentari noruec que conec· 
deix e ls premis Nobel de la Pau 
va atorga r-J os, per Hur tasca en 
aques t ca mp durant l'any 1973, a 
dos políti cs: Henry Ki ss inger i Le 
Duc Tho. Co m si la pau vietna· 
mita, de la qual el s dos ho mes 
d'estat foren els negociadors, 
respongués a una veritable pau 
pe r a aquell pobl e, que avui, des· 
prés de tan ts anys de guerra. en
cara no veu més que combats . 

No es pot pas dir que l'elecció 
fos ben rebuda arreu. A la ma· 
te ixa Noruega tan bon punt es va 
conè ixer e l nom dels premiats, 
s'alçà una campanya popula r pro· 
moguda per associacions cris tia
nes per tal d'elegir un altre premi 
de la Pau. Un extens jurat va anar 
recollint opinions. E l premi fou 
atribuït a l bisbe Helder Camara. 
E l «Premi Popular de la Pau » vo
lia ser una distinció paraHela al 
Nobel i, volia també, esmenar l 'o
missió oficial. 

Dom Helder Cama ra, bisbe de 
Recife, capital s ituada al Nord· 
est del Brasil, no és a ltra cosa 
que un cristià, veu d'aquells a qui 
s'imposa e l silenci, símbol de la 

seva esperança i dels qui cerquen 
la pau per la justícia. Les dificul. 
tats d'aquella zona, que s'han vo l
gut jus tificar adduint ca rac terís
tiques de fata li tat, han merescut 
la resposta vigorosa i «con testa
tària» de l dèbi l i no pas jove ho
me d'Església : la veritable causa 
de la s ituació és la d'un ordre de 
coses que respon de fet a un munt 
de desordres. 

I la seva veu s'ha alça t per des
co brir la violència institucionalit
za da, al seu juí, responsable de 
les greus dHerènc ies existents a l 
pa ís, on la mortalitat infan til i 
l'ana lfabeti sme -enlre d'altres 
CQses- tenen l'índex més elevat 
del món, tot donant-se al mateix 
temps l'ex trema riquesa enfront 
de la misèria més pregona. 1 

Com va d ir Roger Ga raudy a 
. Le Monde., amb motiu del lIiu· 
rament d'aquest premi al bisbe 
brasil er, Heldcr Ca mara és un 
dels homes que més han con tri
buït a denunciar e l sofisme se
gons e l qual la força s'anomena 
violència quan ve de baix, ordre 
i llei quan és provinent de dalt. 

L'actitud lluitadora, i coheren t 
entre el seu pensar i el seu fer 
crjs tià, ha merescut atacs i des
aprovacions; un dels seus col'laba
radors fou assassinat , mentre ell 
ha rebut amenaces de mort.. . Pe
rò el seu combat, que ell anome· 

1. Segons dades de l'ONU, la població analfabeta de més de 15 anys 
al Brasil, és d'un 38,9 % (34,9 % d'bornes i 42,8 % de dones). 

231 



na de la «Populorum Progressio», 
no és el d'un home sol, ni tampoc 
el d 'una E sglésia local, sinó el de 
la mateixa Església, perquè és el 
de la causa de l'Evangeli i de l'ho
me, que no té terme. 

s. c. 

Etiòpia: raons d'una crisi 

Els darrers dies de febrer d'a
quest any i després d'uns succes
sos civils violents a la capital, 
Addi s Abeba, pel fort augment en 
els preus dels articles de primera 
necessitat , s'anuncia la revolta de 
l'exèrcit que té per seu la segona 
capital del país, Asmara. 

Més tard, s'uneixen a les forces 
militars altres grups de la marina 
i de l'exèrcit de terra fins a 55.000 
homes. L'emperador els concedeix 
un augment de la soldada que, en 
principi, no els sa tisfà. E.s desti
tuït el primer ministre i és no
menat Makomen, amb alguns mi
ni stres «progressistes., per subs
tituiT-Io . 

Els treballadors amenacen amb 
una vaga si no els incrementen el 
sou; s'estableix un sistema d'as
segurances socials i els alts càr
recs del país són ocupats per 
gent nadiua i no estrangera. Les 
promeses de l'emperador no els 
convencen i 85.000 treballadors de 
la indústria i e ls serveis decidei
xen una vaga de duració limitada. 
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A la fi, Haile Selassié accepta 
que la monarquia com a institu
ció «ha d'adaptar-se a les neces
s itats de l'època i servir les peti
c ions vitals del poble ...• Repre
sentants del nou govern, sindicats 
obrers i forces armades aconse
gueixen acords parcials i, per se
parat, pel que fa a les seves reivin
dicacions econòmiques, i de mo
ment, resolen la greu s ituació. Els 
estudiants, pocs en número, cre
men efígies de l'emperador pels 
carrers de la capital.. . 

Els ministres de l'Església orto
doxa copta d'Etiòpia, també anun
cien la vaga dels seus 200 .000 sa
cerdots, diaques i sem inaristes, si 
no són ateses les peticions d'hono
raris més elevats, pensions i aten· 
ció sanitària. L'arquebi sbe Tewo
flos, patriarca d 'aquella Església , 
ofereix introduir millores .. 

Aquest descontentamen t gene
ral, té unes causes remotes i unes 
d'immed iates que val la pena de 
comentar encara que breument. 

Durant l'any J 973 han mort més 
de 100.000 persones i altres 200 
mil pateixen els estrall s de la fam . 
La notícia ha transcendit ara, a 
conseq üència dels fel s ci tats, pe
rò .. per què no abans? 

L'absolutisme del sis tema etiop, 
no ha permès cap oposició, ni lIi
berlat de premsa, ni cap pos~ ihi 

litat de diàleg. Un orgull mal en · 
tès, no ha fet possible fins ara, 
que els arribés ajuda de l'exterior. 
Calia mantenir la façana neta de 
tota misèria, i, per tant, es negava 
sistemàticament la situació de 
fam de bona part de la nació. 

La secada és causa de la si tua-



ció, però no l'única. Etiòpia, so
cietat feudal a ultrança, manté 
condicions no gens favorables a 
resoldre e ls problemes del país. 
Ara, tal vegada per desviar l'a ten
ció del poble de les continuades 
reivindicacions, ja es parla del 
problema d'alimentar la massa 
famolenca vict ima de la gran sc
cada ... 

Amb tot , el que dol és la seque
dat de cor de molt homes, d 'allí 
i de fora d'a llí , davant fe ts i si
tuacions com aquests; avui, s'or· 
ganitzen. s i caJ , ponts aeris quan 
es tracta de traslladar armaments. 
però no quan es tracta de fer la 
guerra a la fam . 

S. C. 

Guerra religiosa 

a Mindanao? 

L'acció d'unes guerrilles musul
manes a l sud de les Filipincs ha 
fct que la premsa ens parl és dar
rerament d'aquest «racó de món» 
tan desconegu t pcl comú dc la 
nostra gent. 

A Mindanao i també a JoIa, 
ducs illes d'enlre Ics set mil que 
(ormen l'arxipèlag filipí, s'han 
produït matances de cris tians per 
grups de guerrillers musulmans, 
i lIuiles d 'aquesls amb les fo rces 
del govern cen tral. 

Però, ¿es pot parla r d 'una guer
ra «relig iosa»? Pel que sembla i 

per testimo ni de miss ioners arri
bats d 'all í, bona pa rI de cristia ns 
conviuen sense problemes amb e ls 
musulmans. Oel que sí es podria 
parla r, segons aquestes persones, 
és d 'una inlensificació de la lluita 
de les guerrilles de musulmans 
-amb uns dos milions de pobla
dors aplegats en aquelles illes del 
s ud de Filipines- per la i de crear 
un estat propi, que per raons de 
s impati a i religió té el suport eco
nòmic del cap d'Estat de Líbia i 
de l'Estat de Malàsia. 

Les comunitats religioses a les 
Illes Fi lipines , amb una poblac ió 
Iota I ran dels 37 mi lions d'habi
tants, es distribueix a ixí : més de 
30 milion s de catòlics; 3 milions 
de c ris tians de d iferents confes
s ions; 340.000 budistes, i els es
mentats 2 milions de musulmans. 

La majoria, numèrica a lmenys, 
és dels ca tòlics, però en cons ide
rar-ho, cal tenir presen ts dos fets 
imporlants: que les comunitats 
musul manes es troben ja força 
arre lades a les illes des de l'a rri · 
bada dels espanyols, i que la con
versió al ca to licisme de ls autòc· 
tons té poca profundita t en gene
ral, ja que van incorporar fàc il
ment els símbols i pràctiques però 
no la dimensió evangèlica en la 
pròpia vida. Encara avu i en e ls 
med is rurals i zones suburbanes 
la majoria manté les pràctiques 
animistes. 

Això fa que, d'una banda i se
go ns els mateixos missioners catò
lics, s igu i entre e ls musulmans on 
avui s'expressa l'autèntica cultura 
filipina, i d'altra part que la cons
lant de lots e ls movimen ts inde-
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pcndenti stes fos el laïcisme, con· 
siderant, a més a més, que l'Es
glésia catòlica després del Vati
cà IJ s'ha mantingut globalment 
molt al marge de to ta evolució, 
si bé petits grups van accentuant 
l'esperit r enovador del Concili. 

L'aparença generalitzada d'un 
catolicisme majoritari . fa que l'ac
ceptació de càrrecs públics equi
valgui a identificar·se amb la si· 
tuació present de pèrdua d 'ideo
litat nacional, cultural i històrica, 
aixafada en el mar cultural anglo
saxó_ 
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Aquesta realitat socia l ens po
dria fer entendre les afirmacions 
dels guerrillers musulmans quan 
diuen que lluiten per tal d'inde
penditzar-se del «govern cristià . 
de Manila_ 

Caldrà seguir l'evolució dels es
deveniments que produeixin al 
país les diferents subversions -ja 
que no es tracta solament de la 
musulma na-, en el conjunt de les 
quals és difíci l que no resti impli
cada també l'Església, que ultra 
el seu immobilisme s'identifica 
amb una cultura de fora. 

s. c. 
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