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PRIMERA

PlANA

INCAPACITAT DE CANVI
En l'Assemblea Plenària de l; bis bes d'Espanya de l
desembre del 1969 es va prcsentJ.r un estudi on es deia
que s 'havia d'avançar amb pas (Cl+m vers la independència econòm ica de l'Església, si bé es reconeixia d'en·
trada que l'aportació de l'EstaI continuava essen t ne
cessà ria, almenys transitòriament.
S'afirmava que la presentació d 'aquest es tudi era l'inici d'un procés de transformació dels supòsits econòm ics de l'Església que havia de ser empès per les diverses confe rències episcopals.
Més tard, pe l julio l del 1970, a pareixia el docume nt
li tu iat «L'Esglés ia i els pobres . on els bisbes es comprometien a una adequada in fo rmació sobre l'econo-
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mia de l'Església i a la incorporació de lai cs competents
e n la gestió d'aques ts afers. També en l'Assemblea Con·
.iunta de bisbes i sacerdots de !'estiu de l'any 1971 es
declarava que l'a portació econòmica procedent del poble espa nyol -que l'Administració pública posa e n mans
de l'Esglés ia-, es ju stifica pel servei que aq uesta pres·
ta a la comunitat i no li ha de restar lli bertat evangèlica, ni ser discriminatòria respc\'te a les a ltres confessions religioses. Tanmateix cal que s'estableixin mitjans
per a arribar ben aviat, a la indl!pcndència econòmica
de l'Església. I es proposaven di versos criteris per a l'ús
i gest ió dels béns econòmics de l'Església .
Finalment, el document sobre «L'Església i la comunitat política» (gener del 1973) s'estén àmpliament en
els raona me nts que jus tifiquen l'ajuda econòmica a l'Es·
glésia per part de l'Es ta t, tot afirmant, al final , que l'Es·
glésia ha d'educar e n els seus fi dels una consciència de
coliabo ració econòmica que faci possibles l'evangelitza·
eió, el culte i la caritat.
Què ha passat realment, però, aques ts c in c últims
anys, en l'economia de l'Església) Malgra t les declara·
cions han passat molt poques coses. Les nostres diòce·
sis, la nostra Esglés ia, avancen molt lentament. Els
compromisos presos pels bisbes, el juliol de l'any 1970,
no s'han complert en la majoria de diòcesis. Hom no
acaba de saber si hi ha prou voluntat de compromís ...
El fet és que en la nos tra Església no s'afronta el
prob lema clarament, no s'instaura un procés de canvi,
es frenen o s'aigualeixen les iniciatives que persones i
grups proposen en aques t sentit. -es a dir, pràct icament
to t continua igual. Tot, menys que la gen t es va cansant d'es perar i de treballar d 'aquesta manera. Fins
quan durarà aquesta incapacitat tan gran de canvi en
la nostra Església ?
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TEMPS DE VACANCES
la som a l'estiu : altre cop, I;;!s vacances.
Pro u que les des itgem, enca ra que nO' arribin pt;r a
LoLs. Per bé que la nostra inefable TVE se n 'ompli els
llav is de proclama r a ls quatre vents de la pe ll de brau
que tantíssims de co txes surten dc les grans ciutats, i
el s espanyols, juntament amb els innombrables turi stes nò rdics, es to rren a les pl at gc ~ i pugen al c im de

les m un tanyes a respirar l'ai r.:! refrescant, encara en
resten molt s a l'interior , al peu dt, lès altures. No tenim

a mà e ls percentatges, però ce rt ame nt són molts.
Sí. prou qu e ho sabem que l'oci, el repòs, el temp'
ll iure fa n lliure l'home : l'all ibe ren d'un treba ll que, ta n·
tes voltes, esclavitza, sobr etot

":: 11

una societat que el

planifica. d.istribueix i exigeix dins estructures injus tes
i injustament també en reparLeix el guany i ci profit.

L'home, a Ics vaca nces, té l'avinentesa de descobrir·
se e ll mateix, de construir-se més plenament i amb lli·
bertat, de r efer les forces per continua r lluitan t, d' intui r la gran utopia de la llibertat humana: aquella que
c,;s ple na i no retall ada, ni m anipulada per l'opressor o
pel demagog. L'home po t descobrir nous i insospitats
hori tzons que el fum de les fàbriques i del s automòb ils
li hav ien ente lat. POL somniar, té dret a somniar -o a
preveure- que a lgun dia la tècnica i to t el progrés serviran més l'home i la seva cond!ci6 radical per a ser·
ho , que és la llibertat.
E l creient sap que, cI món qW! espera, .c un cel nou i
una terra nova , o n fa rà estada per sempre ]a jus tícia »,
és un m ó n allibe rat de l'esclavatge del treball força t, és
un m ó n de repòs i de p lena realització de l'home. Cada
diumenge ho recordem en el melOorial de la Resurrec·
ció, e n compartir el pa, lleva t del Regne; per què no ho
recordem també a les vacances?
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Però, també, toquem més de peus a terra. Retornem
a l'evocació dels qui no descansen E l capellà sol en una
parròqu ia,

I ~s

monges enviades a «fer vacances» fent

exercicis o cursets ... ¿és que no tenen dret a l'esplai, al
repòs ta n merescut, a canviar d'ambient i a conèixer
nova gent i nous paisatges? També en això les nostres
es tructu res van endarrerides.

I fina lment -és a di r, sobre to t- , els qui han de tre·
ba llar perquè els altres descansif, . I aqui sí que podríem
te ixir una corona d'espines al vo ltant de les nostres Illes,
de la Costa Brava, de les nos tre, platges, per assenyalar-hi la injustícia. el mal trac te, les conclicions inhu-

manes, la inseguretat dels treballadors de l'hostaleria:
im migra ts moltes vegades, explo tats no per la gent del
país. si nó per ¡'anònim capitali sme internacional, colonitzador del nostre paisatge, del nostre mar. .. que ja no
són tan nostres. Una pas toral evangèlica, de justícia i
all iberació, que vulgui inserir-se en el món del turisme, ha de començar per aquÍ, per aquestes espines,
clavades a la nostra «bella » terra .
Pensem-hi una mica, mentre fem vacances.
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CAP ON HA D'ANAR
L'ECONOMIA DE L'ESGLÉSIA?
Aquest número, feia temps que el teniem programat. Ha trigat
a sor tir, entre altres coses, perquè tracta un tema no gens fàcil.
De primer, es ta atraient i suggestiu; després, hom en descobreix
també la complexitat. Malauradament sempre el trobem actual i
fin s i tot inèdit. No serà que ja ha esdevingut malaltís?
Com d'altres vegades ens ha se mblat que el millor seria recollir
algunes exp eriències conc retes. No só n tan representatives ni lan
divers es corn hauríem d es itjat però, amb tot , ens semblen prou

significatives per oferir-les.
Presentem primer una informaci6 sobre les diòcesis d'Urgell
i de Mallorca. Dos bisbats que han emprès la feina seriosa d'estu·
diar el problema i proposa r solucions eficaces.
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Des prés segueixen dues notícies breus. Va lència: una experiència
de gestió econòmica basada en l'efici ència i la seguretat d'un banc,
amb tot es les ambiguïtat s que això comporta. Mont serrat : inlormació so b re la d im ensió econòmica d els serveis que s'ofereixel1 als
vis ita nts.
En te rce r lloc, quatre experiències d'economia parroquial, que
d escriu en els passos d'un procés de clarificaci6: els antecedel1 ts,
la realitat present i els camins de futur.
Finalment, a la secció «Tema », Josep M. Vila seca planteja alguns
int errogants respecte a l'a ctitud de l'Església davant la possessió
de béns i fa algunes cons ide racio l1s co ncretes entorn d e la revisió
del Pla Comarcal.
No cal dir que aques t esforç va encaminat sobretot, a obrir el
debat; a ajudar a prendre consciència de quins són els suport s
eC0I1ómics de l'Església, com fun ciol1en i quin sentit tenen; i a afavorir tot plantejament seri6s d'aques ta qüestió massa vegades esquivada, i, per això mateix, cada dia m és urgent.
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URGELL: Replanteig
de l'administració dels béns del bisbat
La Comissió diocesana d'Economia, després

de la lectllra de l'Esquema S inodal de l'arxidiòces; francesa de Rouen sobre la gestió i administració dels béns diocesans, encarregà a algUil s preve res de prepa rar una ponència sobre
Ja problemàt ica diocesana amb els aspectes més

dificultosos i les oportunes solucions, per tal
que fos un punt de partida per a ulteriors retlexions fill s a arribar a uns acords. El 4 de fe brer
de 1973 era enllestida i presentada la ponência.

Cal replan tejar In gestió i administ ració dels béns econòmic,
de la diòcesi. ¡ no pas perquè s'hagin vist descurades o mal pOrlades, ja que ha es tat reco neguda per to thom com exemplar i meritíssi ma la tasca reali tzada pels organismes diocesans corresponents ,
sinó perquè es va fent senti r la necessitat de posar-les - i posar la
Comissió diocesana d'Economia- al dia, sistematitzant·les i racionalitzan t-les, amb passos gradual s i ben pensa ts.

CRITERIS I MOTIUS IMPULSIUS

S'han trobat impul sos en quatre documen ts: En la Sa . ponèn ·
cia de l'Assemblea conju nta de bisbes i sacerdots , sobre .Els recursos materials al servei de la missió evangeli tzadora de l'Església.
i en les proposicions 13. 14, IS i 17 (abreujarem : AC); també en
l'Assemblea diocesana conjunta, en la seva ponè ncia sobre «Economia del clerica t» i el resum-proposicions que presen ta al final

(abreujare m : AD ); a ix Í mateix en la tercera sessió del Consell presbiteral del Bisba t , sob re «La Cú ri a diocesana», en l'aparta t que fa
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referència a la Comissió d iocesana d 'Economia (abreujarem : CP )
i, finalment , en l'aportació que al respecte féu el senyor bisbe en
una de les reunions de la Comissió diocesana d'Economia (abreujarem: AE ).
TOlCS aques tes proposicions abans es men tades, ord enades s is temàticament, oferien e l punt de partida següent :

I. Sobre la gestió dels béns diocesan;.
Cal prevenir una situació en què l'economia del clericat no s igui
atesa per la subvenció estatal (AD). Teninl en compte això, s'haurà
d'estudiar la manera de fer que la nostra eco nomia, Hns ara descendent, o sigui, a partir de la subvenció eS latal i dels bé ns mobles
i immobles. es converte ixi e n ascendent (AE ).
La base de la nostra economia ha d 'ésser la coHaboració lliure,
però seriosa, dels fidels (AD); i haurà de posar més l'atenció a les
persones que a les «peces » (AE).
Tenint present s aquestes líni es, cal inventariar i revaloritzar les
actual s propietats de l'Església, crear un equip de tècnics que por-

tin l'administració d'aque ts béns, fent-los produir al màxim rendiment, posant-los al dia, i no deixant-los inactius i empobrits (AD),
posant-los directament sota el control del bisbat i sense deixar-los
només al sol control de les parròquies (AE).

2. Sob re l'administració dels bél1 s diocesan s.
En l'administració dels béns de l'Església ni ha d 'intervenir to t
el poble de Déu - bisbe, presbiteri , seglars-, que, tot ell, ha d'ésser-ne degudamen t in format (AC).
L'administració haurà de portar-se a cap pe r mitj à de Ics comissions diocesanes d'economia, a dist in ts nivells (AC).
3. Sobre la Comissió diocesana d'Eco,wmia.
Tasca primordial de la Comissió diocesana d'Economia haurà
d'ésser la de confeccionar un pressupost i un balanç anyals (AC);
i curar de l'administració de tots els béns econòmics i revisar la
venda dels béns parroquials (CP).
244

Cal pensar en la revi sió de l'actual Comissió diocesana d'Economia (AE); i fe r entrar a formar part de la mateixa representants
de les zones i elements tècnics (CP).
Potser caldria anar a la constitució d'un Consell diocesà d'Economia més ampli , o ple ; i que ac tués en funció de Comiss ió econòmica execut iva, a tall de Com issió permanent, l'actual Comiss ió
diocesana d'Economia (AE).
4. Sobre aranzels.
S'han de suprimir els aranzels referents a l'administració dels
sagraments; s'han de mantenir, e n canvi , els relacionats amb la
tramitació de docume nt s. mentre no se suprimeixin e ls de la Cúria
(AD).

B~NS A GESTIONAR I ADMINISTRAR

Entenem per tals tots aquells béns o que provenen de la subvenció esta tal o bé que con litueixen p ropietats del bisbat o de les
parròquies, consistents e n terrenys i edificis ; o bé els que procedeixen dels fon s diocesans o de l'ajuda dels fidels (coBectes, aranzels, donatius, etc.). Convé, doncs, conèixer quins són, quina és la
llur vàlua i quines són Ics obligacions que amb ells cal atendre,
per tal que, degudament inventariats, estudiats, valo ritzats i das·
sifkats, es puguin concretar les pautes de Hur gestió i admini stració a la llum de les normes i propostes aban s esmentades, i al
servei de la mi ssió de l'Església diocesana :

Subvenció estatal

Passa de ls trenta milions de pessetes la quantitat que es rep
anualment de l'Estat per tal d'atendre les necessitats econòmiques
de les nostres 407 parròquies i dels nostres 215 preveres. E.s veritat
que un bon nombre d'aquestes parròquies estan sense un sacerdot
resident, però cal tenir en compte que amb les quantitats corres245
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ponents a llur dotació s'han de retribuir els serveis del s sacerdots
que les atenen pastoralment, s'ha de vetllar per la conservació
i restauració de tantes i tantes esglésies i cases rectorals, s'ha de
mantenir el Seminari i s'ha d'augmentar un xic la dotació insuficient que reben els sacerdots. La gestió i administració econòmica
diocesana no pot oblidar totes aquestes obligacions, per al moment
en què la subvenció estatal fos només per al personal eclesiàstic,
individualitzat, i no per a les peces, com és ara; com tampoc no
pot prevenir la situació que es presentaria si, en algun temps, fos

suprimida del tot la subvenció estatal.

Béns immobles

I.

Urban s.

al Cases. - La major part de les que són propietat del bisbat
són cases rectorals, les de cada parròquia, la majo r part de les
quals. encara que fan o han fet un servei imprescindible, consti·

tueixen una veritable càrrega econòmica, perquè s'ha d'atendre
constantment llur conservació O llur restauració, envellides com
estan.
En aquest camp cal tenir en compte dos problemes:
- que la manca de sacerdots, la despoblació creixen t de les
nostres comarques pirinenques -del baix i de l'alt Pirineu-, la
mateixa concentració escolar i la facilitat actual de locomoció demanaran , cada dia més, la concentració de sacerdots en els caps
de comarca; i que, per tant, mentres es faran necessàries l'ampliació i l'acomodació de l'allotjament sacerdotal en aquests llocs
--cosa que importarà inversions quantioses-, cada dia aniran que·
dant abandonades més cases rectorals.
-que hi haurà cada vegada més cases rectorals abandonades
i que, per això, caldrà pensar a vendre-les, per tal que no siguin
una càrrega inútil per al bisbat.
- que, no obstant això, caldrà establir una veritable política
econòmica de vendes ja que unes hauran de ser conservades per
tal que quedi potenciat el seu valor, atès l'increment i potenciació
turística de les zones on radiquen; i les altres hauran de ser venu-
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des de seguida que es presentin comprador;, aba ns que s'ensorrin.
En aquest sentit, sembla que cal fer un estudi de Ics diverses zones
perquè els res ponsables del patrim oni diocesà sà piguen a què a tenir-sc.

b) Altres ed ilicis parlicldars. nim alguns altres ed ificis:

Fora cic k s cascs recto rals tc-

- algu nes cases o cen lres diocesans i parroCJuials el'apostolat,
com la Casa diocesana de l Sant Cris t de Ba lague r i els Centres
parroquial s de La Seu d'Urgell, Ponts, Guissona, Ba laguer i Tre mp.
cases caNegis que ha n deixat l'ensenyament , com les de Bell ver de Cerdanya, Oliana , Ponts, Guissona, Agramunt. Linyola, Ca-

ma rasa, Ria lp i Vie lla.
- algunes altres cascs, la major part envell ides, provi nen ts dc
deixes o pies fundacions .
Sembla clar que mentre compleixin o hi hagi esperances que
puguin continuar complint la seva funció, cal conservar les cascs
del primer apariat. Però certam en t s'haurà de pensar si no convé

que ens desprenguem dc les dels apartats segon i tercer -sempre
que const i que són propietat del bis bat- per ta l que llur conservac ió no esdevingui una càrrega pesada per a l'e rari di ocesà.
el Esglésies. - De le. parroqui als -més de quatre-centes- ca l
tenir-ne cura mentre hi hagi en aquell lloc comunitats cristianes
que cal atendre pastoralment.
Això comportarà sempre unes d espeses elevades a causa de les
reparacions importants que necessitaran de lan t en t3nt. Caldrà
insistir que les mateixes comunitats parroquial s coHaborin amb e l
bisbat en aquestes reparacions. Quan t a les esglésies no parroquials, o rdinàriamen t hauran de ser e ls mateixos pob les que les
vulguin conservar, els qui hauran de responsabilitzar-se de les despeses necessàries per tal de mantenir-les en bones condicions.
2.

T e rrito rials.

En tenim escampats ar reu del bi s ba t. D'aquests béns n' hi h a que
són propietat del bisbat j n'hi h a de les parròq uies. Molts són
terrenys petits de poca importància. D'altres constitueixen el patri247

moni de fundacions pies, com és ara, uns que n'hi ha d 'importants
a Santa Maria de Montmagastrell-Assenli u i Poal, pertanyents respectivament a les fundacions Massana i Niubó, per tal de citar els
més importants . Alguns a ltres, no molts, constitueixen lots importants per llur amplitud -Guardiola i l'ermita de Nostra Senyora
de l'Horta d'Ybars d'Urgell- o bé per la seva revalorització deguda
a la promoció turística creixent de les comarques on són ubicats.
com és ara, uns terrenys de Queralps, alguns de Cerdanya i Andorra, uns de Ria lp i alguns de la Vall d'Aran --el Vedat de Viella,
uns camps d'Escunyau i Tredós.
Sembla convenien t de planejar una veritable política econòmica
sobre aquest conjunt de terrenys, seguin t aquestes línies:
- potser serà necessari despendre's dels terrenys petits, atès
el perill que comporta el fet que es vagi esborrant el sentit de
propietat a favor dels seus cultivadors actuals.
- també semblaria convenien t de permutar els terrenys de Ics
fundacions en fon s que els usufructuaris actuals podrien dipositar
a la Caixa diocesana, atesos el seu poc rendiment actual i el perill
que, amb els anys, es perdin: així es podria assegurar millor el
compliment de les obligacions pies radicades en ells .
- caldria fe r un estudi seriós i de classificació dels lots importants, la conservació o la venda dels quals haurien d'anar condi·
cionades pel desenvol upament turístic de les comarques on radiquen.

Béns mobl es
1.

Arrendaments.

Alguns dels edificis esmentats -cases rectorals, col'legis, altres
edificis i estances de les cases rectorals-, com també bastan ts
terrenys han es tat arrendats, no sempre amb l'aprovació deguda
del bisbat i moltes vegades a preus molt baixos.
Aquest és un dels punts de la nostra economia diocesana que
cal estudiar curosament, atesos els extrems següents:
- planejar i classificar el que s'ha d'arrendar i el que no;
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- qui ha d 'autoritzar i fer els arrendaments: ¿el bisbat o les
parròquies?; i, en tot cas, quins procediment s o normes s'han de
seguir;
- qui n'ha de percebre els fru i ts: el bisbat, amb un tant per
cent d'administració per als sacerdo ts encarregats de les parròquies on radiquen els béns -com fin s ara les parròquies, ordinà·
r¡ament amb un tant per cen t d'administració per als sacerdots.
Sembla que no cs pot permetre de cap manera que s'ho quedi to t
el sacerdot com un fruit pe rsonal, tre t dels casos que s igui una
dei xa fe ta d'a ues ta manera. Aquest ass umpte ha d'ésser regulat
per l'equitat diocesana amb unes normes ben concretes, fruit d'un
estudi seriós.
2. Ajllda dels fidel s.

Cal posar més esment en aques t punt de cara a les possibles con tingències del futur, sobre les quals caldd anar educant i mentalitzant els fidels perquè en tinguin la deguda consciència . Aquesta
ajuda pot provenir, sobretot , de les coHectes i dels aranzels:
a)

CoNec/es.

- maltades : són les que s'han de fe r pe r disposició de l'autoritat eclesiàs tica corres ponent i per tal d'a tendre necessitats peculiars, de vegades de caire universal -com la coHecta de les Mi ssions, la del Papa, la de l'Església perseguida-, de vegades d'àmbit
nacional -com la dels Mitjans d'I nformació i Comunicació social,
la de Mi gració--, de vegades de caire diocesà -com la del Seminari-, de vegades amb finalitat nacional alhora -com la de Vocacions hispano-americanes i la d'Àfrica i de l'Institut Nacional de
Missions- i de vegades de caire diocesà-àmbit espanyol -com la
de Càritas.

To thom es queixa que n'hi ha massa ; caldria reagrupar-Ies, però
no ho podem fer pel nostre comp te, sinó dema nant-ho als organismes supradiocesans de la Jerarquia. Mentre no s'arribi a aquesta
reagrupaci6 desitjada, sembla que s'hauria d 'insistir a les parròquies, sob retot a les més grans perquè les facin totes i trame ti n la
quantitat recaptada a la Cúria diocesana perquè la faci arribar al
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seu desti. El senUt d'Esglés ia missionera i la comunicació cri stiana
de béns demanen això.
- ordinà ries: són les que es fan a les misses de cada festa i van
des tinades, mentre el superior no disposi el contrari , a atendre les
despeses de la parròquia pel que fa a les seves necessitat s diverses
i al culte. No pertanyen de cap manera a la persona dels sacerdots
encarregats els quals, cada any, en el rendiment anya l de comptes
hauran de consignar-hi llur montant total, en què s'han esmerçat i
quin rendiment n'ha quedat.
En endavant s'haurà d'estudiar si l'adm inistració d'aquestes collectes ha de con tinuar essent només parroquial o bé s i ha d'haver·
hi una major intervenció de l'administració diocesana .
- extraordinàries: no ens referim aquí a les coBectes que el
superior disposa de cara a alguna necessi tat ex traordi nària sobrevinguda en un momen t determinat -com és natu ral hauran de ser
destinad es a la fin alitat assenyalada-, sinó a les coB ec tes realitzades amb ocas ió d'a lguna circumstància especia l: fun era ls, casa·
ments, bateigs, etc. Aquestes coBectes tampoc no pertanyen a la
persona del sacerdot enca rrega t, sinó que han de ser ingrcssadeo;
a l'erari de la parròqu ia i s'haurà de pensar en 1lu r po tenciació
quan es pensi en la supressió dels aranze ls
b ) Aranzels.
Encara que ja hi ha hagut l'assaig de supressió d'a ranzels en
algun arxiprestat, el presbiteri diocesà no acaba de pronunciar-se
sobre aquest punt, encara que t'Assemblea diocesana conj unta ho
va fer j a ben clarament, almenys pel que fa ats aranzels rebuts
amb ocasió de l'administració dels sagraments.
Men trestant la qüestió ha estat posada de nou damunt la taula
i ha estat tractada a les reunions del Consell de direcció amb els
delegats de zona i a les reunions arx ipresta ls.
Sembla necessària una decisió sobre aquest punt, que pOL convertir-se - si és que ja no ho és ara- en un contrasigne evangèlic,
encara que potser cal gui procedir gradualment i amb seny. Mentres tant és ben clar que ningú, en percebre els aranzels, per cap
raó no pot exigir més del que està autoritzat: és una qüestió de
consciència i de justícia. Arribat el cas, caldrà també estudiar com
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se suprime ixen o se substitueixen els aranze ls assignats a la Cúria
diocesana.
3.

Fons diocesans.

No ens referim pas, naturalment, als fons de les fundacions pies
dipositat s a la Caixa diocesana ni als rèdits de llurs capitals, ja que
la seva gestió i administració ha de consistir tan sols a revalorÍlzar el rendiment d'aquests capitals t ant com es pugui, i a procurar
que es compleixjn es tric tament les o bli gacions imposades pels seus
fundadors.

Entenem aquí per f ons diocesal1s els capitals dipositats a la
Caixa diocesana procedents o bé de do natius especials o bé dels
remanents de la ges tió i l'administració dels béns diocesans i dels
seus rèdits. Actualment aquests fons han esta t revaloritzats en gran
manera per la ges tió sàvia i diligent del respo nsable de la Caixa
diocesana.
Sembla que sobre aquests fo ns ens hem de plantejar les qües·
tions següents : ¿Cal continuar capitalitzant-los en previsió de futures contingències? O bé, ¿cal continuar guardant els capitals , esmerçant però llurs rèdits en obres socials, o almenys en part, en
el millorament dels edificis eclesials o de les dotacions personals,
quan sigui necessari ? Creiem que cal posar atenció en aquesta
qüestió.

NECESSITATS QUE CAL ATENDRE

Necessitats personals

Són les que afecten les persones de tot el presbiteri diocesà,
inclosos els jubilats i el s malalts. La vida econòmica dels preveres
diocesans i la seva honesta i digna sustentació constitueixen una
preocupació cons tant del senyor bisbe. Amb freqüència caldrà posa r
esment en aquesta sustentació honesta i digna dels sacerdots i
tenir-la present en e l pressupost diocesà, atès ci creixement constant del cost de la vida. Allò que afecta a cobrir les necessitats
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personals dels sacerdots haurà de consti tuir sempre la part primordial del pressupost esmentat.

Necessitats pastorals

L'a tenció a aquestes necessitats haurà de constituir un segon
capítol en importància que haurà de cobrir el pressupost diocesà.
L'ample i múltiple ventall d'organismes que demana la moderna
pastoral diocesana, amb les seves assemblees, reunions, viatges i
diversitat d'accions en els diferents ambi~nts i comarques, comporta un pressupost anya l crescut i sobre el qual no es pot regatejar si les coses es volen fer amb eficàcia.

Organismes centrals

Són necessaris si tots els serveis han de quedar ben atesos. Com
també és necessària la retribució del personal que hi intervé, el
qual ha de tenir els mitjans materials convenients per a desenrotllar la seva tasca. Vegem cada un d'aquests organismes centrals:
1. Cúria diocesana administrativa. - Els seus serveis diversos
i necessaris comporten anyalment fortes despeses que no poden
ésser cobertes únicament amb els ingressos dels aranzels que es
perceben; i que han de figurar com un capítol espec ial e n e l pressupost diocesà.
2. Cúria dioceSQHa pastoral. - Aquesta Cúria, encara que és de
nova creació, cada dia va prenent un vo lum més gros degut a la
sèrie de serveis que en depenen. Això suposa personal dedicat,
almenys parcialment, i materials necessaris. Per tant, demana una
partida important que ha cie figurar en el pressupost diocesà.
3. Seminari diocesà. - E l manteniment del Seminari, del Major
el qual ha estat traslladat a la Facultat Teològica cie Sant Cugat
del Vallès, i del Menor el qual con tinua en el nostre Seminari, suposa la inversió de quantitats importants a causa de l'ajuda als
seminaristes pobres, del personal moderador i educatiu i del sosteniment de l'edifici. Aquesta inversió, doncs, ha de córrer a càrrec
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de la diòcesi. I més ara que ha estat suprimida la dotació als professors de la qual s 'ha de fer càrrec la diòces i.
4. Consell presbiteral. - Hem de comptar-lo entre els o rganismes centrals del bisbat; i les seves reunions anyals amb e ls desplaçaments consegüents importen també una qL antitat no gens menyspreable, que va també a cà rrec de la diòcesi .
5. Comiss ions d'Arxius i d 'A rI. - E s troben encara aquestes
1

comissions en un procés inicial de formació però se sent la neces-

s itat que puguin actuar aviat. La primera de cara a recollir els
arxius parroquial s i formar amb ells l'arxiu diocesà. La segona,
per a inve ntariar tot l'a rt religiós cie la diòcesi. E l treball dc totes
dues comiss ions exigeix una sèrie d'anys i de despeses quantioscs,
que gravaran l'erari diocesà.

Edificis
Pensem en més de quatre-centes esglésies parroquials i en la
multitud de cases rectorals, amb les despeses importants i constants per a la seva conservació i restauració, i això ja ens farà veure
el gran pressupost que ha de dedicar-hi l'erari diocesà. Aque.t potser és el punt que demana més una mentatització especial del s
fidel s per tal que ho considerin més com una cosa i una comesa
pròpies .

PAUTES A SEGUIR

Com a cloenda de tot el que hem exposat sobre els ingressos
-reals i possibles- i les despeses de l'administració diocesana podríem assenyalar unes quantes pautes que podrien servir-nos en
aquest replantejament que el senyor bisbe ha proposat a la nostra
reflexió.
1. Normativa general. - Hauria d'ésser elaborada per uns
quants tècnics, tenint en compte les dades aportades i la proble
màtica exposada aquí; amb una visió de futur àmptia i assenyalant
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els camins que caldria seguir en la gestió
nostres béns diocesans.

l'admini stració dels

2. Conèixer els béns diocesans. - Hauríem de saber al més exac·
tament possible tots i cada un dels béns de la diòcesi després d'un
estudi conscienciós; i també totes les fonts d'ingressos possibles
per tal de decidir cap a on s'ha d'anar caminant i a on es pot
arribar.
3. Comunicació crislimla de béns o intercomunicació. - Sembla
convenient que es vagi introduint a tots els nivells de la nostra
economia aquest principi de gestió i ad ministració tan r ecomanat

per l'acció social i caritativa de l'Església, per tal que la nostra
econom ia sigui un instrumen t al servei de la missió de l'Església
diocesana i els seus béns reverteixin no sols a favor d'algunes persones, sinó a favor de la comunitat. Això s'hauria de tenir present
sobretot pel que fa als terrenys, al edificis i als seus ar renda·
ments.
4. Consciència de responsabilitaJ i de co ntrol. - Cal que s'accentuï e n lols aquells que intervenen e n la gestió i l'administració

econòmica, pensant que tenen entre mans els béns del Poble de
Déu el qual han de servir per a l'extensió del Regne.

5. In tervel1ció del presbiteri i dels seglars. - Això ja va ser
demanat -vegeu les dades aportades en els . Motius del replante·
jamen t ~ i sembla que serà bo d'anar·ho introduint gradualment
en els passos que es vagin fent. Es tracta de béns del Poble de
Déu, to ts e ls seus representants, doncs, han d'intervenir en la seva
gestió i administració.
6. Comissió diocesana d'economia. - Sembla que s'haurà de
tendir cap a la seva reorganització, ampliant·la i fent·hi entrar sa·
cerdots i seglars representants de les diverses zones, tal com s'assenyala a les paules an teriors i s'indica dins les nannes citades
dels organismes eclesials.
Aquesta Comissió hauria de presentar cada any un pressupost
i un balanç, de la quat cosa hauria de ser informada la comunitat
diocesana . Aquesta reorganització i ampliació de què parlem podria
consistir:
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a) en la constituc ió d'un Consell diocesà d'econom ia -seguint
la línia dels altres consells diocesans com a organ is mes consul·
tius- que podria ésse r e l Ple del qua l podrien formar part, a més
dels membres ac tuals, algun tècnic i els sacerd ots i seglars representants de les zones;
b) la Comissió econòmica executiva, com a Comi ss ió perma·
nent del Consell. Sembla que pe r a evitar inconvenients pràc tics
freqüent s amb els quals ens trobem actualment, pel que fa al pa trimoni dels béns immobles i a llurs vendes i arrendamen ts, caldria
responsabilitzar un membre tècnic de la Comissió perquè es cuidés
de la ges tió i la informació necessà ri a abans de presentar els a fers
a l'estudi de la Comissió o de l Consell.

7. La ges tió i ['administració d els béns eclesials, signe evangèlic. - Això és e l que haurien d 'ésser, to t posant en rell eu l'esperit
de pobresa de l'Església; com una preocupació cons tant per les
persones i emprant aquells procediments en què resplendís sempre e l trilema de «més c la redat , més jus tícia i més caritat » en e l
si del Poble del Déu .

ESTUDI INFORME D'UNS EXPERTS

Després de la confecció de la ponència an te rior es va reCÓrrer
a l'Institut Catòlic d'Es tudis Socials de Barcelona i al Centre d 'Estudis Francesc Eiximenis, els quals convocaren un grup de persones - preveres i laics- compe tents en teologia, pas toral o economia, a fi de tenir un canvi d'impressions profund i rebre con sell
i iniciatives d 'aques tes persones i de les dues enti tats cic cara a
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trobar més pistes de reflexió per al replanteig de la gest ió i administració dels béns econòmics del bisbat d 'Urgell.
Fruit d'aq uest treball s'ha ar ribat a les següents conclusions:

De caràcter general

E logiar el treball titu lat «Replantejamen t cie la gestió i administració dels béns econòmics del Bisbat d'Urgell », que és considera t plena ment vàlid ; per això les dues en titats només faran ressaltar
alguns punts que els semblen part icularment interessan ts.
Urgi r la confecció del pressupost de totes les necessita ts personals, dels organismes pastorals i dels ed ificis, i d'un inventari, al
m és exacte possible, dels béns diocesans. Sense aqucstes dades no
es poden concretar els detalls d'una política econòmica vàlida tant
des del p unt de vis ta pastoral com econòmic.

Solució ideal

Estem convençuts que l'única font de subvencions econòmique6
per a l'Església han de ser :
1. Les aportacions lliures dels fidels, deslligades sempre de tot
acte de culte.
2. La comunicació c ristiana de béns.
3. El treball dels clergues, quan a ixò sigui convenie nt per raons
pastorals o personals, pot coHaborar a desgravar el pressupost.
Ja que aquest desideràtum no és de moment possible, ens sem·
bla que s 'hi pot arribar a través d'una etapa de transició.

Etapa de transició

1. R eva10rització dels béns mobles.
Cal treure el màxim profit possible dels béns mobles. S'insinua
la idea que es podria encomanar aquesta gestió a alguna entitat
que meresqués totes les garanties m orals i tècniques . De tota ma256

nera no l!S veu ca p inconvenient que la gestió la realitzi un laic
co mpeten t i q ue t ingui la confiança de l'Església de la Seu d 'Urgell.
2. Realitzar paulatinament algull s béns imlllobles.
Creiem molt encertades les línies assenyalades en el document :
a) Vendre els béns im mobles pe tits o poc im portants.
b ) Permuta r els terrenys de Ics fundacions en fons. D'aques ta
ma nera es podria realitza r millor el compliment de les obligacions
radicades.
e) Fe r un estudi seriós i una classificació dels lots importants ,
la conservació o venda dels quals de pendrà del desenvolupame nt
turístic.
l s'hi podria afegir, en el lloc on h i hagi ter renys d iversos o de
molta amp1itud, procurar que algú en revalo ri una part, d'aques ta
manera creixeria el valor dc les res tants.

3. Educació del poble.
Cap d'aquestes pistes no poden ser autènticament evangèliques
i pastorals s i no s'in tenta educar paulatinament els fidels per a

exercir la seva responsabilitat en el manteniment econòmic de
l'Església . J a q ue la venda d'alguns béns pot provocar una reacció
del poble to talment nega tiva, per a ixò, caldrà que a nivell par roquial o arxiprestal s'ass ignés als cristians, degudament assessorats
per Ja Com issió diocesana, el manten iment del preveres i la conservació d'edifici s eclesials, aj udant-los quan convingui amb assignacions diocesanes . D'aquesta manera la base veuria la necessitat de
certes reestructuracions, vendes o intercomunicacions.
4.

Subvenció estata l.

A mesura del possible i d'una manera pública i paulat ina, orientar l'actual subvenció es tatal del cl ergat a subvencio ns d'ordre cultural , artístic, social, e tc. Creiem que si els preveres hi es tan d'acord
no hi ha eap impedime nt de caràc ter jurídic. Ells poden firmar
el rebut i lliurar la quantitat a aquelles destinacions que creguin
més impo rtants, tampoc cal que, de moment, això es faci d'una
257

manera total i de cop. Però si es pogués iniciar aques t procés d'una
manera ordenada, seria certamen t, un gran exemple que no quedaria infructuós. Aquesta actitud és evident ment transitòria fi ns
a arribar el moment oportú en què es pugui prescind ir de qualsevol dependència econòmica estatal.
Acabada aquesta etapa de transició, i suposant que s'hagi arribat
a la s ituació ideal, o a mesura que s'hj vagi arribant , s 'hauria de
resoldre la destinació definitiva dels béns eclesiàstics. Creiem que
de moment no és possible, encara que sigui una fita a assolir, la
«desamortització. vo luntària .

La Comisió diocesana d'Economia
Considerem enccrtadíss ima la constitució de la Comissió, compos ta principalment , encara que no únicament, per laics representan ts de les zones i compromesos en la pas toral de base i per
tècnics. Aquesta Comissió seria l'encarregada d'elaborar els criteris
pastorals i evangèlics per la gestió dels béns eclesiàstics i con trastar-los amb els parers dels tècnics. La Comissió executiva, com a
permanent del Ple, seria una autèntica comissió executiva tècnica
per a preparar pressupostos, balanços i gestionar els béns.

REUNiÓ DEL CONSELL DIOCESÀ

Resta per a dir que, com a conseqüència del treball realitzat ,
i que hem recollit a les pàgines anteriors, el dia 9 d'abril d'aquest
any va tenir lloc al bisbat d' Urgell la primera reunió del Consell
diocesà d'Economia, les característiques principals del qual ens
semblen in teressan ts de resumir: és l'organisme superior consultiu
que dirigeix la gestió econòmica diocesana sota l'autoritat del bisbe.
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Per això li l.!scau, segons els estatuts: Promoure l'estudi global dels
béns materials de la diòcesi, la recerca i potenciació de les font s
de finançament i l'aprovació dels suplements pressupostaris ... ; de·
cidir les normes generals per a les vendes, obres, inversions ... , aprovar l'execució de les o perac ions a real it zar per organismes subalterns, a partir d'una quan titat a determinar pel mateix ConselL .;
es tablir normes adients per a Ics atencions del persona l, i, en general, portar a terme qualsevol comesa que dins el camp de l'economia li encomani e l bisbe.
Quant a la seva composició, s'estableix que en formaran part,
presidits pel bisbe: ci vicari general i el de pastoral; un conseller
designat pel bisbe; i, elegi ts pels tres sectors en què està dividit
el bisbat, tres sacerdots i tres seglars, aquests proposats al bisbe
pels preveres del s sectors; dos experts, un en economia i un altre
en direcció i administració d'empreses, i el secretari, e l qual serà
designat pel bisbe.
Es preveu que tant cls elegits com els designats per raó de càr·
rec o d.irec tament pe l bisbe, exerciran e l seu mandat per períodes
de quatre anys , i que pod ran ser reelegits o novament designats.
També, que de manera accidental o permanent , es podrà crida r
aquelles persones que, per la seva preparació o competència, él
president del Consell cons ideri oportú per tal d'ajudar a resoldre
afers determinats i d'importància.
Diguem, per acabar, que s'ha encomanat al Consell diocesà d'E·
conomia l'estudi de la constitució, composició i missió d'una Comissió executiva, que sembla del tot convenient per a portar 3terme les decisions del Consell d'Economia, i posar en pràctica, en
ets casos concrets i particulars que es van presentant cada dia, Ics
normes o direc trius sorgides del Consell .
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MALLORCA:
Sobre l'economia diocesana
A sota d'ulla imatge benestant i rica trobem
ulla situació pobra: aquesta és la realitat de
l'Església de Mallorca,
Aquí tellim els passos que col'lectivament ha
començat a ter aquesta diòcesi illenca en la
qüestió de /"economia: replantejament i creació

dels organismes necessaris.
Tocar de peus a terra

Sempre és difícil parlar de la qüestió econòmica en l'Església:
ho ha es tat sempre, avui més que mai quan, per tants motius, els
fonaments de l'economia en el món, i de les seves repercussions en
l'Esglési a, trontollen. Però és allò que diem sempre: cal tocar de
pcus a terra. Estic convençut, per altra banda, que els plantejaments i les solucions en aques t terreny, mai no són una meta assolida definitivament. Cal sempre replantejar, revisar, criticar, judicar el que s'ha fet i com s'ha fet.
Eo parlar de l'economia a l'Església de Mallorca, hem de remarcar des d'un principi que la nostra diòces i, ma lgrat e l boom turístic provocador de la imatge benes tant i r ica de l'Illa, és pobra :
sense possessions territorial s, sense les confortadores i grasses «vacants».

Tradicionalment, fins al nostres dies, el sistema econòmic seguit
ha estat el feudal a tot Mallo rca, també a la nostra Església. Hi
ha hagut dos tipus fonamental s d'administració: l'episcopal i la
parroquial. Ni el bisbe ni ci rector donaven comptes de res. No
hi havia ni comunicació de béns ni comunicació de l que es fei a
amb l'administ.ració.

Pel novembre de 1971 començà a funcionar la Comissió diocesana d'economia. Trobà deutes i desordre. Ara ja s'ha anivellat el
pressupost, no hi ha ni estretors ni tampoc balquena. Des del juny
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de 1971 les parròquies lliuren e l 10 % dç1s ilJ gressos bruts cada
tr imestre; l'any passat puj à a dos milio ns. El B.O. de l bisbat en
publica clarament e l balanç.

Reflex ió per a un replantejament

Ac tualmen t la Comiss ió pensa e n un re plantej ament i també en
lI na programació més ampla i efec ti va. Veiem-ne ara e ls punts de
reflexió i Ics dades que sos tenen aques t p lant ejament més global i
decis iu.
En primer lloc, cal constatar que el problema econòmic de la
clerecia a Mallorca és antic i mai no ha es tat resolt. Les solucions,
més urgents últimament per l'augmen t del cos t de la vida, han
estat cercades i donades indivi dualment, cosa que ha marcat una
clara desconfiança envers l'admin is tració diocesana.
Un fet bastant greu en aques t aspecte fou tant la supress ió de
les «rectories en propieta t » a partir del b isbe Miralles (any 1930)
-per aquest fe t e ls nomenaments foren a dedo, atribuint parròquies «riques o pobres » segons el beneplàcit episcopal-, com la
canòni ca i inj usta discriminació entre rectors i vicaris. I sobre això,
el clàssic absenti sme de l'adm inistració central diocesana, despreocupada totalment de la subsistència de ls rectors pobres i dels pobres vica ris.
Dues direccions ha pres aques t intent de trobar solucions: la
puja dels aranzels i l'acu mulació de càrrecs eclesiàstics retribuïts,
o bé ---en un percentatge mCllor- l'ocupació en un treball remunera t fora de l'església.
Cap d'aquestes dues solucions no és bona. La darrera pot privar
l'Església d'unes hores necessà ries per a la seva mi ssió pastoral.
Ai xò, sense llevar la ll ibertat d 'una opció dels qu i, d 'acord amb e l
bisbe, volen inserir-se més en el món del treball. Però el guany econòmic mai no pot ser el motiu determinant d'aquesta decisió.
L'Esglés ia, la comunitat diocesana, ha d'atendre econòmicament
aque lles persones que dediquen to t el seu temps a la tasca pastoral. Això implica dues coses: un augment considerable dels ingressos; i una seva di stribució més jus ta i proporcional.
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Quant als ingressos, cal despertar la consciència dels feels perquè, d'una forma més responsable, contribuesquin a les coliectes
-tal volta, enmig de tot, la forma més tradicional i lliure. Per
això, s'ha d'obrir el cam í a una par ticipació més directa del poble
feel e n l'administració dels béns de l'Església: creació d'una comiss ió econòmica en les parròquies i comunitats.
En segon lloc, s'ha d'encaminar una explotació més radical i
rendable dels béns de l'Església, a través d 'un organ isme plenament capaç, per arribar a la constitució d'un patrimoni diocesà al
servei de la missió de l'Església. Això pot no semblar tan clar (fins
i tot escandalós per a alguns). Però cal reconèixer que es tam di ns un
sistema capitalista -quin sistema econòmic és totalmen t bo?- i
la no explotació raonable avui dels béns suposa una malversació, i
per altra banda, l'ús que es doni a aques t patrimoni és justificat,
per la seva funció autènticament social.
Pe r a u na distribució més justa i proporcional dels ingressos,
cal fonamentar-se en un treball que tingui en compte:
1. La necessitat d'assegurar un mínim vital, revisable periòdicament , i d'establir les condicions que donarien dret a percebre
aquest mínim .
2. Distingir, a l'hora de la retribució, entre els qui es dediquen
plenament a la tasca pas toral, i els qui hi dediquen només part
del seu temps.
3. S'ha de pensar en un sistema que contempli els serveis pastorals, tots, i no solament -com a l'antiga- els serveis cultuals.
4. La diòcesi s'ha de plantejar seriosament quins serveis i
quin personal necessita per a les seves activitats. (Mai no ho ha fet
fins ara.) Aleshores , s 'ha d'establir el nombre de persones i d'hores que escauen a cada activitat i la seva retribució adient. Després, s'hauria d'orientar els sacerdots, segons les seves qualitats i
preferències, a aquestes necessitats diocesanes reals i retribuïdes.
5. Cada comunitat s'hauria de fer càrrec, fins on li permetin
les seves possibilitats, del sosteniment del sacerdot o sacerdots (i
de l'altre personal), que estiguin al seu servei i que realment necessita. Cal tenir present també l'assegurança social.
La solució d 'aquest problema, difícil i complex, aporta ria un benefici pastoral a la diòcesi. El sacerdot ha de poder treballar amb
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una gran ll ibertat d'espe rit sense sentir-sc anguniat pels problemes
econòmics i sense la temptació dc cercar una solució al marge de
la seva tasca pastoral.
Cal subretxar, per altra banda , el caràc ter comunit ari de to ta
la solució que s'ha de donar al problema, capgirant c i plantcjamc nt
individualista , dominant fin s ara, que ha causat tantes in justíc ies,
recels, tensio ns i enfrontament s enlre els mate ixos sacerdo ts.

Organismes i func ions

En un pla ja més concre t, s'es tà fe nt el proj ecte de l'adminis tra·
ció diocesana. Funcionaria a base d'uns organi smes, les fun c ions
dels quals descrivim a continuació:
I. E l Consell diocesà d'admini stració, pres idit pe l bis be, inte·
grat per sacerdots i seglars, seria e l suprem o rgani sme normat iu
i executiu : plani ficaria l'adminis tració diocesana i actuaria aques·
ta planificació a través de ls organismes següents.

2. Una Comissió executiva, con s tituïda pel delegat episcopal i
pels respo nsables de ls departament s de personal, institu cio ns i edificis.
3. Endemés dels dits departaments, hi hauria l'assessoria jurídico-fiscal i la tècnico-econòmica.
El Consell d'adminis tració es podria reunir cada mes, elaboraria el pressupos t diocesà i publica ria e l balanç anual. Actuaria
com a trib unal de comptes .
La Comi ssió executiva es reuniria cada set mana i seria responsable de dur a terme els pl ans del Consell diocesà i resoldria tots els
assumptes més urgents. Vetllaria pe l normal desenrotllament dels
departaments.

Aquests ( pe rsonal, institucions i edificis), serien dirigits per un
sacerdot, assessorat per altres , i també per seglars.
E l departament de personal atendria el sou de les pe rsones (sa·
cerdots i seglars ) dedicades totalment o parc ialment a la pas toral.
El departament d'institucions es preocuparia de les no exemptes
que tenen admini stració econòmica: parròqui es. seminari , funda-
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cians, caixa diocesana, com issio ns, delegacions, e tc. per tal de reví·
sar els seus comptes i proveir les que no tinguin ingressos propis.
El departament d'edificis revisaria i aprovaria els pressupostos
d'obres i elaboraria l'inventari dels immobles de la diòcesi .

Consciència, prioritats, comunicació

Finalment voldria assenyalar que el Consell diocesà d'administració hauria de crear, abans de tot, una consciència més comun itària en l'ordre econòmic per tal d'obrir el camí a una vertadera comunicació de béns.
També hauria de tecnificar l'administració; prove ir to thom d'un
sistema actual, unificat, senzill i clar.
Per alt ra banda, és indispensable en tot això donar un sentit
pastoral als béns de l'Església i a la seva administració. Clarificar, per tant, la fun ció i prioritats d'aquesta administració ; ex·
plotar els béns amb un vertader esti l eclesial - no sinònim d'empresar ial. Cal donar consciència als feels de la seva obligació d'ajudar econòmicament la comun itat i crear les comissions o consells
parroquials d'economia; fomenlar la comunicació de béns entre
les institucions eclesials per arribar a una vertadera caixa de com·
pensació.

A poc a poc hem començat a caminar. No hem assolit grans
metes. Tenim per endavant un gran camí, que en tre tots anirem
fen t avu i, enmig de tantes obscurita ts i dificultats, també d'o rdre
econòmic, revisant-nos cons tantment en els Fets dels Apòstols: ~(Cap
d'ells no parlava de les coscs que posseïa com si fossin pròpies , sinó que tenien tots els béns en comú» (4 , 32).
Miquel Ferndndez Bosch
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VALÈNCIA:

Repàs a la nostra economia

U"

I ara,
cop d'ull a València on, ni a nivell
de parròquies ni a nivell diocesà, encara no hi
ha hagut LIII veritable aggiomamento pel que fa
li l'es /ni ell/ració eco nòmica de l'Església.
Les parròquies

En aquestes, encara regeix oficialment e l famós llibre «disl ri·
buidor» amb tots aquells apartats tan e loqüents de: «de recllos,
capa, cullo y fabrica , Pa pa, sac ris la n, soc/IGnI re, etc. ». Una comptabilitat molt cxhau~tiva i entret inguda, que en certa (orma dis·
posava els sacerdots a no oblidar Ics matemàtiques. Així continu a
una majoria de parròquies, Ics quals mantenen el cos tum de cobrar per tols els serveis religiosos l'es tipendi estipulat.

Però si ci planteig econòmic de les parròquies segueix en generat la línia tradicional, cada dia són més Ics que, a poc a poc, van

s implificant la comp tabilitat i també Ics que sen ten la necessitat
de deslligar l'economia dels actes sacramentals, despullant-se de
la càrrega capitalista que acompanya la seua activitat pastoral.
Entre les experiències, caldria parlar d'aquelles parròquies que
per les motivacions citades han subSli lUlt els aranzels per unes
quotes voluntàries que periòdicament e ls feligresos aporten més
o menys anònimament d'una manera organitzada . Dintre aquest
prototipus, hi ha parròquies que han deixat en mans de seglars tot
e l que es refereix a l'economia, mentre e ls sacerdots es limiten a
rebre una nò mina mensual pel seu treball pastoral.
Altres parròquies han estat més radi ca ls, suprim int totalment
els aranzels i to ta ront d'ingressos organ itzada, deixant solament
una caixa a l'entrada de l'església per a recoll ir anònimament les
ajudes de la feligresia pe r als gastos nonnals de la parròquia, exceptuant els que fan relació als sacerdots que han preferit guanyarse el pa amb el propi treball. Aquestes s6n minoria .
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La diòcesi
Quant a la diòcesi, podríem dir que e ls afers econòmics estan
en mans d'un Consell diocesà d'administració. Entre els assumptes
que porta des taca sobre to t el Seminari , obra magna de la diòcesi
que ha estat vint anys per acabar-se, però que encara no s'ha pas
acabat de pagar, i que, per si mancara quelcom , cada any resulta de ficitari en alguns milions de pessetes : total , una autèn ti ca
càrrega_ Per alt ra banda , des taca també la construcció de noves
esglés ies i la reconstrucció de cases abadies.
La nostra diòcesi es nodreix també d'un bon paquet de testamentaries, fundacions i mandes pies, com també de bastantes propietats rurals. Una vegada es presentà a l Consell del presbiteri un
projecte de recompte o inventari de tots els béns de l'Església amb
l'objectiu d'utilitzar-los, fen t-los produir al màxim per les necessitats de l'Església diocesana jerarqui tzades racionalment. D'aquest
projecte, mai més no n'hem sabut res . El que sí hem sabut, encara
que amb no pas massa profunditat, és la constitució de F.O.LCA.

F.OJ.C.A.
F.O.LC.A . és el Banc de l'Església valenciana. Així com el Vaticà té el Banc de l'Esperit Sant per a administrar els seus béns i
fer-los rendir, també la nostra diòcesi ha decidit formar una entitat bancària (però sense emparar-se en el patronatge de la divina
providència) pe r a governar el seu potencial econòmic i evitar d'a·
questa manera que se n'aprofiten empreses estranyes a l'Església.
El F.O.LC.A., que ha estat muntat a mb la tècnica moderna de les
empreses bancàries i que és considerat com un altre banc de Va·
lència, funcion a realitzant les mateixes operacions borsàries que
els altres bancs.
Quan, fa tres anys, començà a funcionar, els dirigents seglars
que anaven a regentar aquesta empresa fe ren una tournée per la
diòcesi explicant als sacerdots els seus objectius. Els raonaments
no podien ser més convincents: com que el capital de F.O.I.C.A.
s'empra per a finançar les obres de l'Església, els sacerdots i per-
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sones pics que li confien llurs estalvis, a més de fer una obra
de caritat, es benefic ie n d'uns interessos més grassos que en els
altres bancs, gràcies a algunes exempcions particulars. To ta una
ganga ...
Avu i, al cap de tres a nys, ens trobem amb un F.O.l.C.A. ben afermat, amb un personal de direcció ben reconegut en la vida finan ·
cera de València. El Consell de direcció és integrat per alguns sacerdots. I , com que totes les operacions fi nanceres de la nostra Església són ges tionades per aquest organisme, es preveu un gran futur
econòmic.
I per acab3r, caldria apuntar que, en el seu in ici, aquest banc
eclesiàs tic s'enfrontà amb l'oposició d'un grup bas tan t nombrós
de sacerdots i seglars que consideraren aquest projecte una incongruència més de l'Església que decideix aprofi tar-se d'un sistema capitalista com lIna altra empresa d'aq uest mÓn .

Antoni Sign es
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ENTORN DE L'ECONOMIA
DE MONTSERRAT
Els qui pugen a Montserrat un dium ellge de
primavera o de tardOT, o durant l'estiu, veuen

de seguida la multitud que, com ells, ha pujat
a la muntanya. Els uns amb un sentiment reli-

giós molt fort, els all res per fug ir de la ciu IaI,
i encara lli ha, en nombre cre ixent, els simples
turistes encuriosits pel que n'han sentit dir.

Per atendre'ls calen uns serveis. Es aixi com
Mon/serral pren aques t aspecte turístico-come r-

cial, a desgrat nostre, ell detriment del testimo·
niatge eVG/1g~lic que el poble espera de nosa/o
Ires. Mont serrat és un negoci formidable!, diuen .

Distinció de serveis. Problemes

Però potser per analitzar aquest problema és convenient des·
llindar bé els serveis d'acolliment del Santuari, de la vida del Monestir i de la pastoral que exercim e ls monjos.
Veiem clar que cal oferir uns serveis als peregrins i visitants:
bars, restaurants, auto-servei, hostal, ceBes, tendes de comestibles i
de records, garatge, campi.ng, servei mèdic, pastisseria, rentadors.
telèfons, etc. Podem sumar fins a trenta-se t o ficines diferents de
servei, que han de complir la seva tasca d'una forma que sigui digna i que al mateix temps est igui a ¡'abast de tothom . Aquest nombre
ens pot fer adonar de la complexitat de la instaHació.
Si conservem la imatge de la gran aglomeració que es produeix els diumenges de primavera i de tardor, i l'afluència mas·
siva de turistes a l'estiu, podem pensar que s'hi fa un bon negoci .
Però hcm de tenir en compte el nombre elevat de persones que
aquests serveis requereixen permanentment , mentre que el nom-

bre de visitants, ultra les grans diferències de temporada, té constants alts i baixos, hores punta, grans aglomeracions al migdia en
con trast amb la total deserció quan arriba la tarda. Això [a que també calgui recórrer, dissortadament, al sistema de treballadors temporers, una solució que és humanament fatal, però que l'escassa
rendibilitat global [a inevitable, tot i que es procura que aquests
casos siguin els menys possibles. El nombre de personal osciHa
cntre tres-centes i cinc-cen tes persones, en gran part caps de familia.
Des del punt de vista estrictament econòmic, durant els mesos
que van de novembre a març, enguany fins a l'abril i tot, aquests

se"" eis són mantinguts amb pèrdues elevades. Aquestes pèrdues
han de se r reabsorbides durant l'altra part de l'any per poder garantir un mínim de solvència econòmica.
L'administració directa dels serveis va a càrrec d'una empresa
dirigida per laics amb la supervisió del Monestir. Des del punt de
vista jurídic és una societat anònima.

Darrerament s'han estudiat possibles solucions perquè l'empresa fos totalment independen t del Monest ir i permetés una àmplia
socialització. Aixf s'ha estudiat la formació d'una cooperativa. Però de moment no ha estat possible, per la complexitat i el caràcter
dels serveis, a més del risc que en surti encara augmentada la co-mercialització i l'explotació turística. Amb tot, es treballa en una
sensibilització de cara a un encaminament sati sfactori. Hi ha t am~
bé el problema de la propietat en mans dels monjos. Però no veiem ,
per ara, cap més manera d'assegurar la independència per a mante~
nir-nos en una fidelitat a la missió de Mont serrat dintre l'Esglésía
dc Catalunya j a una di sponibilitat de serveis envers tots eJs qui
vénen a Mon tserra t, sense comercialització però amb solvència j
pulcritud.
Un alt re punt controvertit és el dels objectes de valor. Pel que
fa a la coBecció de quadres, en gran part donacions de gent devo ta, ha estat coBocada al Museu com un servei per ajudar al desplegament cultural. Les joies de la Mare de Déu, exposades en altre temps vora ci Cambril, han estat venudes en la major part
l'import ha servi t per subvencionar algunes escoles de suburbis .
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Serveis pastorals. Problemàtica del Monestir

L'altre aspecte que anunciàvem en començar, era la pastoral que
comporta el Santuari i que dirigeixen els monjos. Mirem-ne la problemàtica per part del Monestir.
De cara a nosaltres, monjos, homes que desitgen viure l'Evangeli, el volum empresarial -amb els seus problemes-, la solvència econòmica, i la cultural -amb el prestigi que les acompanya-,
ens poden allunyar dels pobres i dels senzills; la <vida assegurada.
ens pot apartar d'aquella pobresa sense seguretats, d'aquella dinàmica del provisional que caracteritza una vida evangèlica de debò.
Actualment dins el Monestir insistim en l'esforç per limitar el
pressupost i no viure tan exclusivament pendents del Santuari.
Així, de les inversions que cal fer constantment de cara als serveis, el Monestir en treu un interès més reduït que si hagués ingressat la quantitat corresponent en un Banc o una Caixa d'estalvis. El volum d'aquest interès i els guanys que resulten del treball
manual d'algunes oficines són les dues bases del pressupost del
Monestir, a les quals cal afegir els estipendis i els donatius de la
basílica_
El pare abat Cassià M. Just en unes entrevistes a les revistes
. Presència . i . Serra d'Or. fetes l'any 197 1 explicava aquestes qüestions.
L'intent de potenciar el treball manual per tal d'aconseguir una
independència econòmica més àmplia, no ha de perjudicar una sèrie de serveis que no són rendibles però que formen part de la nostra missió primordial (serveis pastorals al Santuari, conferències
a l'hosta tgeria, publicacions bíbliques i litúrgiques, etc). En aquest
sentit hi ha dos serveis, sobretot, que porten una despesa considerable. L'un és el manteniment de l'Escolania. L'altre és la Biblioteca. Pel que fa a l'Escolania cal dir que el Santuari ha de cobrir
les dues terceres parts del seu pressupost anual. Pel que fa a la
Biblioteca hem de tenir present que, amb un pressupost molt !imitat, molts llibres en tren gràcies a recensions que signifiquen un
treball considerable per als monjos encarregats_
Actualment podem asse nyalar que hi ha com a llocs de treball
manual: ceràmica, fotografia i enquadernació (aquestes oficines
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les duen exclusivament els monjos, la majoria dels quals són joves); la impremta on, a més dels monjos, coHaborcn joves que apre·
nen l'ofici; encara cal afcgir·hi els llocs de treball que en el futur
puguin ser potenciats (la bora tori acús tic, orfeb reria). Hem d'es·
mentar en especial les Publicacions, que darrerament van prenent
més volada per elles mateixes i en coHaboraci6 amb altres en titats. Si bé tot això és un aspecte molt positiu, també cal di r que
tothom qui coneix la problemàtica del llibre religiós, sobretot edi·
tat en català, ja sap que no és cap «negoci. i que per mantenir-lo
cal una inquietud molt més elevada que la pecuniària. A tall d'e·
xemple: la revista qui nzenal «Documents d' Església. des de la seva
creació té uns ingressos molt inferiors a les despeses. i això sense
compta r el treball de traduccions i revisió.
El Monestir sosté moltes formes de servei, com conferències ,
col'loquis, contactes personals amb sacerdo ts i laics, que dema·
ne n als m onjos una preparació i una reflexió de la seva pròpia fe,
i estar aten ts a l'evolució del nos tre país, coses que no s'improvisen.
Cale n un temps i un estudi permanen t. Tots aquests tipus d'activi·
ta ts no són r end ibles, però ens sembla que cal man tenir-les com a
serveis que se'ns demanen.

Si només miréssim de guanyar·nos la vida, a base d e deixar
molts d 'aquests serveis no retribuïbles, podem dir que e ns seria
fàcil, però no és això el que l'Església i el poble demanen de nos·
altres. Amb tot , hem de lluitar pe rquè cada vegada més siguem un
signe clar de les acti tuds evangèliques: una opció pels més humils,
un despreniment de les situacions de privilegi, i una lluita cons tant
a favor de la justícia i la pau, per tal que el nostre viure parli del
Crist ressuscitat , vivent entre nosaltres.
Llufs Planas
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EXPERIÈNCIES PARROQUIALS

Sant Esteve de Granollers
Granollers es troba en una de les àrees rurals am b 1/11 procés més ràpid de transformació indust rial a la diòcesi de Barcelolla. Segons
l'inform e de l'ISPA, es preveu que l'any 2000 el
t rim1gle format per Mollet-Granollers-Cardedeu
arribarà als 300 mil habitants, i sem bla que Granollers continuarà essent un gran factor de cohesió de tota la zona.
La parròquia de Sant Esteve, la primera que
va crea r-se a Granollers, té un s 30 mil feligresos
i està in tegrada a la zona pastoral IX, Vallès
oriental.
Primera època

La veri ta ble pa rticipació dels la ics en l'administració econòmica de )a parròquia, i amb consciència de corresponsabilitat amb el
rector, va començar a ¡'època dc mossèn Ramon Buxa rrais, amb
la Comissió d 'economia que s 'avançà en un any al Consell pastora); cal dir, però, que ja anteriorment, a l'època de mossèn Campo -qua n va ser pe r segona vegada rector de Sant Es teve- funcionà un consell format per laics que va prestar una certa collabo ració a la jerarquia en coses d'economia i que tingué el valor
d 'un primer pas.
l!s a partir d'aquesta primera època, i fin s i tot anteriorment ,
que podem examinar com es va marcan t una línia d'esforços i de
prova tures que dóna uns resultats, però que alhora no deixa de
conclicionar. Els resultats són les realitzacions i una experiè ncia
guanyada a po ls que informa ja l'etapa actual i que con linuarà
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influint en el futur. Els condicionaments vénen imposats per l'existència dels deut es com es veurà a través de la mica d 'història que
exposarem.
Perquè tot ve del ret d 'haver emprès les coses més importan t>
que s'havien d'atendre a la pa rròquia a base de préstecs, amb el
lligament que com porten; potser en aquell temps no hi h avia altra manera de fer·ho; en total van arribar a ser quatre; dos per
la rectoria, un pel centre parroquial i un altre per la calefacció .
L'esforç que requerien l'amo rtització i el pagament dels interessos marcava fortament tota l'economia de la parròquia fins al punt
que s'arribà a momen ts ben crítics . S 'havia de mantenir una preocupació constant per tal de pode r sostenir els mossens i pagar els
deutes.
La Comiss ió d'economia amb mossèn Buxarrais es va sentir
conscient de la necessitat d'accentuar molt c i sentit pas toral en la
seva ac tuació; per això va anar sensibili tzant més la gent: comen·
çà a presentar balanços , va unificar i determinar els sous dels preveres -les pagues de l'Es tat passen des de llavors al fon s comú
de la parròquia juntament amb tots els altres ingressos. En
aquesta fase els mossens van plantejar el problema de suprimir els
aranzels: la Comissió c reia que s'havia de fer, si bé també creia
que no era convenient treure-ho de cop, sinó gradualment. Estaven
d'acord en el principi però no en la manera de portar-ho a terme.
El s aranzels, però, van ser suprimits de cop. L'única cosa que no
es va treure fou l'estipendi de les misses, a causa de les dificultat.
econòmiques i del poss ible contra testimoni vers la gent que Ics
encarregava. La supressió de les coHectes va tenir lloc en aquesta
època. Per a Ics aportacions voluntàries es van caBacar unes caixetes a la sortida del temple.
S'ha de tenir present que en aquesta època la situació era er .
cara molt dificultosa i que, això no obstant, es va concertar un dels
préstecs esmenta ts : el de la calefacció. Per això es va haver d'emprendre una campanya de subscripcions fixes la qual , malgrat el s
esforços que va exigir, no va donar el resultat que n'esperàvem
- només es va poder ob tenir la meitat de les subscripcions necessàries per tal d 'atenuar la di fíc il situació econòm ica. Van ser uns
temps difícils dels quals no sabíem com sortir; ens esforçàvem
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a fer estudis sobre ingressos, pressupost06, balanços per tal de
trobar la manera de veure'n la solució.

I:poca actual

Després d'això ja passem a l'època que podríem dir actual, amb
mossèn Francesc Mestres; l'any 1972 la Comissió d'economia dóna
comptes del moviment de l'any 1971 i fa el pressupost pel 1972. Es
comença una nova campanya de mentalització per tal d'aconseguir
noves subscripcions fixes que tampoc no va donar els resultats que
se n'esperaven. Llavors es féu un plantejament a l'Assemblea, cosa
que va ser un pas important, amb una enquesta i un estudi de
l'ISPA. Potser com a conseqüència de tot sorgí una proposta anònima: que quaranta persones de la població donessin 25 mil pes·
setes cadascuna; i l'autor de la proposta es comprometia a fer la
primera aportació. Només n'hi hagué cinc O sis, que naturalment
van ser un ajut. Però la Comissió d'economia va creure que l'únic
camí era que tota la comunitat s'havia de fer responsable. Llavors
es pensà en una coHecta extraordinària cada primer de mes: se'n
diria la campanya del termòmetre. En un lloc ben visible de l'atri,
tal dia s'hi exhibeixen uns termòmetres (un per cada préstec) que
van marcant la seva reintegració. Dóna uns resultats exceHents.
Amb aquesta campanya ja s'han tornat dos préstecs i un tercer
ja està a mig tornar. També s'han cobert altres despeses impor·
tants i es calcula que al ritme actual, d'aquí a un any i mig tot
el que resta serà pagat. Llavors serà el moment de suprimir, per
exemple, els estipendis de les misses fent un esforç catequètic per·
què la gent ho pugui comprendre, i serà ocasió també per a revisar algun altre pun t.

Un criteri nou

Tot això ens ha portat a un nou criteri sobre la manera de fer
les coses: hem considerat que s'havia de passar al sistema de campanyes : primer es faran uns projectes, s'estudiarà un pressupost,
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s'informarà la gent, i es portarà a terme una campanya concreta.
En lloc de la forma antiga dels préstecs s'adoptarà la més àgil de
pagament en diferents terminis lai com ja s'ha concertat i ex-

perimentat a mb bons resultats . De la campanya del termòmetre,
se'n dóna mensualment l'estat de compt es i a la fi de l'any se'n
racilita un resum .
S'ha descarta t la petició a pe rsones poderoses; no s'ha demanat
mai a pe rsones concretes però tampoc no s'han refusat les aportacions espontà nies fossin de qui fossin. Pel Nadal passat no sabíem com pagar els mossens, però no vàrem anar a trobar ningú ;

com que va córrer la veu van haver-hi donatius anònims importants. L'èx it de la campanya del termòmetre es deu en gran part
a les persones que a cada missa lliuren a l'entrada uns sobres als
participants . Un cop eixugats e ls deutes, es pensa continuar la campanya esmentada, potser amb un al tre nom i orientada vers uns
objectius con crets que es considerin realment necessaris, pp.rquè
ha queda t ben demostrat que quan es presenten uns objectius clars
i concrets i es donen comptes de tot, la gent se sen t més responsable i aporta més. Com a coBectes especials es fan la del Seminari, Nadal del pobre i Domund, a base de sob res. La campanya
con tra la fam es treballa fortament: hi ha una comissió formada
per un grup de matrimonis.
¿Apo rtacions de la parròquia a determinades obres. ins titucions de nivell diocesà? No podem pensar-hi amb els dogals que
encara tenim i dels quals ens anem all iberant. Amb tot, cal dir
que no es descarta una certa aportació econòmica a fora , consis-

tent a es tablir nous cen tres de culte : més que a obrir noves parròquies a la ciuta t es pensa a fer més ccntres de culte, per no malmetre la unitat pastoral. La parròquia de Sant Esteve t é alguns
béns, que podrie n ser venuts per a contribuir a l'estab liment d'aquests nous centres. Aviat es disposarà d'una propie tat pe r a establir-ne un . Això ja s'acordà pastoralment en temps de mossèn Buxarrais: la parròquia mare no es desprèn de béns pensan t en ella
mateixa estrictament; només se'n desprèn per tal de dotar la ciutat
dels nous llocs de culte que la realitat demani. Això potser ja és
mirar enfora i amb ac titud d'obertura.
Tomàs Giró i Pere Riera (pel r ecL/lI)
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Sant Ildefons de Barcelona
La comunitat de Sant Ildefons de Barceler
forma part de l'a rxiprestat d e Sant Gervasi
i està radicada a la subzona 3 -Sarrià, Sant
Gervasi i Gràcia- de la nOva distribució paster
ral establerta pel 170slre arquebisbe pel maig
de l'any passat.
S egol1S l'esludi realitzat per l'/SPA, la subzoria il7clou una població preferen tm ent de classe
alta i amb un íl7dex m oll elevat (prop del 60 per
cel7l) de pràctica religiosa; el seu nivell general
és tal vegada el m és inteHect'UlI i dinàmic, per
una bal1da, i tradicional per l'altra.
Cal asse nyalar també, que la sub zo na és ben
dotada d'escoles, convents, preveres i, sobretot ,
religiosos i religioses, amb relaci6 a la resta de
la ciulal.
L'estudi esnzenta/, assigna uns vin t mil feligresos a Salli Ildefons , i el seu equip d'economia ens resumeix així la seva tasca en el si
de la comunitat.
lla

Criteris de la participació econòmica

Ja fa quatre anys que to ta l'economia de la nostra comunitat
descansa únicament en la lliure apor tació de cadascun dels seus
membres. Aquesta aportació dita «dominical» es fa efectiva sobretot els dies de festa, en assis tir a les celebrac ions de l'Eucaris tia;
hi ha qui, no obstan t a ixò, fa altres aportacions fixes an uals, semestrals o mensuals; també es compta amb donatius ocasionals.
No creiem que pugui fer-sc d 'altra mane ra , perquè e l sis tema
tradicionalm ent a nomenat «aranze lari», que suposa sempre el conce pte de pa rròquia-servei, difícilmen t encaixa en la línia d'una pastoral posada al dia.
Seguint la lletra i l'esperit de l Concili, la parròquia na és un
centre de serveis «tarilats» (misses, casament s, baptismes, e oterraments, sermons, novenes ... ), amb els resulta ts negatius que d'ai-
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xò es deriven, sinó una comunitat que vo l viure la fe i fer-se present e n e l mó n .
Encara hi ha qui c re u que és un «di sbarat» ~ uprilllir els aranzels ,
i afirma que els ingressos di s minueixen se ns ibleme nt. L'expe riència, fin s ara, ens ha demostrat que e l nostre ca mí és via bl e; i hem
de dir que e l rao nament pe r a nosa lt res no és pas aquell; I.!S tot
un a ltre: to t ingrés que no reuneix i aques tes quatre ca rac terís tiques: amor, respol1sllbililal, llib ertat i pos5ibilirat, no solament no
lé sentit, sinó que no te nim dret a acollir-lo .
Nosaltres cre iem q ue s i som consc ien ts i res ponsables, cada comun itat ec les ial ha de co mpli r aq ues ta ex igència de participació econò mica, amb totes le conseqüè ncies. No es tracta simple ment dc
cobrir les despeses ge nerals : personal, catequesi, pas tora l de jove nt, conserva ció d'edific is i noves ins taHacions -que en e l nos tre
cas queden solucionades- , sinó que C ~ I racta, sobretot i per damunt de tot , de posar en marxa la comunicació cristial1ll de béll s,
i aq uí sí qu e volem in sis tir-hi , mogut s so la ment per l'amor i la
sinceritat.

El pressupost anual
Presentem cada any e l ba lanç de final de curs, i el nou pressupost, pe rqu è sigui aprovat pel s qui assis teixen a )'assemblea. El
nos tre pressupos t, a més de les des peses de manteniment i d'activitats, a què ja ens hem refe rit abans, voldria anar més enll à.
Són moltes les necess itats i les exigències socials, a tots els nivell s, que demanen solucions urgent s. La nostra comunitat ha de
se r-hi present. L'Església diocesana, amb tot el que suposa de centre de formació i d 'estudi per a impulsar tota la pasto ral, ha de
poder comptar a mb les aportacions res ponsables i conscients de
les comunitats, fent que sigui una realitat ta mbé en aques t nivell
la comunicació de béns. Aquest precisament és un dels c riteris
bàsics que eos ha de moure a una actuació seriosa en aquest camp
de l'economia eclesial. Pe r això e l capítol III del nostre pressupos t
té previstes unes ajudes a fina lita ts esta blertes per la diòcesi (missions, càritas d iocesana, immigracions, seminari. .. ), i a ltres des ti-
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•

nades a: Centre d'Estudis Pas torals, Facultat de Teologia, Secretariat d'Universitaris Cris tians, Centre de Pastoral Litúrgica, lu s·
LÍcia i Pau, Campanya de la Fam ..

Aquesta aportació econòmica no ha de ser fruit d'un sentimentali sme immed iat , sinó el resultat d'una re flexió serena i seriosa a
nivell personal i familiar; sobre aquest aspecte insis tim sempre en
la nostra comun ital. Sortosament - ho sabem- hi ha qui ho fa.
Creiem que ha de ser la nostra línia; solament d'aquesta manera
aconseguirem a1Jò que ha de ser ( hauria de ser) la nostra comunitat.

Realització pràctica
Pcr una banda s'aprova el pressupost i per l'a ltra es fan esfor-

ços per tal de sensibilitzar la comunitat davant l'exigència del compromís econòmic que ha contret.
L'apartat que més preocupa la comissió d'economia és, sens dubte, el de càritas parroquial. És cada cop més important el nombre
de persones velles i desemparades que necessiten l'ajut de la nostra càritas. Darreramen t s'ha ampliat la subvenció per tal de destinar una in fermera amb caràc ter permanent al servei de tots ells.
Els casos, que contínuament van augmentant, ens fan veure la insuficiència de mitjans econòmics en aquest capítol. Caldrà que ens
esforcem per tal d'aconseguir noves aportacions. Ja es va fer una
crida durant les celebracions eucarístiques d'un diumenge de febrer, per part d'un membre de la nostra comissió d'economia. Rea lmen t, les subscripcions han anat arribant. .. però l'estiu, amb el
descens de la feligresia, [a témer per la continuïtat dc les recaptes .
Amb tot, confiem que la línia del pressupost anual que, com hem
indicat, voldríem que [os cada any més generós, anirà poc a poc,
de cara a una autèntica participació cristiana de béns.
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La Sagrada Família de Terrassa
La parròquia de la Sagrada Famf/ia for m a
part de la Zona pastoral I X, i és la tercera de

Terrassa en nombre d e feligresos que, segons

l'lSPA , es calculen el'l uns vint mil.
Es considera que Terras sa posseeix força demogràfica i històrica suficien t -fou el cap de
la diòcesi d'Egara- i prou potencialitat eco nòmica per a manfe11ir col1 es ;Qt'lada tota aquesta
Zona Pastoral com a unitat molt diferenciada

dilltre la res ta de la diòcesi de Barcelona.
Més de la m eita t dels ltabitG>1l s d'aquesta
Zona SÓ l1 immigrats, i la ciutat té - segons l'inIOTme esmen lat - greLlS problemes d'urbanisme i socials. Es la menys dotada de preveres
de l'Arxidiòcesi, ja que es calcula en cin c m il el

nombre d'habi tants que correspon a cada sacerdot.

Replantejament
Fa dos anys que en aques ta parròquia hi ha un nou equip de
preveres que es plantejà ben aviat -primer els preveres sols i

després en coHaboraci6 amb els seglars més interessats en les tasques parroq uia ls- l'economia de la parròquia. S 'han fet passos
perquè, gràcies a tots els fide ls, la parròquia en concret - i de
mica en mica lola l'Església-, no hagi d'estar lligada a res ni a
ningú, i pugui tenir la llibertat evangèlica de confiar sols en l'ajuda mútua, s igne de tota veritable comunitat cristiana. Ta mbé
s 'han fet aquests passos perquè l'economia parroquial no fos afer
reservat només als capellans i, de vegades, només al rector, sinó
que fos planejada i a dministrada conjuntament amb a lguns dels
seglars vincu lats més estretament a l'ac tivitat pastoral de la par·
ròquia i que fos coneguda de tots els fidels.
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Passos fets

Els passos han es tat aquests : Els tres capellans que hi ha a la
parròquia ben aviat van renunciar a la retribució que per raó del
Concordat els dóna l'Estat. Pe rò, atesa l'experiència d 'altres preveres i parròquies, per comptes de comunicar al bisbal l'esmenta·
da renúncia, aquest pagament estatal és lliurat íntegramen t a en·
titats assistencials de la ciutat.
Es van deixar de rebre les aportacions econòmiques establertes
per al tràmit de documents i expedien ts al despatx parroquial i
la celebració del baptisme, del matrimoni i de les primeres comunions. Es comunica als interessats que la parròquia no cobra
res per aquests serveis i que si es vol con tribuir a les despeses econòmiques que comporten el personal i l'activitat parroquial, es
dipositi lliurement el que es vulgui a les caixetes de l'entrada del
temple; ningú de la parròquia no rep mai cap quantitat de diners
per cap se rvei ; d'aquesta manera els qui volen donar alguna cosa
ho fan lliurement i anònimament, a través de les ca ixetes del tem·
ple. Un altre pas fou la comunicació a la funerària que la parròquia en endavant no acceptaria cap més aportació econòmica pels
serveis exequials -fins aleshores la mateixa funerària cobrava
aquestes aportacions i les lliurava a la parròquia. Per separar ben
bé l'acte social d'acompanyar els familiars del difunt, de l'actitud
de fe cristiana davant la mort, els enterraments són sense cele·
bració eucarística, tret dels poquíssims casos, dos en dos anys, de
persones vinculades directament a alguna activitat parroquial; si e ls
fami liars demancn «missa. se'ls invita a la celebració eucarística
habitual en la qual es prega per ells i pel difunt dins l'oració dels
fidels. Un a ltre pas fou el fet d'explicar el senti t de l'estipendi per
la celebració eucarística la qual no pot ser apropiada per un fidel,
una família o una associació mitjançant una almoina: l'almoina
és per a contribuir a les despeses generals de la parròquia. A la
celebració eucarística es prega per tothom; en un llibre que hi ha
a l'entrada del temple s'indiquen les intencions dels fid els però a
la celebració només es diuen els noms dels difunts acabats d'enterrar; si algú vol donar alguna cosa ho ha de dipositar a les caixetes de l'entrada del temple. Finalment s'ha suprimit la safata
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que es passava durant la missa o que es coBocava prop l'altar
algunes festes assenyalades: Nadal, Divendres Sant ..
Els capellans tencn ass ignada una quan titat màx ima mensual ,
no com a sou, sinó com a complement dels seus ingressos, de manera que no siguin un pes per a la parròq uia i puguin te nir una

fonna de vida senzilla.
A la parròquia hi ha ci Conse ll pastoral format pels capellans i
per seglar s elegit s per Ics petites comunitats o comiss ions que actucn a la parròquia ---{!ntrc les quals hi ha la d'economia.

La Comi ssió d'economia prepara segons un criteri pastoral el
pressupost que ha d 'ésser ap rovat pel Consell pastoral. L'aj uda
fraterna té un pressupost a part que és cobert amb subscripcions
i donatius voluntari s; aquesta ajuda no és una obra de beneficència, sinó que atén en metàHic els casos urgents i procura ajudar

els qui es troben en a lguna necessitat, perq uè e ll s mate ixos hi cerquin la solució; els orienta una assistenta socia l.

La Comiss ió d'econom ia vetlla perquè no es desbord i el pressupos t aprova t, i informa periòdicament el Consell pastoral de la
marxa de l'economia. S'inrorma també els fidel s sobre el pre ssu-

pos t i sob re les en trades i les sortides de l'economia pa rroquial ,
amb gràfics al cancell del temple o al final de la missa .
A través d'aquests passos i informacions s'ha fet prendre consciència als fidel s que l'economia parroquial té un senti t pa storal
i que ha d'ésser atesa lli urement i anònimament per tot s els qui
se senten comunitat parroquial.
Pel desembre del 1972 fou necessa ri refe r el sostre del temple.

Com que el temple és de grans dimensions calia fer una obra senzilla però sòlida; la reparació del sostre va costar prop d'un milió de pessetes i, tre t d'una aportació del bisbat, no es demanà ajuda a ningú i lliurement i anònimament s'atengueren les despeses de
la reparaci ó. El fet de no lligar-sc a ningú contribueix molt a mantenir la llibertat pastoral.

Parròq,<ia de la Sagrada Família de T errassa
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Sant Medir de Barcelona
En un seclor de població enl re obrera i de
classe miljana, es Iroba la parròquia de SanI
Medir de Barce lona, la qual eSlà incorporada
a la Zona pasloral /V d'acord amb la dislribució aClual del bisbal. Aques la Zona lé una infradO l ació sace rdol al de les m és deslacades i un
ílldex de pràclica religiosa dels m és baixos. El
nombre de f eligresos d'aquesta parròquia, segons dades de l'/SPA, és d',ms deu mil.

El pes d e l Concil i
La idea va ser clel Concili. Sí, la iclea va ser clel Concili Va ticà 11
q uan, en el seu «m issatge al món " diu: «Nosaltres no volem posseir la riquesa ni el poder terrenal: volem posar solamen t la nostra confiança en la força de l'Esperit Sant , promès per Jesucrist a
l'Església .•
En aquells dies el nostre rector ens parla d'una exigència d'espiritualitat sacerdotal, especialment en m a tèria de pobresa, autènticamen t viscu da, i que nosaltres, els seglars, ens hem de fer càrrec de l'economia parroquial.
.Ací t eniu -acaba dient-nos- els deutes i les cobrances, les nccessitats de la comunitat parroquial i les de la Parròquia , i procureu que hi hagi n diners per a pagar-ho lot! »
Com conjuminar l'economia amb la pobresa? Potser s'hauria de
donar a l'economia un sentit diferent a l qual no es tem acostumats. Les indústries l'empren per a guanyar diners. Tanmate ix una
parròquia no és una indústria ni un comerç, ni tampoc una societat cultural recreativa.
Davan l nostre se'ns obria un nou panorama. Una nova ex periència.
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L'equip d 'economia parroquial
Corrien e ls darrers mesos de l'any 1966.
Amb una lli sta dc noms i adreces comencem a trucar portes d 'algunes cases del barri. Els estadants ens les obren amb simpatia .
Ens presentem de part de la Parròquia i encetem un diàleg de
cordialitat. Els proposem de col·laborar en l'economia parroquial.
Parlem de la comunicació de béns, i com que e ls capellans han de
tenir cura dc les tasques pròpies del seu ministeri, han de ser ajudats per nosaltres, entre altres coses, en l'aspecte econòmic.
La primera reunió va ser formada per dotze homes disposats a
dur a terme UD a tasca que ja de bon començam en t els iHusionava: disposar dels diners dels capellans. administrar la patTòquia i
arribar a la comunicació dc béns interparroquials era una cosa molt
«avan çada».

Entre e ls componen ts de l'equip hi havia UllS homes que no havien tingut, des de feia molt de temps, cap contacte amb les cosc,
de l'Església i ll ur fe religiosa no se'ls havia manifestat per causa
de la seva indiferència . A tots, però, se'ls confià una comesa ben
concreta dins l'equip.

El rector diposi ta en l'equip tota la confiança, i el fa responsable de la caixa i del compte corrent. La independència és total.
Vàrem creure que això era massa i no ho acceptàrem. (¿ Una fallada
per part dels seglars ?)
Abans de finir l'any publiquem un balanç d'entrades i de sortides amb una nola explica tiva en la qual insisti m que «el problema
econòmic de la parròquia no ha millorat gran cosa., Demanem
subscripcions per tal de suprimir les coHectes durant la missa. No
vam tenir èx.i t.
Durant aquests mesos els components de l'equip c ns fèiem conscients de la nostra comesa. No es va passar, però, de la idea del
pressupost. Potser el pla que volíem assolir era massa ambiciós.
Potser el pla d'eco nomia que volíem aplicar a la parròqu ia c:-o ex,
cessiu en les estructures i fugia dels límits que érem capaços d'aconseguir. Poc a poc es va reduir a la simple comptabilit a t i a la
info rmació an ual. L'equip ja no és tan nombrós.
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Les reunions setmanals continuaren, però. Procuràvem resoldre
ràpidament la feina referent a pagaments i cobrances per tal de
comentar i reflexionar sobre els esdeveniments, sem pre a la llum
de l'Evangeli. Ves per on el fet de reunir-nos per motius d'economia va ser ocasió per a esforçar.nos a esbrinar com ens int erpeHava Déu a través de la història . Tots en trèiem profit. Sense
adonar-nos-en realitzàvem una catequesi per a ad ults molt bona
partint dels fets de la setmana.

Un projecte de reestructuració econòmica

A les acaballes del 1967 mossèn Zayas reuneix els represe ntants
d'algunes parròquies. Ens lliura un estudi del qual ell és autor:
Organización ecollómica diocesana. Vint-i-un full s mecanografiats a
una cara i a espai normal , amb una primera part sobre els «Fundanzentos doctrina/es » i una segona part sob:-e «Proyecto de reestructuració" •. El nucli d'aquest estudi, pel que fa als fidels , és la supressió dels ara nzels i la necessitat de l'aportació complementària, voluntària i fixa . Aquestes metes ja eren assolides per la nostra parròquia : feia temps que no es cobraven aranzel s de cap mena i que ja havíem iniciat la subscripció voluntària i fixa encara
que no es podia suprimir del tot la coHecta durant les misses. Avui
en dia, però, la coBecta és un capí tol important dins la nostra economia parroquial i, potser, no gaire a l'atzar.
També es va fer una reunió a la parròquia de San t Josep Oriol.
Es va acordar cie compondre una estructura comptable i de pressupost ben clara. Un clel s assistents va presentar un format que no
va ser acceptat, i es demanà que se n'estudiés un altre amb la nostra coHaboració. Sant Medir va fer un pla comptable que, en voler-lo
exposar a l'altre coBaborador, aques t no hi va voler saber res i la
cosa va quedar així, amb punt final.

La fe ha de tocar ,'economia
Més tard es van fer unes xerrades al carrer de Llúria 7, i es va
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convocar unes quantes persones especia litzades de parròqu ies di·
ferents.
Van ser molts els convocats però nomé:s algun s e ls assistents.
A tO ls, se'ls va lliurar una còpia del . Pressupost 1970. de la nos·
Ira parròquia, un full de resu lla ls de l'a ny, i un «Esquema de comp·
tabilitat parroquial» com a basc de la xerrada i coBoqui que va segujr. Es van iniciar les converses enfocant l'economia amb esperit cristià; es parlà de la pobresa evangèlica, IOta vegada que «el
problema de l'Esglés ia no és un problema d 'economia sinó de fe ,
però la fe ha de lacar l'economia ., segons paraules que ens va
adreçar un mossèn en una carta. I, sense perdre de vista e l sentit
que a tot això dóna e l Concili Valicà 11 , va n ex posar·sc e n aquella reunió, e ls següents conceptes:

Sentit
-

En una parròquia tam bé es pO L ap liCà !" una tècn ica comptable per lai de dirigi r la pròpia economia.
- Cal te nir present, però, que aquesta economia no és com la
d' una emp resa industri a l o come rc ial, ni tampoc com la d'una societat o e ntitat cultural-recreativa.
- L'economia parroquial és re flex de ls ac tes i obres dels COITI ponents de la parròquia i s'esté n més enllà dels lím ils pa rroq uials .
~s un element d'apostolat que ajuda a una vida cris tiana.
-

El seu sentit és c ristià.

Objectiu
- Si l'economia és c ris tiana no ha de cercar el lucre propi ni
ha d'aconseguir beneficis que haurien de ser destinats a luxes i
que, com a tals, són innecessaris.

- La parròquia, Església com és, s'ha d'enriquir en la seva pobresa.
- E.s, doncs, a mb l'economia de la pobresa que esdevindrà més
cristiana.
- Administra e l que no li és propi quan el germà, en la necessitat, de mana . Les propietats són dels homes i cal cercar els ho-
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mes que gaudeixen de les riqueses perquè esdevinguin evangèlicamen t pobres.
- El cristià sap que si cerca, troba. I e l que cal és trobar, cristianament, tot germà.

Comunitat
- Tota moneda que jo dono a l'Església continua essent meva
però d'una aJtra manera.
- Les monedes no valen res si no les acompanya l'amor, i aquest
es demostra servint.
- Servir, heus ací el sen tit i l'objectiu de l'economia per a formar una comunitat.
Potser sí que, amb una economia de la pobresa, podrem passar,
abans que el camell, pel forat de l'agulla.
Josep Ahicarl
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CAP ON HA D'ANAR
L'ECONOMIA DE L'ESGLÉSIA
Prim er apareixen dins aquest article diferents posicions extremes: ¿Vers una Església
totalment deslligada dels problemes econòmics?, ¿o bé carregada de béns per tal d'ajudar
els germans necessitats?, ¿o bé desposseïda i
formada per m embres pobres? Després hi trobareu uns principis fonamentals so bre aquest
afer de l'Església. Per últim, uns suggeriments
de cara a una aplicaci6 pràctica.
Tot plegat, un ajut valu6s per a poder anar
descobrint aquest cami dificil.
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Posicions extremes

AI llarg de la his tòria de l'Església, moltes vegades els cristians
han somniat en una institució totalment deslligada dels problemes econòm ics, O fins i tot han rebutjat t'existència de la institució per ta l de sos treure's als dogalls de l'econom ia. Una Església directament servida per esperits angèlics. que no sen tissin cap
cie les necessitats materials que obliguen a ajupir-se a les exigènc ies d'un procés econòmic per ta l de satisfer-les, consti tuiria un
ideal que s 'acostaria més a l'Evangeli. Però ja en el mateix Evangeli veiem com Crist i els seus apòsto ls tenien una bossa, que segons
sem bla adminis trava Judes. Potser això fou ja un presagi.
Curiosament aquells somnis, des dels càtars fin s a alguns dels
primers protestants, han estat defensats per grups qualifica ts com
a heretges.
En un altre ordre, amb menys esperit de somni, no ha mancat
ma i al llarg dels segles la preocupació per a aconseguir l'establiment d'u na Església, servida per homes però amb membres pobres.
Aquest és el testimoniatge de la primitiva Església de Jerusalem,
que tants maldecaps d'ordre econòmic va plan tejar a sant Pau, i, a
l'Edat Mitj ana, la del moviment franciscà.
Però tampoc aques ts intents no han resultat reeixits, ni duradors.
La realitat, trista realitat, és que l'Església al llarg dels segles ha estat rica i ha considerat aquesta necess itat de posseir béns materials
més aviat abundants com una exigència de la seva missió.
No vull negar que mentre l'Església de Jesucrist s'hagi d'encarnar en homes que realitzen i serveixen l'evangelització i l'administració de la gràcia a través dels sagraments, es plantejarà un
problema dels mi tjans econòmics necessaris absolutament per a
Ja realització de tal comesa. I com més espiritual sigui aquesta missió, paradoxalment precisarà m és de béns adequats, ja que per si
mateixa no serà susceptible de crear r iquesa material. Els mitjans
econòmics necessaris per a mantenir-se e ls minis tres i viure tes
obres hauran d'obtenir-se generalment de fonts externes a la mateixa missió, altrament es podria caure fàcilment en simonia.
Per altra part, l'Església ha estat sempre molt sensible a la caritat, segu int el precepte fonam ental de Jesucrist. I l'exercici de
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la caritat, sobretot a nivell institucional, i per tal de sa tisfer necessitats materials, com ocorre tot sovint, ha exigit i exigeix la possessió de béns materials superflus que puguin ésser posats en mans
del s germans necessitat s.
Com conjuminar, doncs , aquests extrems, a primera vista inconci liables?

Alguns principis fonamentals

En primer lloc, el grau de Ics necess itats econòmiques és molt
relatiu. Posant en primer terme els principis evangèlics dc pobresa i d'austeritat, no hi ha dubte que moltes de les coses que habi·
tualment són considerades com a necessàries deixen de ser-ho . Si
en el si de l'Església prevalen la pobresa evangèlica i l'aus teritat
exigida pe l mis teri de la creu, Ics necessitat s econòmiques de la
institució eclesiàstica seran forçosament mo lt inferiors a les que
han existit en moltes èpoques i fins i tot en la nostra. I això ajuda·
rà moltíssim a resoldre e ls problemes de tipus econòmic que J'Església té plantejats.
Però també l'aspecte qualitatiu de les formes de fin ança ment de
les necessitats de l'E sglésia, pot re r variar l'apreciació moral de la
qüestió. És molt dife rent una Església que satisfà o tracta de sa·
tisfer les seves necessitats mitjançant la possessió de béns immobles o béns mobles productors de renda, d 'una altra que es mano
té de la retribució del treball apostòlic, en el sentit que propug·
nava sant Pau --que el qui serveix l'altar ha de viure de l'altar-,
o en la qual els homes d'Església viuen del seu treball com els al·
tres ciutadans, amb tal que aquest treball sigui compatible amb la
labor pròpiament apostòlica -compatibilitat que es dóna en molts
casos, almenys parcialment.
També cal considerar que en la teoria i també, encara que no
absolutame nt, en la pràctica, les fonts capitalistes de finançament ,
és a dir, les rendes de la possessió privada de béns, obtenen un
grau de seguretat superior a altres formes de finançament, com,
per exemple, la retribució genèrica dels serveis de l'Església feta
pels mateixos cristians que sc'n serveixen . Però llavors cal dir
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molt enèrgicament que això, si és cert , constitue ix precisament una
raó fonamental per a preferir els segons als p rimers, d 'acord amb
l'essència de l'esperit de pobresa eva ngèlica, que no és altra que
el des pren imen t dels béns ma terials i la falta de confiança en els
mitjans humans per a posa r-la preferentment en Déu. Així ho ha
proclama t solemnement el concili Vaticà li i resulta de la millor
tradició catòlica, tal com he explica t extensamen t en un alt re 1I0c. 1
Finalment em sembla necessari desm itificar quelcom un cuncepte de la caritat material molt estès. Refl exionem una mica , si us
plau, sobre el fet que la rel d'aques t exercici de la caritat ha es tat
la manca de justícia, la qual ha prod uït el ret que una bona part
dels homes no disposi n de les coses essencials per a viure mentre
a altres els sobra e l necessari. l fixeu-vos que un d'aq ues ts alt res ha
es tat precisament l'Església. Certament que, en termes generals,
aques t excés l'ha vessat generosament en profit de ls necessitats ,
pe rò també és cert que una o rganització ideal del mó n de l'economia hauria aconseguit que aques ta activitat no hagués estat necessària, per tal com lOts els homes haurien tin gu t cobe rtes les seves
necessitats.
La cond ició mise ra ble, a més, va desapareixent del nostre món,
ja que la més justa di stri bució de la riquesa és un fe t consta table,
d ia a dia, si bé encara som molt lluny d'una situació ideal. Però
també hem de d ir que la satisfacció de les necessitats d'aquells
que no poden de cap manera proveir-hi persona lment la realitzen
cada vegada més l'Estat i les corporacions públiques , no solament
en els països socialistes, sinó també en els països de l'Europa occidental. Per això la missió tradicional de l'Església en aquest camp
va perdent força i hOI11 arriba a la conclusió, cada vegada més clara,
que ha estat una missió de suplència necessària durant un temps,
elogiable sobre mesura, malgrat les seves imperfeccions i els mats
que ha produït, però que avui ja no és sentida amb la mateixa agudesa que abans.
Tot el que he dit no va en contra de la virtut de la carita t, que

J. Vegeu «Condicionaments jurídics i econòmics de la pobresa de
l'Església com a in stitució -, a «Qüesti ons de Vida Cristiana_, 1968, pp.
49 i ss.
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l'es timac ió del proïsme per amor a Déu, ni tampoc de la necess ita t que l'esperi t de caritat con tinuï essen t ci di st intiu essencial
dels c ristians i de l'Església com a ta l, ni tampoc de la conveniència que aques t esperit im pregni to ta l'ac tivi tat humana, sinó en
contra d'una certa forma de ca ritat més ma te rial (almoina, beneficència) , que és la que precisament ha jus tificat una de terminada
possessió de riquesa de l'Església.

Acti t ud davant l '<< empobriment>> de l 'Església

A més he de dir, amb un brutal realisme, si voleu, que el [et
que l'Església ja no tingui els mitjans econòmics que posseïa en
alt ra època, fa ocioses moltes discussions sobre la qüestió. Sense
mitjans aquella ac ti vi tat caritativa mat er ial de l'Església j a no es
pot real itzar; no tenim perquè doldre'ns-en, ja que aques ta funció,
en la mida que resul ta enca ra necessària, és realitzada per altres. En
tot cas, el que hem de procurar, fin s i tot com a cristians, és que
la igualació c re ixent i e l sentit de justícia que impera en la nostra
socie ta t civil a ugmen tin i es perfeccionin fins a fer totalment inútil la solució de problemes econòmics humans per mi tjans benèfics .
Pe r tan t, haurem de dir que quan e ls ene mics cie l'Església,
creient fer-li un mal, li han usurpat les innombrables propietat s,
sobretot immobles, que havia anat acumulant al llarg del s segles,
en realitat li ha n fe t un bé. El que haurrem de lamen tar sena solamen t que no hagi estat la mateixa Església (la jerarquia i els fi dels) la que s'ha avançat a aquests enemics desprenent-se voluntà riament d'una riquesa, que encara que hagués esta t legítimament
adquirida, havia arribat a ésser un destorb intole rable per a la realització de la seva miss ió sobrenatural.
No fa gaire que «La Creix », parlant de la nei Combes sobre la
separació de l'Església i l' Estat a França que va produir la incautació dels temples i llocs de culte, opinava que el que llavors va semblar una catàs trofe per a l'Església francesa ha estat amb e l temps
l'inici d'un reflorim ent del catolicisme francès, més lliure i més profund .
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No cal dir que la pèrdua de poder polític que l'empobriment de
l'Església ha suposat, tampoc no és un mal. Ben al contrari: les
restes d 'aques t poder de l'Església han de desaparèixer com més
aviat millor perquè no es foname nten de cap manera en l'Evangeli
de Jesucris!.
lòs cert que ha estat defensada la propietat privada com a instrument de llibertat. Aquesta concepció es Iroba encara a l'encíclica Mat e r el Magis tra de Joan XXIII , malgrat que a continuació,
com un s igne dels temps, ja es parla del menor apreci que els
nostres contemporanis fan de la propietat privada dels béns en
profit d'una major es tima dels fruits del Ireball personal i de la
seguretat social de cara a la previsió del futur. Si aques t mateix
concepte de llibertat l'apliquem a Ics propietats privades de l'Església a través del temps , haurem de cons latar, però, que li han servi l de ben poc. Primer, perquè la propiciat eclesiàs tica ha estat
força vulnerable enfront de les ambicions dels poderosos que moll
sovint l'han robat sense gaires escrúpols. Segon, perquè l'Església, pel temor de perdre la propietat, ha eslat sovi nt poc ll iure,
massa lligada per decisions molt poc apostòliques preses amb l'inlent de salva r aquesta preuada propietat. I encara que hagués estat un mitjà d'independència eclesiàs lica, la defensa dels béns eclesiàstics li ha produït, en canvi, tantes angoixes, tantes lluites i baralles i potser també algunes injustícies . que això mateL'X seria su·
ficient per a apartar·se'n decididament.

Una aplicació pràctica

Podríem fe r una bona aplicació pràc tica d'aquestes conclusions.
Recent ment ha esta t sotmès a infomlació pública e l .Pla general
d'ordenació urbana i territorial de la comarca de Barce lona», en
el qual es classifica com a zona d'equipaments genera ls una gran
part de la propietat immobiliària de l'Església i dels ordes i congregacio ns religiosos. Això significa, d'acord amb l'article 112 de les
norm es, que el Pla considera aquestes superfícies del sòl urbà com
des tinades a ús públic o coHectiu al servei directe dels ciutadans.
Les conseqüències d'aquesta zonificac ió són que el sòl serà de do292

mini públic però que la gestió de ¡'ús a què est igui dest inat pOL
ésser confia t al sector privat, que ('ed ificació d'aquestes nnques es·
tarà cond icionada a les exigències fun ciona!s dels equipamen ts res·
pectius i que no s'autorit zaran mod ificacions dels edificis i de la
destinació exis tents que augme ntin el va lor del sòl i encareixin la
compra o l'expropiació per part de l'Administrac ió.
Estimo c riticab le la imprecis ió de les normes, sempre lamenta·
ble, perquè condue ix a la insegureta t jurídica que mai no pot és·
ser bona, així com la inconseqüència que suposa una declaració de
dom ini públic del sòl seguida d 'una velada consideració de domini
privat de les edificacions, per altra part conde mnades a una im·
mobilització física indefi nida que és contrària al serve i de ls c iu ta·
dans que s'at ribueix a les esmentades zones d'equipaments gene·
rals.
Però, a la llum dels princ ipis i conc lusions suara esmentats ~o
bre la pobresa de l'Església, ¿creieu que es pot dir, com ha esta t
dit, que e l Pl a és nefast per a l'Esglés ia? Jo, amb to ta la modèstia
que ca lgui, crec sincerament que no i que la concepció bàsica
de l Pla en aquest aspecte és sa ludable i hauria de ser rebuda amb
satisfacció per l'E sglés ia i per totes les ins titucions religioses afectades.
CoHocant·nos en la situació actual del s istema econòmic i del
co rpus legislatiu espanyol, i no en una situació ideal que per ara
no exis teix, i deixant de banda que la revisió adm in istra ti va del Pla
d'Urbanisme no és l'instrument jurídic adequat per la qüestió, crec
que més que blasmar la qualificació urban ística caldria apreciar
el reconeixement que el Pla fa de la labar d'interès col'lectiu a l
servei directe dels ciutadans que l'Església reali tza a través d'aquestes propie Lats. l, e n un sentit constructiu, demanar que la
qual ificació de béns de domini públic d'aquests immob les eclesiàstics arribi a les seves últimes conseqüències mitjançan t l'obli·
gació assumida per les entitats públiques corresponents, d'à"ten·
dre les necessitats de conservació i milloramen t d'aquests equipa.
ments general s , per tal de mantenir·los constantment adap tats a la
satisfacció de les necessita ts coHec ti ves que avui realitzen, de les
que avui no arriben a real itzar i de les que sorgiran demà.
Crec sinceramen t que aquesta intervenció pública, si es mo-
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gués vertaderament per consideracions d'interès comú, seria W13
solució evangèlica almenys parcial dels problemes econòmics de
l'Església, perquè l'alliberaria de les preocupacions materials i de
la càrrega econòmica que cI mantenimen t d'aquests béns suposa,
i així podria dedicar-se més àmpliament a realitzar la seva missió
específica.
L'objecció que l'Església, en perdre les seves propietats, seria
menys lliure, ja hem tractat de contes tar-la abans_ I l'objecció que
l'Església no tindria cap ga rantia que aq uests béns continuessin
realitzan t la missió actual, d irigits per les persones eclesiàs tiques
que avui hi estan al front, e lTI sembla ambigua. Per una pa rt , la
seguretat en la direcció de les institucions i en el destí dels béns,
més d'una vegada ha produït com a conseqüència una falta d'est(mul en la realització de la miss ió encomanada. Per l'altra , crec que
és la societa t i no pas els dirigents de l'Església la que ha d'exigir,
si vertaderament desitgen aquests serveis, que es prestin en els
mateixos immobles, dirigits i administrats per les maleixes persones i institucions. L'Església no ha cie confiar tant en la força coercitiva de la llei com en la voluntat dels cristians, lliurement manirestada, s i aquests necessiten i demanen els seus serveis.
Per això em sembla que el Pla, en aquest punt, va per un bon
camí, encara que la concreció no sigui del tot afortunada, potser
per la hi bridesa que suposa un cert intent de sociali tzació del sòl
en un context capitalista, i que una coHaboració dels catòlics barcelonins a les directri us bàsiques del Pla pot ser més convenient i útil
que no una oposició aferrissada basada en un examen superficial i
en una apreciació massa lleugera del seu contingut i les seves intencions, i en l'oblit dels fonaments i l'abast de la doctrina de la
pobresa de l'Església .
Josep M . Vi/aseca
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SOTA LA CALIDESA DEL SOL
Altres vegades he parlat dels
castells i de ls castellers . Així, a ls
números 19, 20, 25 i 26 de . Quaderns de Pasto ral».
I és ara principalment, cara a
l'estiu, que és oportú de tornar·
ne a parlar. o solament perquè
els castell s humans són lIna festa a l'a ire lliure sinó també perquè els castells, ni que puguin
fer-se, com a lgunes flors i alguns
fruits, a l llarg de tot l'any, tenen
a l'estiu i als començaments de

la tardor la desclosa pròpia i el
nivell àlgid.
Si aquesta secció de «Quaderns
de Pastoral» que anomenem
«L'espectador. té algun sentit, i
suposo que si que el té car si suposés el CQntrari evide ntment no
l'escriuria, deu ésser el de pate ntitzar l'existència de dos fets humans respecte dels quals. pred.
.ament perquè són fe ts i no pas
art ifici, una pas toral Cris tiana no
pot restar aliena: 1. Que els ho-
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mes i les dones necessitem alimentar·nos, també, de bellesa i de
lleure. 2. Que a la nostra latitud,
és a dir, dins l'àmbit de la pas·
toral pròpia d'aquests nostres
«Quaderns », es donen ocasions
d'obteni r aquell a liment.
Per això «L'espec tador», en tant
que secció fixa de la revista, no
és pas, perquè no pot ni vol és·
ser-ho, una crítica periòdica d'espectacles, sinó que és, perquè pot
i vol ésser·ho, el tes timoniatge d'u·
na necess itat humana i una mica
d'es tímul cap a satisfer·la.
Es, doncs, dins aquest marc que
els castells i els castelleT' tenen
vivíssima cabuda ara j aqui, en
aques t paper. Són el nostre gran
espectacle, a l temps del sol cà lid .
A més a més, no trobaríem pas
castells humans enllà de les nos·
tres terres i fora dels nostres homes. Són el nost re gran e pec ta·
cie i espectacle únic. A qualsevol
lloc del món podrem assaborir
una fructífera representació tea·
tral o la projecció d'una me rave·
llosa pel-licula. Però només aquí
podem esdeveni r espectadors,
èpics, dramàtics i lírics alhora,
d'aquesta obra d 'art coHectiva i
anònima, mig escultura abstracta,
mig dansa primària, que són els
castells que fan els castellers. I
amb els castellers, tot el poble a
la plaça, imbuït de la qualitat
d 'espectador, és a d ir, de campar·
tidor del goig i del dolor i pe r
això fet receptacle dinàmic ver s
la integral lucidesa.
Perquè els cas tells humans són
una comunicació, fugaç en la realització però perdurable e n la sen·
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sibi litat, entre castell ers i poble.
Una comunicació tensa i progressiva, feta de mans, de braços, de
cossos, de mirades, d'esglai d'ad·
miració, de música de gralles I
ritme de timbals, de molt de color sota la llum poderosa del sol,
feta de bellesa sempre a punt de
frustrar-se i sempre a punt de reeixir. Una comunicació tensa i
progressiva en tre el braó i l'aridesa dels castellers, des del més vell
d'amples o de minses espatlles
fins al més xic del s anxanetes o
dels aixecadors , i l'enardiment i
el suport del públic, des del qui
fa mans entaforat a la pinya, lOt
recolzant el desconegut veí que
té al davant, fins al qui comenta
a distància, un entre tants amb
l'ànim en suspens. Una comunicació tensa i progressiva on saps,
del cert, que són els castellers i el
poble a l voltant, tots junts, en
una interacció, com la del vell
teatre grec, de personatges i de
cor, que és així i només aix1 que
neixen, creixen, moren i ressusciten sempre els nostres castells.
I ara, per acabar aquest comentari , una referència' de Ics principals diades castelleres a la vis·
ta. Sempre al migdia, l'hora espe·
cíficament castellera, i a l'aire
lliure:
- Per Sant Joan, a Vall s. Colies Vella dels Xiquets de Valls I
Joves dels Xiquets de Valls.
-Per Sant Jaume, a Lloret de
Mar (pendent de confirmació).
Colles Vella dels Xiquets de Valls,
Cas tellers de Barcelona, Castell ers
de Vilafranca i Castellers de Sit·
ges.

- Per Sa nta An na , a l Vendrell .
Colla Nens del Vendrell.
- Pe r L'Assumpció, a La Bisbal del Penedès. Coll a Cas tellers
de Vilafranca .
- Per la Fes ta Major de Vilafranca del Penedès (30 rl 'agost ).
Colles Cas tellers de Vilafranca i
altres e nca ra no concre tades, pos-

s iblemen t: Vella i J oves elels Xique ts de Valls, Nens del Vendrell
i Castell ers de Sitges.
-Pe r Santa Teresa, al Vendrell.
Colla Ne ns del Ve ndrell.
- El q uart diumenge d'octubre,
a Vall s. Colles Vella i Joves dels
Xiquets de Vall s.
Joal1 Argen/ é
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li
V8\lIS
Des de Girona: Amb goig I esperança, dubtes I por...
Aquesta crònica de "Esgl ésia de GI~
rona la signa un _Interí •. El cronllta
oficial , en Pere Madrenys, ha deixat el
Ministeri. Volem acomiadar l'amic I el
company de fatigues pastorals que ens
farà bona falta. Però acomladar·lo a
mitges , ja que com a cristià laic I com
8 periodista continuarà fent forat en
el món de la informació. Nosaltres. des

d'aqui, li desitgem tot e i bé del món.

Inauguració de la Casa
d'Espiritualitat
Feia molta falta a la diòcesi u na
casa així i fou inaugurada pe l fe-
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brer proppassat. Ha quedat senzilla i funcional. De moment en
porta la direcció un prevere de
Casa Missió. Cal teni r cura de
l'animació i el servei perquè ofereixen possibilitats moll obertes
a tots els grups i línies apos tòliques. Per ara, tot i ser prov i si~
nal, va molt bé.
La nova casa es va obrir amb
uns exercicis per a preveres i un
recés ext raordinari. Als exercicis
va assistir-hi poca gent. AI recés
hi havia més de 150 preveres d iocesans. Si ci to amb què foren pre-

dicats els exercicis cra poc encer- Des ignac ió dels nous
tat, la jornada de recés fou en vicaris generals
alguns moments inaguantable : la
es el re t més important d 'aprèdica, fora del temps, lluny de
les necessitats de l'Església i del questa crònica . Es tracta dels dos
clergat. Un contingut i un estil col'laboradors immediat del bisd'autèntica «ContrardormaJt , alar- be. Hi havia certa expectació per
mista, s implista, doctrin ari i con- veure quin seria l'equip del bisdemnatori d'una crisi eclesial que be nou.
El bi sbe Jaume ha fet una àmté causes més prorundes i més
complexes i que demanaria més plia co ns~lt a a to t el poble de
aviat un discernime nt se rè, es- Déu i ha rebut moltes cartes de
preveres, laics i religiosos suggeperançat i, sobretot , humil
Els capellans joves no hi eren : rint noms . Al o: Full Parroquial ,.
m illor. Alguns de mitja edat, i del IOde març consignava les quafins de grans, van ex pressar llur litats indispensables que haurien
de tenir: demanava homes de
desacord . Is responsables. El bisbe va fer un comentari senzill a ment alitat conciliar, capaços de
fets pastorals. l el dinar de ger· treballa r e n equip , oberts a un
manor, amb la sobretaula, feia legíti m pluralisme i aptes per a
bonic. Costarà de tornar a reu- dirigir l'accció pastoral amb espe·
nir ISO pre veres ... (No es veien rit de servei. Després d 'aques ta
des del s primers anys del ponti- consulta (no votació), a primers
de maig el bi sbe ha escollit : mos·
ricat de l bisbe Jubany.)
Potser la cosa en si no te mas- sèn Josep M. Cardelús com a vicasa transcendència, però no va ri g~llcra l per als assumptes admideixar bon gus t. Si fo s l'est il es- nistratius i jurídics, i mossèn Xa·
piritual, la pauta sacerdotal que vier Xutglà com a vicari general
es vol per a orientar el presbiteri de Pastoral.
Quina història tenen aques ts cagiron í, crec que no es podria acceptar. Per fidelitat al Concili i pellans? Mossèn Cardelús (nasa la gent. Però creiem que no és cut a Arenys de Mar, 40 anys, esaixí: ha estat simplement, un er- tudis superiors de Dret canònic i
ror inoportú.
civil a Roma, i de Lletres a BarLa Cas~ d'Espiritualitat de Ba- celona), havia estat a Figueres, vinyoles es deu a una inicia tiva del cari episcopal de la zona de l'Embisbe J ubany i també al doctor Ca- pordà, i actualment era curial i
ses (gràcies a una deixa que va professor. Mossèn Xutglà (nascut
arribar a la diòces i a través d'ell a Girona, 45 anys, estudis supei de l'Obra d'Exercicis). A tots riors de Teologia i Dret a Roma)
dos, a Barcelo na i a Castelló de la havia estat vicari d'Olo t, professor
Plana, respectivament , es va tra- al Collell , director del Seminari
metre un telegrama que volia ex- Menor i rector d'una parròquia
pressar l'adhesió i el record dels de Blanes i, ara, ho era a Arenys
preveres reunits.
de Mar. Aquesta és la descrip-
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ció resumida i freda del seu curriculum. El nomename nt és pe r
tres anys. Tots dos són vicaris
generals (però sempre han posa t
el de pasto ral en segon lloc!)
Impress ions? A la majo ria de
capellans aquests nomenaments
no els han engrescat massa. Tampoc no han esta t «contestats».
Crec que no hi havia cap altre
cand idat que gaudís d'unanimitat.

POlser una minoria desitjava que lcom molt diferen t, però tampoc
no ho ha expressat massa. S'ha
ma ni fes tat altra vegada aquella
«atonia » del clergat gironí: ni entusiastes, ni contraris; fTed s, can·
sats, sense massa esperances de
renovació. l pot ser fins amb poques ganes de jugar-s'hi la pell,
que és pitjor.
El bisbe, en escollir aques ts
noms ha estat «realista » i ha buscat una base a l més àmplia possi.
ble, tenint en compte la majoria

del clergat. Però la majoria és
gran i el futur depèn més aviat
dels joves, enca ra que s iguin tan
pocs. l els suggeriments dels seglars, cap on han anat? El bisbe
no diu pas haver escollit els qui
tenien més «vots », però quas i: «s i
els he elegits ha estat perquè a
més dels criteris que exposava al
"Full Parroquial", ambdós nom s
foren suggerits per força cartes

poden portar el bisbat amb intelligència i realisme. Però també cal
d ir que la situació és molt difícil i la gent està cansada , desani·
mada i plena de problemes. ¿Es
podrà recomençar ?
El s nOlis vica ris generals substitue ixe n el doctor Tabcrner i
mossèn Montal (vicari gene ral i
pastoral fin s ara). El doctor Taberner està a l costat dels bisbes
com a primer coflaborador en el
govern de la diòcesi des de 1945,
a 34 anys. El bisbe Jaume li ha
manifestat públicamen t l'agraj'ment per aquests quasi trenta
a nys de servei a l'Església amb el
doctor Cartañà, amb el doctor Ju·
bany i amb ell . En les ducs llargues e tapes de {( seu vacant _ va
ser el cap de la diòcesi i va estar
a l'a ltura amb espe rit pràctic, senzi ll i amb bon humor. Mossèn
Montal ha estat al fron t de la pastoral durant tot el pontificat del
bisbe Jubany: intefligent , abnegat, am b una gran capaci ta t de
treball ha portat endavant . la pastoral de conjunt» enmig de molles
dificultats i en els moments de
més crisi. En fi , canvi de govern,
¿Seria demanar mol t que els capellans, fóssim agralls a aques ts
companys que ens han servit en
un minis teri d'autori tat que avu i
ningú no des itja?

provinents de person es d'edat i

de tendència d iversa». (Això té
quelcom de nOL/velle majorité. )
S'ha de dir que les dues persones que estaran al costat del bisbe Camprodon en el govern pastoral de la diòcesi SÓn joves, valen , tenen experiència vari ada i
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La par ròquia d 'Arenys de Mar
és notícia

La designació dels nous vicaris
generals de Girona, l'un rector-arxipres t d 'Arenys, l'altre fill d 'a-

questa vila, l'ha tornada a posar
d'actualitat. Als d'Aren ys els
plauen aquestes sa tis faccions. Ara,
mossèn Marlí Amaga t, fin s fa poc
presiden t de la Casa Missió cic Banyoles. ha estat nomenat rector
d'Are nys de Mar. El bi sbe Carnpr·odon va anar a vis itar Arenys i
va presidir e l Consell parroquial
per ex plicar-los les raons del can·
vi de recto r.
¿No és un cont rasent it que un a
parròquia que ara pertany al bisbal de Barcelona, sigu i servida per
preveres gironi ns i «visitada » pel
bisbe de Girona? A l'equip sacerdotal de mossèn Xutglà s ucceirà
e l de mossèn Amagat, tots gironins, però desconnectats de Ja scva diòcesi perquè dependran de
Barcelona . I aquí hi ha l'e rror geogràfic, hi stòri c i pas to ral cic la famosa modificac ió de límits del

1957 (nunci Antoniutti , seguin t e ls
principis de l Conco rda t).
Fins a l 1957 Arenys de Mar formava part de l' Església de Girona. Arenys, a Girona. era una parròquia impor tant. Molts preveres
gironins són d'Arenys i els movi-

ments apos tòlics d'Arenys pesaven a Girona . Però el més sorpre-

nen t és que van passar-se a Barcelona la parròqu ia d'Arenys de
Mar pe rò no les al lres del seu arx_iprestat. Avu i, cal passar per
Arenys de Mar (Barcelona) per
anar a altres parròquies g i roni n e~
que queden més llun y: Arenys de
Munt i Torrentbò. Males llengües
diuen que es va voler compensar
el bisbat de Barcelona de la pèrdua econòmica per haver passat
tol l'arxiprestat del Vendrell a

Tarragona , i que la compensació
fo u bo na . ¿ Van ser les raons eco.nòmiques Ics QU1..! van pesar defi·
n itivament ? ¿E l doc tor Cartañà ,
ja molt gra n, no va fer senti r prou
la seva veu ? Els d'Arenys . llavors,
no voli en pas el canvi, p~rò no
se'ls va ten ir en compte. Ara han
passat disset anys i moltes cascs.
No pretenc fer cap reivindicació.
Els límits eclesiàstics tenen una
certa importància només quan in·
cideixen en la pastoral. Fou e l mate ix corresponsal d'Arenys a fi El
Correo Cata lan., J. Pa lomer, q ui
en començava a parlar amb molt
d'encert.
E l pas d 'Arenys a la diòcesi de
Barcelona l'any 1957 representa
un tort a l'Església de Girona i a
la mateixa parròquia d'Arenys.
Almenys nosaltres ho veiem així.
l, qui ha afavorit? Crec que més
que un «pecat » de Barcelona, fou
un error de la Nunciatura.
E l fet és que ara, els pastors
tornen a ser gironins. Aquest con·
trasentit demana un aclariment,
potser no jurídic, però almenys
pràctic. I sempre comptant amb
la vo lun tat que expressin e ls arenyencs.

Primera «Jornada pro
clergat diocesà»
Ha estat una coBecta extraordinària per al sosteniment dels capell ans. AI «Full diocesà. el bisbe exposava el sentit i la necessitat d 'aquesla Jornada promoguda
per la Caixa de compensació diocesana i com formant part de les
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seves iniciatives. La gent ha respost molt generosament. A bastants parròquies, més que en les
coHectes «grosses» (Missions, Seminari) .• Una acollida així -ha
dH el bisbe de Girona- ha d'encoratjar-nos i responsabilitzar-nos
alhora. El fet que els fide ls es ti min el nostre servei sace rdotal i
ho demostrin co\iaborant al seu
manteniment, ens ha de portar a
una revisió per veure si e ls presentem de debò un Evangeli sense fals ia, com hi tenen dret, i si
el s donem una doctrina eclesial,
prou clara i ac tual, perquè puguin
donar raó de la seva fc. »
Realment aquesta col'lecta és
com un «Iesl» . (Caldria fer un estudi per comarques, per edats, per
tendències. Com hi hauran coI-laborat els joves?) Però ci ret és que
en un moment de «crisi» i contra
LO!> els profeles de calamilals,
tan abundants en aquest postconci li , el nos tre poble es tima la tasca dels capella ns d'avui, els fa
costat, i aquesta estimació arriba fins a la butxaca. El poble ha
fet «un homena tge» al seu capellà. Però, endemés, això ens pot
fer reflexionar davant una perspectiva -futura, pe rò no massa
llunyana i que caldria preparar
amb seny- d'independè ncia econòmica de l'Església .
Aquesta jornada es podrà repetir cada any però amb una condició: que es conegui la situació
total i real de ¡'economia diocesana. Altrament, no podem demanar. l això, per ara, a Girona, és
un misteri, que els la ics i els preo
veres hem de voler aclarir.
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Una carta per la Pentecosta

Farà nou mesos que el bisbe
Jaume fo u nomenat. El seu estil
plau a quasi tothom. Senzill, planer, evangèlic, a tent amb lots. Ha
volgut conèixer la diòcesi i no para de córre r, de visitar parròquies
i de parlar amb la gent. 1 no sols
l'estil , sinó la «ideologia . pastora l també es tà molt a punt. ~s un
home amarat de Concili i amb
idees clares de cap a on ha d'anar
l'Església. l, sem bla, amb decisió
per anar-hi .
La crítica també és saludable.
Pe r això cal dir que se'l veu potser excessivament disponible per
a tot i per a tothom, indiscriminadament, amb un respecte extraordinari vers les persones i les tendències, volent servir a tothom .
Per això sembla que els gestos de
govern i la designació de persones, que apareixen extremament
«realistes», pequen de timidesa i
no corresponen plenament a
aquell pensament pastoral avançat que esmen tàvem . Cert, és l'etapa del «veure» , però després
caldrà un discernimen t i una valoració. I això a nivell de Fets, de
fets de govern, no només d'idees.
Caldrà oplar, i això sovinl vol dir
deixar. Tot amb molt de respecte a les persones, és clar. .. El moment és crucial i difíci l. El bisbe
no és un messies. 1!s limitat i és
nou. El presbiteri està molt cansa t i, també, molt dividit. Després
dels vicaris generals, caldrà fer altres nomenaments i e legir arxipres tos, i constituir el Consell
presbiteral. ..

Aquell estil senzill i evangèlic
ha cris laHitzat en una carta adrc·
çada als preveres per la Pentecos·

bu~qu em

temps per

:J.

fer una m i-

ca dc va ca nces. Finalment en s recomana «q ue es tiguem molt a

ta. Una car ta fra ter nal, ca solana,

prop d e la llos t ra ge nI» (<< estima r

de capellà a capellà. Hi parla dels
nous vicaris generals, de les voca·
cions i dels n Oli S preve res i dïaq ues que s'ordena ran pe r Sant Pe·

sincerament la conversa amb els

altres,

amb

preferència

amb

rc. Ens recomana que posem in-

els més ~c nzi ll s! ¡ esmerça r-hi el
nostre temps, que per això no el
perdem pa s» ).

te rès e n l'elecció d 'arxipreslOs,
que pro curem fer uns dies (l[ de reflexió i pregària » (exercicis) i que

tS una carta plena de bo n sen lit
pas tora l d'Esperit San t, però tam·
bé de naturalit at i am is tat.
/111 ert

Any nou, consell presbiteral nou a Lleida
Amb un total de 19 membres: 3 de
nats I 16 d'elegits, s'ha constituït .1
nostre bisbat de lleida el nou Consell
presblt~ral.
N'és secretari general
mossèn Josep M. Oulntlllll. per elecció. el mateix que ja ho era de lea
qÜQstlons administratives del bisbat.

Va l la pena de de ixa r constàn·
cia de la presència de quatre
me mbres molt joves : Anton Bové, Ra mon Pra t, J aume Ta ulé i
Ramon Domènech , aquest darre r
franciscà.
El nou Consell compta am b una
comissió permanent de cinc memb res: dos d 'ells na ts (vicaris epis·
copals) i tres d'elegits, u n dels

qua ls ta mbé és molt jove. Ta l ve·
gada la proporció nats-clegits s i·
gui en aquesta permanen t, poc
acon segu ida: de fet, dos sobre
cinc és fo rça més que t res sobre dinou.
El nou Consell es reun í per pri·
m era vegada el dia 25 de feb rer.
Un discurs del senyor bisbe, molt
extens per cert, representava una
salutació cordial, una exhortació
pastoral i un programa de línies
d'actuació. Després van seguir votacions i vo tacions fin s a aconseguir-ne divuit : elecció de secreta ri, de moderadors, de Comi ssió
pe rmanent, d'alt res comissions ...
La Comissió permanent no s'h a
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pas adormit, sinó que ha comen·
çat a actuar: ha fet s is reunions,
fins a mitjan maig, i ha enviat a

tot el cle rgat un document de
cinc llargues pàgines multicopia.
des: «Tema para la reunión del
Consejo presbiteral ».

Després d'haver parlat sobre
què és e l Consell presbiteral i
d'haver·lo distingit del Consell
pastoral, el document fa una cons·
tatació: és cert que tots volem es·
timar l'Església, els nostres ger·
mans els homes i nosaltres malei·
xos, capellans. I, tanmateix, hem
d'admetre que hi ha en la nostra
comun itat diocesana i en nasal·
tres mateixos les divisions que es
donen avui en a ltres indrets. Per
què? _Nosaltres creiem que avui
existeixen - i coexisteixen- dos

concep tes d'Església que corres·
ponen a ducs pe rspectives (. .. ).
Això és conseqüència de la forma·
ció rebuda i de l'avanç teològic
evident que ha suposat el Concili.
El document inten ta ca racterit·
zar a grans tre ts aquesta doble
perspectiva, que podem anomenar
societària i comunitària, «fruit .,
aquesta darrera, «de la nostra assimilació de la doctrina conciliar» .

Les dues perspecti ves no s'oposen : Ja segona «completa la primera i, sobretot, coincideix més

amb ( ... ) la nova consciència de
l'Església, com diu Pau VTè, que
s'ha posat en relleu al Concili ».
Per això el document intenta

carac teritza r-la. I afegeix: «I:.s .
doncs, totalmen t necessari que assenyalem entre tots unes línies

pastorals que ajudin la comunitat
cris tiana, però sobre tot els cape·
llans, a posar-nos en aquesta línia
que l'Església ens indica » i que
. podríem concretar en l'actitud
d'evangeli tzació ».

Per això el document acaba
amb un petit qüestionari que es

presenta a tots els capellans per·
què hi reflexionin per zones pastorals o g rups diversos.

Què en sorti rà, de tot això?
La resposta és ben problemàti·
ca i difícJi d 'encertar, perquè la
situació i l'ambient SÓn prou d ifí·
ci ls i foscos.
¿Se'ns permet d'apuntar-ne unes
causes, sense pretensió d'ésser
exhaus tius, ni de bon tro\)") Indicaríem l'exis tència d'una apatia

molt general itzada i àdhuc de res·
sentiment:; i d'iHusions cremades,

les situacions de privilegi de part
d'una minoria del clergat, la crisi
sobre la funció minjsterial avui

encara quj conserva l'esperança

i trebaila amb iHusió. I que si mi·
rem l'enfocament del treball que
ha començat la nova Comissió
permanent, hem de ser optimis-

tes. Amb més raó perquè es dema·
na informació i consu lta abans i

després de cada reunió del Con·
sell.
Valeri Be/t ran
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l'aferrissament al passat.
Però també és cert que hi ha

Crònica de Mallorca
El s d ies 5 i 6 d 'abril , al final del
segon trimestre, sc ce le brà una
Assemblea extraordinària a l'Es-

tudi teològic de Mall orca . Tema
cen tral : la in tegració del Cell t re
d'estl/ dis a l 'Esgl és ia local .
Tal això era conseqüència d'u na
re fl exió encetada en algunes classes sobre e l cèlebre cas Ai7ove-

ros. Molts s'adonaren aquÍ que
ai xò de l'Església local encarnada
en e l nostre poble , era una realitat

b ril cie «Lluc», el pa rc Jo ep
Amengual escriu una carta al direC lor que coincideix en la seva
crítica a «Vida Nueva» amb a llò
que escri u al número a nte rior de
«Quaderns» Josep M. To to saus

(pp. 200-202).
La ma leixa revis ta dedicà les

prime res pla nes d 'abril a l tem a
de la reconciliació, vista cies de
les Esglésies de Mallorca, ~1eno r
ca i Eivissa. Un edito rial centra

que ens passava ben per alt , en

la qüestió no solamen t des del

la qua l no ens havíem compro-

punt de vista eclesial o c reient.
Com podem assoli r la rcconci lia-

mès gaire o gens.
La re fl exi ó fou afavorida per

tres po nè ncies: Esglés ia local -Església un iver sa l; la cultu ra de Ics
Illes; la situació econòmica de Ma-

llorca .
AI fina l es fe ren dife ren ts pro-

ció (o serà una uto pia?) a nivell
de l'Esta t espan yol i a nivell de
les Illes? Voldríem subretxa r que
l'aportació de Mallorca assenyala,
sobreto t, el preu que s'ha d e
pagar per a una ve rtadera recon-

na tures explicades a l' Estudi teo-

ciliació amb la nos tra Església.
Ni un Any San t ho pot resoldre
to t, ni bas ta p red icar a ngèlical-

lògic; sobre la urgència dc crear

m ent una reconciliació espiri tuà·

un seminari o cà tedra sobre llen-

Ii sta i desenganxada de les reali tats.

postes sobre l'arre lamen t dins Ja
nostra proble màtica de les ass ig-

gua i cultura de les m es; sobre
una comunicació major entre
alumnes i professors i el projecte
per a l'any que ve de te mes con-

Pe r cert que e n una reunió del

L'ass is tència fou lliure. Hi hagué absències s ignifica tives ; i
ta mbé presències d'alumnes no

dia 9 de maig el bisbe ens to m à
a parlar de l'Any Sant, amb un
ll enguatge que no defugia les cr ítiques que aquest fet ha dese ncadenat pertot arreu, o m és bé
un desinte rès prou general. Expli-

ca lalan o-parlants. Es formulà el

cà les motivacions de peregrina-

pro pòsit de manten ir e l caliu d'aquesta re fl exió, pe r no deixar perdre ocasió d 'anar avançant per

cions (Catedral, Lluc i Valldemossa en el IV centena ri del t raspàs
d e santa Caterina Thomàs ). Presen tà un programa de renovac ió
es piritual, d'insis tència en el sagrament de la penitència i espe-

crets q ue afec ti n l'Església local.

aquest camí, que aquí, per ventura to t jus t acaba de començar .. .
Per cert que a l número d'a·
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cialmcnl oferí la «Propues ra de
objetivos prioritarios de acció"
pas/oral., elaborada pel consell
epi scopal (bisbe, vicari gene ral i
nous vicaris episcopals de zona).
Bé, els objectius són el s que ara
tothom diu: evangelització, catequesi (especialment referida als
adults), celebració de la fe, defensa cristiana dels drets humans i
intervenció en l'ord re temporal.
AI final de la proposta hi ha un
qüestionari. Semb la que és un
principi d'una reflexió que es vol
comuna, de tots. La proposta sembla molt difusa, no es compromet en res i no sembla gens arrelada en el nostre poble. Sembla que aniria bé per a qualsevol
diòcesi de l Merca t comú o de la
Penínsul a . Solament se'ns di u que
els grup; humans més necessitats són els immigrants obrers de
la construcció i hostaleria l els
mallorquins, què? on som') Una
homilia que to ts recordam queda

prou enfora d'aquest paper mallorquí.
El bisbe també ens parl~ del
seu viatge al Perú, on treba lla un
bon grup de acerdo!s i religioses
mallorquins. Per cert que, com ho
féu a la carta sobre el dia de . Mallorca mi ssionera . ( 12 de maig),
subretxà la dificultat que lenen
els qui vénen d'Amèrica i Àfrica
per a rei ntegrar-se a la pastoral
d'aquí: els costa molta més pena
que intcgtar-se al là.
El s dies 15-21 d'abril , en un hotel de la nostra cos ta, el moviment de . Cursillos de Cristiandad . celebrà una trobada internacional, amb participació de set
països d'Europa i Amèrica, per
concretar especialment un ideari ,
tasca que ja s'havia imposat en
una altra trobada internacional
més nombrosa de l'any 1972 (vegeu .Quaderns ., 22 febrer 1973,
pp . 86-87).
Pere L/obrés

Crònica de Menorca
Em sembla que fa temps que
.Quaderns. no segueix de prop el
ritme de la nos tra Església menorquina que també navega enmig d'un Mediterrani molt divers.
Fa de m al dir en poques paraules quin és el moment actual de
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la nostra Església de Menorca,
quan al sen si passen fets tan diversos i una línia marcadament
unitària no és l'objectiu comú . Es
dóna el fet d'un pluralisme, que
si per un cantó ha ajudat a molts
a prendre consciència de les prò-

pics opcions i responsabilitats,
per l'altre no ha aj udat que la
gent es trobés.
La diòcesi ha guanyat des que
hi ha el bisbe Miquel i d'açò en
tenim fets ben palpables i positius. En el moment d'ara ten im
consciència d'alguns resultats,
com, p. e., Ja consciència quasi-gèneral entorn d'a lguns temes que
afec ten les relacions Esp:lési3-comunitat po lítica, etc. Amb tot, i
volent ser realista, es nota en l'actualitat una «tensió . en tre clues
marcades línies de pastoral que,
si potser en teoria, les tenim ben
definides, creient que n'hem de
deixar una per definir-nos per
l'altra, encara no és un fet aquest
intent. Aquesta tensió marca l'actuació d'lm s i im pedeix la dels altres, dessolidari tza persones que
han treballat molt temps juntes i
divideix grups i comunitats que
han seguit un procés de mentalit·
zació a l llarg d'uns anys. Estem
lluitan t en tre una pas to ral que s'obre camí a poc a poc ( i hauria de
ser molt més ràp id) cap a una projecció missionera, i tot un altre
tipus d'acció pastoral que no acaba de ser deixada per all ò dels valors, del respecte al que sempre
s'ha fet, per por de l'escàndol dels
canvis ...
Aquesta tensió en molt s moments de'5gas la i desa nima perquè hi ha un caramull d'energies
que es perden en uns esforços que
no s'orien ten pròpiamen t a obrir
un camí més nou i decidit i es
perden en mantenir el statu quo.
Potser ja no convencen massa
els comunicats, ni e ls escrits ni
les programacions que no partei-

xen de la realitat i quan no van
acompanyats de fets, de signes visibles. Am b aquesta situació ens
trobem en el moment en què el
Consell de pas toral - format per
uns cinquan ta membres, entre seglars i prevel'cs- s'està plantejant enmig de prou dificultats la
projecció cie LOta la nos tra pastoral diocesana i els seus objectius
prioritaris precisament perquè és
conscient que la passa decidida
que va proposar el bisbe en la sessió de constitució del Consell sigui un fe t: «Passar d'un pastoral
de cristiandat a una pastoral missionera» i dien t que es tracta d'un
pas decidit i compromès. Com
realitzar-ho? Potser seria molt vàlid aquí allò de Taizé : . Crear nous
signes i descobri r, desvetllar nou!)
valors.»
Aquest també podria ser un camí concret en la trajectòria que
va marcan t l'Any Sant a la nostra
diòcesi, quan encara l'accent es
queda massa en una sèrie de coses programades. laI vegada massa programades . A vegades un arriba a pensar s i la sensibilització
en to rn d'una campanya podria arribar a ofegar l'objectiu de cara
al qual se sensibilitza. El fruit de
l'Any Sant entre nosaltres fa rà fa lta que provingui de més d'una
provocació: de provocar uns contactes més eclesials en tre les persones, de petits grups amb petits
grups, on es poden compartir millor les experiències i la mateixa
fe i on després és possible trobar
l'altre per donar-li la mà, encara
que sigui dins una massa de persones que s'hagin reunit per guanyar el jubileu.
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Per part del nQstre bisbe hi h a
hagut una lectura de la rea litat,
la qual CQsa afavQreix el dià leg I
la PQssibilitat de caminar junts en
la recerca de nous mètodes i gestos pas torals_ En a ques t sentit, ha
publicat el dia 25 de març una carta pastQral a mb mQtiu de l'Any
Sant Qn, després d'analitzar la s ituació sòcio-religiQsa de la nQStra diòces i -po tser massa guiat
per la descripció cie les diferents
tipQlQgies religiQses (de l'estudi
sòciQ·religiós efectuat per IS PA i
pub licat l'any 1969)-, proPQsa
uns vint punts concrets d'orientacions pastorals. Aquesta carta
pastQral és un motiu d'es tudi pe r
analitzar nosaltres mateixos la
realitat i actuar en conseqüència

i amb esperi t d 'Església. Almenys
convida a fer que aquesta anàlisi
sigui un trebaJl a realitzar contí·
nuament.
El CQnsell de pastoral també té
en cQmpte aq uest dQcumen t
-que, b àsicament, ha estat l'a portació del bisbe a l treball que està fent el CQnsell- i d'altres que
han sQrtit pe r a l'es tudi CQncre t
d'aq uí i per a assenyalar unes línies d'actuació pas tQral. E l treba ll que ha fet ci CQnscll de pastQral és encara mQlt reduït: hi fa lta cQhesió , compenetració entre
els membres, es presen ta bastan t
difícil la tasca de «coordinació» i
PQtser entre tQts fa falta clefini r
encara «pràcticament » quina és

la seva funció pròpia (a partir
clels resultats).
Dins tQta aques ta tònica en què
ens mQvem, hem d'assenyalar altres aspe~ : tes certame nt positius.
fruit d 'un esfQrç cQntinuat i tam308

bé cie PQstures mQlt va lentes.
S'han dQnat fe ts de mQlt a sQlidaritat entre quas i bé tQts els cnpella ns, detall que ha enfQrtit la nQStra comunió, punts en què com a
cQmunita t presbi teral hem hagu t
cie dir a lguna para ula . L'hQmilia
p ronun ciada pel bisbe i pe r mQlts
de capellans e l dia Prime r cI 'Any,
JQrn a da mundial de la Pau, n'és
un cas concret. Per part d'un sector marcadament consenrador i
políticament d'u na tendència, es
va fer notar la repulsa i la contestació que es va man ifestar en sortir de l'E sglés ia a l moment de
l'hQmilia i també en protestes verba ls i en calúmnies, Aquesta situació va arribar al punt límit a
l'homilia que pronunciava mossèn
JQan Febre r a la parròquia del
Carme de Maó i que, a cQnseqüència d'una denúncia, va ser multacia amb 50,000 l' tes, Aquesta situació, un tant insòlita e ntre nosaltres, va donar peu a una sèrie de
rcf]exions serioses sobre la nostra pastoral en el sen tit cie revisar la postura d'evangelització i
també de denúncia quan l'esperit
de l'E vangeli ens empeny a rer
ressaltar uns fets que li SÓn CQntraris, El bisbe va ser el primer
que va donar la ca ra defensañt
valentamen t e ls interessos de l'Església i l'ac titud dels capellans en
la predicació, Més O' menys la mateixa reacció es va donar davant
el cas Añoveros.
Amb aquests fets un PQt adona r-se de l que SUPQsa per a nQSalt res aquest tipus d'enfrontament: en res um, el resultat és pos it iu ja que ha ajudat a pensar a
mQlta gent, a defi ni r més la PQS-

tura de l'Església i a evitar certes any (uns 60 entre Maó i Ciutadeambigüitats; per altre cantó. tot lla) i un cu rs d'aprofundiment
un altre sector que se sent incò- que ha cel ebrat tres jornades d'esmode, cada vegada més reb utj a tudi .
qualsevol intent de diàleg; llavors
Per a la primera setmana de jula intercomunicació i la reconci· liol hi ha programada una tanda
liació es fa cada vegada mé, difí- d'exercicis espirituals per a lot el
ciL
presbiteri diocesà dirigits pel bisLes distin tes comunitats parro- be AnceL També les religioses parqujaJs han anat seguint de con- ticipa ran en uns exercicis espiri·
junt el ritme de la cateq uesi, curs tuals organitzats també a la Caque acaba aques ts dies. En aq uest sa Diocesana expressament per a
camp es va aconseguint un treball elles . El .; enyor bisbe, com ha fe t
unitari mo lt posit iu perquè ha afa- ja aques t any en dues ocasions
vorit que ds capellans ens trobés- dis tintes, dirigirà el mes d 'agost
sim per planificar·ho i revisar.ho , dues tandes d'exercicis bíblics per
perquè s'han fet tres trobades dio- al Poble de Déu on pot particicesanes de ca tequistes duran t el par tothom qui vulgui en un noril·
curs, perquè hi ha hagut bastant bre màxim de quaranta. Aques(a
d'assiduïtat a assistir a les prepa- experiència, efectuada ja en di·
racions setmanals. En la catequesi verses ocasions, ha ajudat molt
d'adults i adolescents també s'han els seglars a la pregària a par tir
fet uns passos, tot i que encara de l'aprofundimen t de la Para ula
ens trobem amb les dificultats de de Déu.
plans i metodes. Sense dei.,ar tot
Tota aquesta diversitat de siel q ue s'ha anat fent en la progra- tuacions que viu la nostra Esglémació de la catequesi infantil i a sia local fa que con tínuament hain tensificar com a objectiu prio- gi de reflexionar sobre ella mateiritari la ca teq uesi d'adults, en la xa per revisar e l projecte d'evan·
darrera reunió de revisió de curs gelització i de resposta a les exj·
catequè tic ens vam proposar es- gències ac tuals. E nmig de la tentudiar de cara a l'any que ve la sió de què parlava a l principi enrealitat del món juvenil i adoles- tre dues concepcions d'Església,
cent, que, en el moment ac tual, és comptant encara amb tota una
bastant problemàtica.
pas toral de cristiandat en molts
Dins aquesta línia d'educació en aspectes tnomfa lis ta i a la qual
la fe, l'Escola de Teologia està aca- costa de renunciar per part de
bant e l present curs, que ha comp- molts, un va a poc a poc descotat amb la coHaboració de profes- brint ci des ig d'una Església més
sors de Barcelona, com Salvador senzilla i simple, més e vangèlica,
Pié, Josep M. Totosaus, Pere Far- no tan preocupada pel muntatge
nés, J ose!, M. Rovira Belloso. i la buroc ràcia i més lliurada a l'aL'Escola s'ha dividit en dos cur- colliment; uns grups que e stan
sos: un curs bàsic de Cristologia preocupats pel compromís real
per als qui han començat aquest amb la gen t i que c reixen entorn
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de la pregària. Aquesta realitat no
es llegeix en documents. E.s un
fet en el cor de moltes persones
que van descobrint de mica en
mica el sentit de la seva fp i que

els duu a lluitar, encara que ho
hagin de fer des d'una situació
q ue no adme ten. E l risc de la fe
potser podrà ajuda r a superar
aquesta a parent paradoxa .
Sebastià Taltavull Anglada

Tarragona: Renovaci6 de cOrrecs, eleccions
i altres coses
Amb data del primer de maig d'enguany, el doctor Pont I Gol ha firmat
setze càrrecs diocesans. que corre.pGnen 8 onze delegacions dlocesansl I •

dos secretariats. Els delegats van pren-

dre posSQssió dels seus càrrec. el 20
de maig. Els càrrecs seran revisats a
final de juny del 78, tret de dos que ho

pia de delegacions i a còpia de
lla rgues tirades de circulars, es
vulgui anar solucionant tots e ls
problemes.
Això pot ser que cogui, però és
dir simp le ment, en veu alta, el
que sc sen t a dir sota voce.

seran l'any 1977.

Els delegats van prendre possessió dels seus càrrecs el 20 de
maig. Aquests nomenaments es
revisaran el 30 de juny del 78.
S'ha creat de nou la Delegació
d 'Evangelit.zació i Pas toral de Sagraments. Dins aquesta flamant
delegació s'enquadra la de litúrgia i així es vo l accentuar la importància de l'evangelització en la
nostra Església local.
Fins aquí la informació oficial,
apa reguda també a la premsa.
La veu del carrer és que, potser, hi ha una saturació d'organi.
grama d iocesà. Sembla que, a cò-
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Amb data del 23 d'abril, el .enyor
al
Consell del presbiterI.

arquebisbe convocava eleccions per

El J3 de maig, dilluns, a les 4
de la tarda, tenien lloc les que
feien referència a represe ntants
dels grups territorials als llocs on
s'acostumen a reunir els capellans
per sectors i zones: un to tal d'on·
ze preveres: 3 per la zona de Tarragona (catedral, cen tre i perifè·
ria); 4 pel Baix Camp-Priorat;
1 per cadascuna de les zones d'Alt
Camp, Conca - Segarra - Urgell Garrigues i Baix Penedès; i 1 re-

presentant de Ics comunitats de
religiosos preveres no adscri ts a
par ròq u ies. Els e legits han estat
ja accep tats pel senyo:- a rqu e·
bis be.
Ac tualment es fan, per correu,
Ics eleccions per a votar els tre~
re presentan ts per edats.
Cal advertir que, en "q ues tes
deccions, s' ha es t renat ci nou reg lament. S'han suprimit el rep resenta nts, per dedi cacions, per
exemp le: e nsenyament, ca pellà de
mon ges, e tc., excep te Ja dels cap itulars, qu¿: es veu que és un a categoria in tocab le i han queda t els
representants per zones terri tor ia ls i per edats.
En el si del consell anterior es
va pregar a l senyor arquebisbe,
q ue no menés el doc tor Francesc
Vives i Recasens, antic vicari genera l, membre na t a per petuïta t,
i a ixí ho ha fet.
Al gú esperarà que comentem
una mica les presents eleccions, a
base de s i hi domina ¡'elem ent
avançat O conservador. Ho faré,
enca ra que reconec que aq uesta
nomenclatu ra comença a con vertir·se en tòpica.
En aq uestes ejeccions es pot
dir que no hi ha hagu t ll uita , ben
al revés de les d'a ra fa tres anys.
L'any 197 1, j o les com entava,
en aq ues ts «Quadern s» , núms. 1213 , juny·agos t 197 1, p. 34.1 , de la
següen t manera: .Els qui des del
primer moment es van bellugar
de valen t van ser els del sector
tradicio nalista ( ... ). Amb aquesta
campanya ben treba llada, van
aconseguir la plena vic tòr ia dels
seus candidats, entre altres, en
les quatre impo rtants zones se-

güenl~ :

1.lrragono.-ciul:lt , Reusc iu tat, zona del Baix Camp i zona de l'A lt Camp .•
En aquestes d'enguany C ~ pot
dir, en k rmcs gene ra ls. que
aquest ~ec t()r tan act iu ha quedat
estra tègicament immòbi l i ~'ho ha
mirat des de la barrera. Ha conlribuït a aq uest clima d' inhi bició
la dimissió, comuni cada 3 la ses, ió de l 4·111·74 i no accep tada,
dcb representa nts del Baix Camp
i de Tarrago na-c iulat. De fet ere n
e ls membres més representatius
d'aquc~t sector.
En aques t c li ma desenca ntat i
... cnsc lIuit :l, ha bastat una improvisada enfesa, perquè dom inés , en
c i nou consell , l'elemen t avançat.
En Ics e leccions passades, va
poder-sc a ni vellar la composic ió
del consell, a basc dels elegits di·
gjtalment pel senyor arquebi be .
Suposo que s'haurà d'acontentar
posant·hi ~e nt de centre, perquè
s i in te ntav:. posar-n' hi d'extrema
dreta ( i perdoneu l'abús de tò·
pics) segu rament no ho acceptarien.

Editat per la . Unl6n Seglar San Antonlo M,· Claret· Tarragona» ha arri·
bat a les meve s mans un full de propaganda d'un acte .religiosO'- patrlótlco».
En lIe9il"-lo, he tingut la Impressió que
em trobava davant un d'aquells actes
que tant van sovintejar després de I.
guerra dels tres anys, entre 1939 I 1940.
Actes amb un esclat de . fervor patrlòtico-rel1g iós », propis d'un «catolicIsme
oncial, violent, beHicós, regalista I espectacular» tal com el titllava el cal"denal Vidal i Barraquer des de l'exili
(vegeu . Vidal I Barraquer, cardenal de
la pau », p. 725).
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No voldria q ue aquesta impressió personal meva preju tgés gens
la cosa. Qlle cada lector ho jutgi
per ell mateix. L'esmentada proclama diu textual ment, entre altres coses:
. L'any 1936, per a nosalt res,
fou un Any Sant, de gran transcendència per l'ofrena de la sang
dels llost r es màrtirs, fe ta redempció dels peca ts de la Pàtria. Recordant aa ues t fe t inesborrable
per la nostra fe, els familiars dels
màrtirs d~ la Croada o rgani tzem
un Solemne Via -Crucis en homenatge als qu i dona r en la sa ng pe r
Déu i per la Pàt r ia.»

Després continua: . Cal que ens
fem una pregunta: ¿Nosaltres
hem esta t fidels a aquest tes timoni? ¿N~ podria ser l'oblit d'aquesta gesta la causa del desgavell actual?
Es va fe r, tal com era programat, a la vila de Riudoms, a les
S de la tarda del diumenge. 24 de
març d'enguany.
l , en representació dels familiars dels màrtirs, firma . La Comissió».

Val a dir . que la gent de Riudoms, en general, s'hi va girar
d'esquena. Entre Ja poca gent de
Riu doms que hi va assistir i la
molta gent de fora que hi va anar,
arribaren a su mar de 1.500 a 2.000
persones.

El senyor arquebisbe, en una carta del 26 de març, convidava ilis preveres de la diòcesI per celebrar cornunitàriament la Missa Crismal el Dilluns

Sant, dJa 8 d'abril.

L'horari va ser el següent: A
dos quarts de sis mossèn Pere
ramés va dirigir, al Seminari, un
recés per als capellans i a un
quart de vuit , una ca teques i per
als fidels, a la catedral, per tal de
preparar la missa que va tenir
lloc a dos quarts de vuit.
Com en anys anteriors s'ha cclebra t aq uesta Missa Cri smal amb
o.ssistència de preveres de tota
l'arx idiòcesi per tal de fer més palesa la unió fra ternal de tots amb
el bisbe.

Josep Asens
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Crònica de Tortosa
Centenari

Consell del presbiteri

Fa uns auant s mesos, concre ta·
A totes les parròquies del nos·
tre b is bat hi ha via esta blerta l'Ar· me nt des de desembre, que el
xiconfraria amb el nom de Filles cle rga t del bis ba t es preocupa per
de Maria. o sé què ha passat des l'assum p te presbite ri . Pe r a l 27 de
de fa vint anys que a quest mov i· desemb re fou co nvocada la tercement ha anat morint a poc a poc ra reun ió obliga tò ria de l'a ny. E s
a quas i to tes le::. r arròqlli c~ mal· dema na, però, que sigui jorna da
grat la revisió que se 'n féu l'any per a liO de gener, atesa la im·
1960 com a conseqüència del Con· portància de l'ord re del dia : 1. Re·
cili, a partir de la qual va queda r vis ió de la marxa del consell du·
com a Moviment Teresià d 'Aposo ran t el tri enni an ter ior . 2. Prepatolat.
rac ió de l'elecció de nOllS mem·
A la ciutat de Tortosa es va bres, ja que la ma joria, pel fet de
commemorar c i centenari de fer tres anys que ho són, ban de
l'. Archi cofradía Te resia na . ( 1873. cessar. 3. Info rmació d el senyor
1973) ja que fou en aquesta ciutat bis be sobre l'última reurri,1 plenà·
on es rea litzà la fundació i fou r ia de la conferència epi scopal es·
també la seu principal de la Com· panyola. 4. Precs i preguntes.
pa nyia de Santa Te resa.
Alguns sectors del bisbat han
re t la revi sió a fon s i demanen noves formes d 'elecció perquè el
Consell, francament, ha fe t poca
Universitat a distància
cosa o ha servit de ben poc.
Encara que no tothom va estarEl material aportat es torna a
hi conforme, el senyor bisbe va revisar a la base. No hi fa res que
re r cessió temporal (per a vint·i· e l 15 de ge ner cessi el Consell an·
nou anys) de l'ús de l'edifici, el terior i ens quedem sense; si es
cl austre de l qual és «monument fa un nou Consell es vol que si·
nacional », del que fou abans fa· gui ben fe t i que realmen t servei·
mós centre d 'estudis dels domi· xi.
nics i que ara és propietat del bis·
Les reuruons de capellans són
ba t, a fa vo r de l'Ajuntament de tenses a diversos llocs del b isb at.
Tortosa, perquè sigui Centre Re· A algunes hi fou present el senyor
gional de la Universitat a dis tàn· bisbe, el qual escoltà les critiques
cia. Pel desembre es va firmar la i els suggeriments, que desitjaven
cessió i el 2 de març fou inaugu· que el Con5ell fos: a) un vertader
ra t el nou Centre amb un tedèum assessor del bisbe a consultar (no
a la catedral i un acte acadèmic a mentalitzar) en tots els afers del
al paranimf del Centre .
bisbat i amb vot àdhuc decisiu ;
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b) format per gent dinàmica i renovadora; e) no seguint com a criteri el nombre de persones (que
cada deu capellans aproxi madament tinguin un representant) sinó els moviments reals d'apos tolat existents (que són ben pocs) o
a crear i tam bé els grups de sacerdots i les zones (que cada zona o unitat pastoral tingui un rcpresentant al Consell, sense que
la que té més densitat de clergat
en tingui més); d) no donant un
representant especial als canonges
quan la seva pastoral com a tals
és ben minsa_ (No cal elir que els
interessats s'hi oposaren, com és
normal, dient, entre altres coses,
que l'esplendor del culte a la catedral és ",olt pastoral.)
En fi, qu~ ens passà el temps de
Nadal a Pa'qua amb tanta distracció que alguns ni es recordaren de
fer la setm ana quaresmal.
Vi st el m~remàgnum, per fi, el
26 de març, una circular del vica·
ri general deixa les coses com estaven sense canviar res dels estatuts i fen~ sols uns petits retocs
sense importància. Mana també
que es fac in les noves eleccions
abans del 15 d'abril. l , com que
s'han de preparar, fet i ret es fan
per Setm,na Santa.
Avui, mentre escric aquestes
lletres. enca ra no en sabem els rcsultats. Diuen que va haver-hi un
nombre ronsiderabl e de vots en
blanc.
Altres consells

Altres consells i comissions fan
normaJmcrJl les seves reunions : el
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Consell d'arxiprestos, el d'Admi·
nis tració, Ja Com.issió de Ca teques i, la de l'A ny San!. .. Tot va normal, perqu è de coscs conflictives
com JOC, comuni tats de base,
apostolat del mar o rural especffi c ... no en tenim, per ara.
Nou vicari episcopal
Un sacerdot jove, de trenta-quatre anys, mossèn Frederi c Allara ,

bon teòleg. benvolgut de tots, vicari de la parròquia de Sant Blai
de Tortosa acaba de ser nomenal
vicari e pi scopal per a l'apostolat
segla r i vicari gene ra l substitut.
Mol ts hi ha n vis t un s igne d'espera nça per a la re novació del bisbat.
I, finalment, l 'Ebre
Els sacerdots de la comarca de
la Ribera de l'Ebre, capital Móra
d'Ebre, davant el problema de la
inundació del millor de la comar·
ca, amb tots els problemes que reparlaria a la gent, han pres l'as·
s um pte com a importa ntíssim i hi
han estat treballant de fort: han
re t un bon es tudi, fruit del qual
és un document de vuit folis, el
qual ha estat enviat a totes les autori tats civils i religioses, al pob1e
i als mitjans d'informació. Les autoritats civils agraeixen el document, que els ajuda a pronunciarse, el senyor bisbe parla del problema a la Conferència de bisbes
de Catalunya i aprofita el . Full
dominical. per posar les coses
clares, el poble s'agrupa i empra
els mitjans legals.

Per què aquest interès a portar
les persones, l'energia, l'aliment,
l'aigua a la gran metròpoli, quan
fóra racional posar la indústria
allà on hi ha les persones, l'energia, l'aigua, l'aliment, l'estatge, les
matèries ~rim eres? l!.s que en ai·
xò també hem de ser diferents?
Arreu del món les indústries són
a la vora dels rius ,
¿ Conseqüències per a la pastora]? Tots sabem les conseqüèn-

cies de la migració: la gent de la
comarca està desesperada, no creu
en la justícia ni l'amor veient com
ells són menyspreats i es converteixen en ~ervidors dels interessos
del capita l, seguint la llei del més
fort.
No neguen l'aigua al qui té set;
sinó que es queixen que es prenguin les persones i allà no els puguin donar ni aigua per beure.
Joan Masip

Urgell: Una Església comunicativa
Encetava la crònica del mes d'abril
tractant t:1 tema dQ les comunicacions
en especial en el nostre Pirineu: era
clar que havien sofert greus trastorns
sobretot l'hivern passat amb motiu
d'unes nevades intenses. Si el panorama de les comunicacions materials
--caminI I carreteres- presenta una
situació greu en les nostres comat'ques, no podem pas dir el mateix en
referència a les comunicacions socIal.
de l'Església, Tot I que només hem
començat a caminar, cal confessar que
s'ha emprès aquesta tasca amb cora~
ge i esperança.

. Església d'Urgell . i . Full dominical» no solament tenen un
respectable tiratge - 1.000 i 12,500
exemplars respectivament- sinó

que un bon nombre de sacerdots
i laics prenen part activa en la redacció amb les seves aportacions
literàries. Durant la Quaresma en
d «Full dominical» diferents sa·
cerdots comentaren amb força encert catequètic les benaurances.
Un servei que molts leclOrs agraïren.
Seguint aquesta mateixa línia
de participació activa, durant el
mes de maig i com a fruit de diferents plomes, s'ha fet una presentació de diferents san tuaris
marians de la diòcesi: Valldeflors
(Tremp), La Trohada (Urgellet),
Montgarri (Aran) i Les Sogues
(Bellvís),
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Els edi torials del bisbe Joan a
. Església d'Urgell . sovint tenen
ressonància fora de la diòcesi. La
cla redat i l'encert amb què el docIo r Marlí Iractà el «cas Añoveros »

3.

El s principa ls m .t Jans de

comunicació social han fe l pale-

sa llur postura enfront de problemes ben impo rtan ls .

en feren exhaurir ben aviat tots
els exemplars. Fins i to t persones

que no entenen la nost ra parla i
ignorades enlre els nos tres lectors
habitua ls, vingue ren a demanar-ne
algun exemplar «cumpliendo órdenes superiores •. I com que un
bon servei d'informació no es pot
negar mai, generosament fou ate-

sa la seva petició. Tot acabà així
mateix. Mo lt s organismes in for-

matius del país i també el c ris tià
del carrer acu saren rebu t del cri -

te ri del bisbe Martí. Algun s veien
en la seva actitud una postura ciara, decidjda i oportuna . Altres, na·

tura lment , deien que cra tirar

més llenya al foc. Un dirigent de

La muntanya és lloc de limltaclon.,
però també adient per a la reflexió.
Durant tres dies de Setmana Santa un
grup de 50 religiosos escolapis es reuniren a Lles (Cerdanya) per 8 celebrar
la seva anual _Trobada de muntanya-o

El tema de reflexió, «Horit.zó
80_, era un intent sincer d'actualització de la vida ca lasància. Entre altres recollim aq ues ts punts:
- estem en una època que ens

obliga a prendre cada dia més de·
cisions personals ;
- no valen les soluc io ns indi·
viduals, cal que tot s com a grup

joventuts em deia que era «un

pensem un projecte de futur si vo-

clar, la

lem continuar educant i anunc iant

veritat no acostuma a porlar massa amortidors i aleshores és una

Jesucrist per a fer néixer l'Esglé-

espina que fibla . També alguna
publicació religiosa de línia avançada acusà la queixa del bi sbe:
... s'ha descobert amb pena que

A la trobada fo u invitat també
el bisbe Joan que hi a nà nll dia a

verdader a escallda lo »...

~s

els pro bleme regionals res ten in compresos fin s i tot per ò rgans

aperturisles afectes a l'Església •.

s ia .

presidir l'Eucaristia i compartir
la taul a. Les relacions religiosos·
Església diocesana, a casa nostra ,
cada dia van guanyan t graus de

Reflex ionant, en la calma del

bona entesa pas toral. A més del
conside rable Irac te a nivell acadè·

temps transcorregu t, sobre l'homilia de l bi sbe basc arribo a tres

giosos són presents de forma ac-

conclusions importants :
I. S'ha fet llum des de l'angle

bit diocesà : Consell del presbiteri,

de l'Església, encetant un diàleg,

mic i de cura es piritual, els reli tiva a diversos organismes d'àm-

sobre una s i luaci6 importan t del
País: e l regionalis me.

delegacions diocesanes d'ensenyament i formació permanent del
clergat, arxiu diocesà ... T no cal

2. S'ha posat al descobert una
llaga greu que afecta les relacions
Església-Estat.

ració en la catequesi parro quial i
en Ics celebracions litúrgiques .
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tampoc oblidar la seva coHabo-

Ha sortit a informació púbtica el
programa de colònies I campaments
organitzats per diversos organismes

de la diòcesI.
Mossèn Ramon Balagué, COr reSponsable de la parròquia d'Organyà, a nivell diocesà és ci coordinador d'aques tes activitats que
cada any prenen més so lidesa. Dura nt l'estiu , a la diòcesi, més d'un
mil e r de joves i d'infants tindran
la seva trobada amb la naturalesa: des de l bell racó de Salgar
(Artesa) fins a ls cims dels Encantats, admirant també e ls boscos
de Tuixent i Sant Joan de l'Erm
i Bas tanijl. En aques t santuari
precisament s'inic iarà una tasca
ja somniada feia anys: l'intercanvi de llocs d 'acampada a mb el Se rvei de Colò nies de Vaca nces de
Barce lo na. Mo lt s' ha realitzat en
aquest servei educatiu, però encara res ta molt a fer, sob reto t s i
ho m pensa en la s ituació privilegiada del bisbat per a dur a te rme aquesta mena d'ac ti vit a ts pastorals. A m és del paisa tge i de l
clima , caldrà pensar en el cons ide rab le nombre de cases rec torals
que actualment ja no ofereixen
cap més servei perquè ja no hi
resideixen sacerdots.

També en això pensà el Consell di€>'
cesà d'economia en la seva primera
reunió del dia 9 d'abril. Parlem·ne.

El dia 9 d'abril aques t no u or gan isme diocesà es reuní per primera vegada. Hi assistiren els sacerdots i seglars representants de
cada zona pastoral. La seva fun-

C IO es la ges ti ó i l'admi nistració
dds béns de l'Església diocesana,
que són de tot e l Po ble de Déu;
per a ixò els seus membres han esta t e legit s pe r vOlació democrà tica. Entre a lt res s'assen tare n
aques ts criteris a segu ir:
- no es creu convenknt \-cndre cascs rectorals;
- és urgent fe r un inventar i de
tot!) e ls béns immobles i inscriur e 'ls al registre de la propi eta t ;
- ord re de l di a per a la pròxima reun ió.
Aques ta tin gué lloc e l d ia 13 de
maig en què s 'es tudià, entre a ltres qües tions, una normativa sobre Ics reparacions de Ics esglésies i cascs rectoral s i un informe
s obre la segure tat socia l de l clerga t.

En el datre, núme'o d'. Església d'Ur·
geli. el senyor bisbe tracta breument
el tema de les comunicacions socials.

Tenint present la s upressió defs
programes religiosos a Ràdio nac io nal i a TVE, s ubra tlla la imp ortà ncia que caldrà donar a ls
mitjans propis. Informa tam bé
que aviat es posarà en funcionament en les noves oficines de la
Delegació de mitj ans de comunicació, un centre de documentació
a mb revis tes, diaris, biblioteca,
servei d'arxiu ... Directa me nt o indirectamen t ser a n m o lts els qui
en trcura n profit.
I alxO és tot, almenys el més Important. Ara restem esperant els estiuejants que aviat arribaran a la Cer--
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"

danya , a la Vall d'Aran , al Pallar• ...
cercant el que li la macròpolls els él
nft98t tan sovint: l'aire pur, l'aigua ci.
ra , e l silencI.. .

Els ho oferim generosament,
però jo els faria un prec: quan
torneu al vostre despatx, al vostre lloc de treball , recordeu que
a aq ues ts pagesos de la munta·

nya també se'ls regategen els serveis més imprescindibles per a la
vida: les comunicacions, l'electrl·
citat, l'ensenyament adequat.. I
són els homes, no la naturalesa,
qu i els ha marginat de tots els
plantejaments de desenvolupament. Penseu-hi i feu -vos-en ressò. Gràcies.
Antoni Mirab el

Agermanament: Butlletl número 100
Fa pocs d ie s, Agermanament reunia

la premsa de Barcelona per tal de dona r cons tància que el seu butlleU h.
via arribat ja al número 100.
Després de més de dotze anys de
t reballs I fati gues quasi 8 la penombra

de la notorietat obse rvem com, dia
rera dia, Agermanament malda per tenir el lloc qu e li correspon en el nos-

tre àmbi t sòcio-cul tural.

Tot i que al llarg i amp le d 'aquests do tze anys d'existència, el
traça t del seu itinerari no ha estat ni rectilini ni cent per cent es·
table, hem de constatar amb no
poca sorpresa i admiració l'absència de colapses i recessions.
Poques, molt poques són les
plataformes eclesials que. nascudes en ambien t de «voluntarisme
de cristiandat» -febre conillera
dels a nys 60- han traspassat la
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barrera cri tica del s 70 i mantenen o augmenten --com en el nos·
tre cas- l'in terès de moros i cris·
tians. sense que aL'<.ò suposi haver
canviat la confessionalitat per la
cobertura de l'agnost icisme.
Avui , Agermanament, ultra la
publicació mensual dedicada a donar cons tància de la greu problemàtica del Terce r Món (única, de
moment, a casa nostra) comença a afermar-se com la cruïlla na·
cional i int ernacional de nombro-ses voluntats, més O menys organi tzades que, partint de dis tint s
plantejaments ideològics. malden
per canviar el que sembla destí
irremeiable per a ls milions de
«condemnats de la terra _o D'aquí,
el fet cada dia més notori del rol
que juga, en nom del nostre poble, a nivell internacional-tercer·

mondista. Paper que ningú no li
di scuteix, pe rquè no hi ha res
a discutir quan els pape rs i Ics responsabilitats que se 'n segueixen ,
no arrenquen de nomenaments
fet s amb el dit , mantinguts pe r
subve ncions oficials, sinó pe r l'esperit de servei con trastat dia a
dia amb la rea lita t i man tingu t
malgrat tants entrebancs intern s
i externs , i sostingut solidàriament pe r uns sectors del poble
que n'han sabut endevinar i valorar llur capacitat , ho nradesa i uli·
litat.
Parlar avui d'Agermanament,
demana un esforç de clarificació,
donada la comp lexitat que ha
ana L adquirint l'empresa, a força
de restar fide l a les exigè ncies de
fo ra i de casa . Exigències no pas
entenedores per a to tho m va l a
dir-ho_
f.s patrimoni de l'actual Agermanament un fons documental especialitzat en problemàtica del
subdesenvolupament, que agrupa
de manera ordenada i a l dia llibres, revis tes, periòd ics (interiors
i exteriors), àudio-visuals, documents, comunicats, dossiers. Voldríem destacar la importància d'aquesta secció. anotant simplement ]a inexis tència a Catalunya
de biblioteques dedicades al Tercer Món_
Una altra secció, avui autònoma
i independen t, originada per l'esforç dels «voluntaris pel Tercer
Món ., és la Cooperativa per al
Desenvolupament (CODES), dedicada exclusivament a l'ajuda tèc-

nica a països subdesenvo lu pats .
L..'l seva finalitat no és a lt ra que
promoun.: i do nar curs a la generositat i l'es perit de serve i d'una o nada c reixent dc tècnics que
aspiren a traduir de manera més
legíti ma el s seus serveis :l lIn a comunitat.
Aques ta no va o rien tació de treball no ha invalidat, però , l '~s 
fo rç pas tora l que a Xile O al Camerun continua fe nt Agermana·
men t, malgra t la cons ta tac ió que
e l temps i e ls enfocaments han
ca nviat qua litativament.
Sense oblidar tampoc el capíto l
o secció que Agermanament dedica a la conscienciació del nostre pa ís per la cau sa dels deshere tats a través de mú ltiples publicacions d 'estudi i divulgació ,
de conferènc ies, cursets i seminaris, àd huc per correspondència.
Si haguéssim de fer una valoració rà pida del que suposa per
a Catalunya i per a la comunitat
cri s tiana de casa nos tra. destacaríem tres aspectes fonamentals :
I. E l pas del volun tarisme a
la professionali tzació.
2. La revi sió c rítica del paper
que tenen els cristians en fro nt
dels pobles del Tercer Món.
3_ La base popular i e l compromís partidista d'un moviment
realment afermat i de personalitat rara.
El seu futur ha d'estar en l'interès de tots, ens plagui o no ens
plagui tant. Per raó del més clar
dels signes dels temps: el pluralisme.
Jaume Rodri
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Crònica terrenal
Els polítics en atur forçós, com qua

no poden ler politlca, lan politicologia,
que és una e.picle de politlca-Ilccl6
dintre d'un ordre. Donen conferència.
(en una de molt sonada. 8 Barcelona.
hi havia disset .ssistents. Inclosos al,
Informadors professionals). El diaris de

Madrid n'ofereixen la resseny., I el.
perspicaços corresponsal,

8n

submi·

nistren retallonets a la perifèria. Això
és la vida polític., l'actualitat, com
diuen.

Què és l'aperturllme?

e.s el que passa quan, en una
rauxa libe ra lit zadora entra a TVE
un nou ~ q ui p direc tiu , comença
per des tit uir ful minan tment l'e·
qu ip de sermonejadors rel igiosos
d ir igit pel bisbe Guer ra Campos
i, des prés de profun ds es tudis i revisions, pren la genia l mesura de
nomena r un equip de sermoneja·
dors re li giosos presidit pe l bisbe
Guer ra Campos. Ai xò és l'apertu·
r is me, «pequeño sa(tmnoP1fes ».

Sovi nt als perifèrics se'ns esca-

pen les filtrades subtilita ts de la
po l it i col o ~ i a dintre del s istema.
Pe rò quan a lgú pa r la d' Església i
Es ta t esmolem una mica més l'alenc ió. Ara mateix l'ex-minis tre
Silva Muñoz, que ens diuen que
és un polític catòlic ( teníem entès que ho e ren tots !), a firm a que
la denúnc ia profè tica està molt bé,
però que s'hauria de reglamenta r
i dis tri buir je ràrquicament. El
rec tor podrà denunc ia r les bajanades de l'alcalde del pob le , e l
bis be les inconveniències del go-vernado r civil , i la Conferè ncia
episcopa l les insufic iències de l gove rn ce ntral. Cada nivell eclesiàs·
tic gaudirà d'un dete rminat cupo
anua l de (locuments i comunica ts,
amb un camp de difus ió estric ta·
men t reglamentat segons el grau
jerà rqu ic. L'ava lo t profè tic queda rà degudament concertat, contras tat j orques trat, esmussat d'a·
res tes i afinat de tons. es a dir,
ja no serà necessari.
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Quan un magistrat ha d'anar escrlvint cartes als diaris per justificar una
sentència donada per ell , vol dir com
a mínim que la cosa no és clara. ts el
que ha passat amb el senyor Alejandro
Corniero en referència al cas d'un sacerdot obrer acomiadat de l'empresa,
simplement pel fet de ser sacerdot I

no have ...ho dit.

El jutge va don ar-li jus tament
la raó : l'acomiadament era impro-ceden t, i ca lia admetre 'l o bé indemnitzar-lo. Com és habi tua l,
l'e mpresa s'estimà més d 'indemnitza r-lo, i pledejà per una indemnització mínima. Aquí és o n el jut·
ge, convençu t pe ls arguments de
l'empresa, cons ide ra que «bé pot
passar que a algú (a l'empresa!)
no li resulti còmoda la convivè n·
cia quol id;ana labo ra l amb tina

persona reves tida d'una cond ició
singular». Si alguna cosa ens sem·

bla s ingular és ('apreciació del jutge. Quant ~ Ics dificultats per trobar [c ina, la sentència oblida que
es tracta d' un obrer i es complau
a sugge rir-li feines de capellà : «S s
possible -a rgumenta-, qu e les
seves possibilitats d e trobar feina co m a treballador manual no
abllndants, però aquesta
incertesa queda m és qu e ca mpellsada amb el fet públic i I/olori de
la grwl escassetat de sacerdots en
relació amb les 1JecessitalS" r efigio·
ses qu e existeixen eH espera de
se r ateses, no sols a Espanya s inó als països de miss ió. » Aques-

SigUÏ1l

ta tco log i, del sacerdoci im plíc ita en la sentència judic ial ha estat dura m<;> nt c riticada per J. P. a l
«Tele/eXpre s». El jut ge po tser no
sap que a ques t «jove i fogós periodista », com ell diu (apa, mos·
sèn!), es u n pes fort , i que polemitzar·hi ~s mossega r pedra. No
sé si és cert que el mag istrat perta nya una pia associació En tot
cas, cm de ia ci sacerdo t-obrer objecte de l'a fer (un jesuïta a mic),
cald ri a veure s i li semblaria tan
incòmode que un sacerdot treballés de catedrà tic.

La revista .. Barça_ publicava l'aHocucl6 del prior dQ Montserrat en rebre
la directiva i l'equip campió de la Lliga
(de futbol!) amb ocasió de llur home·
"atge a la Mare de Déu de Montserrat.

IÒs un text (em sap greu dir-ho )
inefable, ine narrable. t S una si m·
ple cxaltació ditiràmb ica de la gesta naciona l sense e l més lleu sen-

til c rític o e vangelitzador. No haur ia estat ga ire diferent l'oració
dels pontífexs de l'imperi romà
davant c i triomf dels seu s gladiado rs, et iòpics o indis pO'tser, comprats amb bons sestercis a qua lsevol mercat oriental. Diu fins i
tot e l pare prior que tots els monjos són barce lonistes, cosa que
ha urà decebu t els partidaris de
t'Espanyo l i que ccrtament desma rca e ls qui som fanàti cs del
Sant Andreu. Diu també, críptica·
me nt, quc e l Ba rça és més que un
club i que Montserrat és més que
un mones tir, i que d 'aquí ve el lli·
ga m simb iòtic. No ens diu en què
consisteix aquest que lcom més.
Bé, cal di r que segons què sigu i
a lguns no ens hi a punta rem . l
aquí s'acaba aquest comentari ,
pc r ta l de deixar-lo a l ma teix nivell eHíptic-eufemístic de l'esmentada aHocució.
L'arrauxat teòleg laIc Jaume Lorés
(n'hi ha algun altre?), que darrerament
no es deixa sentir gaire per dissort,
feia fa poc una reflexl6 que té molta
punta:

«(Ni ngú no li ha dit a la pe tita
burges ia desencisada del cris tianis me a llò que en el subconscient
ja comença de tenir ganes de sen·
tir. Que de ixar d 'ésser, o d'exer·
ci r, com :l c ris tiana h a estat el ca·
mí idea l per a continuar essent
burgesa amb la consciència tranquil·!a. Fer esca rafa ll s d el cris t iani s m ~ en lI :l moment que la moda
ho beneeix no compromet a res.
I serveix df" j us tificant per a mail·
ten ir totes les pre rrogatives petit·
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burgeses. Socialment, el cnstaa·
nisme havia arribat a ser la mala
consciència d'una burgesia. i sen·
se ell s'ha quedat únicament amb
el cinisme. ( . TeleleXpres • • Tras
la curoria poscoDciliar., 15-5-74).
Aquesta consideració, talment

la malèvola dita que «el mo·
vimen l de cristians per al socia·
Iisme és un carlisme a l'inrevés.,
ambdues tan típicament loresia·
nes, són coses que val la pena sen·
tir de tant en tant. Tant si hom
hi es tà d'acord com si no.
CO lli

Josep Camps
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D'ACí I D'ALLÀ
El divendres 24 de maig va tenir lloc.
a Barcelona. el lliurament del -Memorial Joan XXIII . del grup català de Pax
eh,l.tl a Uui. Ma,la Xi,lnacs I O.
mia"s - per la seva acció de no-violència activa 8 favor de la Pau- o

L'ac te va ser pres idit pe r monsenyor Lui ~i Be tazzi, president de
la Com iss ió italiana de Pax ChrisLi , acompanyat, entre a ltres, pe r
l'abat de Montserra t, Cass ià M.
Jus t, i el provincial de ls escolapis
catalans, J osep Almirall .
Frederic Roda, vice-pres irle nt de
Pax Chri s t i, va ex pressar e l significat del premi , c i qua l va ser
rebut pe r la mare d'en Xirinacs,
el qua l, com és sabut , es troba a
la presó de Caraba nc hel, a Madrid (vegeu . Quaderns. , núm . 28,
pp. 106-108), Ella mate ixa va llegir «La '\cnycra dc la pau », text
escrit pe l seu fill aq uest ab ril i
en c i qu ol expressa e l sentit que
té pe r a ell aques t Memoria l que
li ha estat lliurat. En Jaume Rodri, d' «Age rmanamenl », va glossa r
breument Ja figura d'e n Xirinacs
i va presentar el seu exemple com
una crida a superar Ics «solucions
pac tis tes ». que no solucio nen res.
També va dir uns mOl s e n Pepe
Beúnza, l'objector de consciència
valenc ià a qui l'an y 1970 ha via estat atorga t el ma teix Memoria l. I
el parc Jo.ep Almirall , que va posar de mnnifest, en nom propi i
dels esco lap is, la seva proximitat
a en Lluís Maria Xirinacs .
Els a ss is te nts va n s ignar un

full , tes t imoni de la concessió del
Me mo r ia l i adhesió a en Xirinacs, i va n rebre un fulle tó, amb
la fo tografia seva i el text «La senye ra de la pau l'> e n sis ll engües,
de l qua l n'extraie m unes fra ses:
«Jo sóc un [ili de l poble. triat
avui pel poble per a sostenir alta
la comba tent senyera de la Pau .
"No és un premi el que avui em
concediu. Jo només l'acceptaré si
me'l doneu com el signe d'un a
conj ura coHectiv3 . 'E:s pI docume n t d'un vot de l pob le per
aconseguir la Pa u .
»La victòria de la Pau no se rà
vict òria nost ra, sinó un e mbat e ncés i joiós entre e ls homes, en tre
Ics nacions i Ics races , on no hi
hagi ni ve ncedors ni vençut s, n i
exp lolado r<; ni explotats. ni homes cul tes ni ignora nts, ni sant ~
n i pecado rs.
»Amb a ques ta cOllcUc i6 accep to la senye ra de la Pau .»

Si Joan Gomls ha pogut parlar d'.eIQcclons franc<H!spanyoles», referintse a les que han tingut lloc a tot el
territori francès, per l'Interès amb qua
han estat seguides aqu(, tampoc no
fóra tan escabellat d'adjectiu . nala.
català- sl volfem donar entenent el
ressò que ha desvetllat en els nostres
ambients cristians el referèndum sobre
el divorci a Itàlia: . Hem guanyatl_,
bromejava més d'un entre alegre I sorneguer.

El comentari d'en J osep Maria
Rovira a «E l Corrco Catal5n_ des-
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taca entre els molts que han aparegut als nostres diaris. Transcri-

vim-lo:
«Divorci, sí; divorci, no. A ltàlia els divorcistes -els qui votaven no- han guanyat: 59 per
cenl contra 41 per cenl. La Democràcia Crisliana ha perdul. La
Jerarq uia c--c1esiàstica italiana crec
que -almenys en pres ligi- també ha perdul.
»Jesús de Natzaret va predicar
que home i dona podien es timarse i conlpartir la vida fins a la
mort; i exis teix un sagramen t que
funda aquest amor mutu en ¡'amor de J esús per l'Església, amor
que ningú no destrueix.

. Però per bé que la ma teixa naturalesa, és veritat, hi tende ixi,
Jesús de Natzaret no va gosar dir

que Ics legislacions mundanes havien d'imposar la llei de la indisolubilüat en tots els casos i a
to ts els homes, fins a aquel ls que
després de molts anys viuen encara de manera irregular. Per això

aquests dies podíem imaginar-nos
cI somriure de Jesús davant els
fets italians,
. Somriure benèvol per als qui,
en definitiva, ens perme ten de
di stingir enlre sagrament i legislació, entre comunitat de fe i cris·
tiandat, e ntre Església i Estat profà, entre unitat visible dels c ristians units en la fe i Democràcia
Cristiana .
• Somriure --qui sap, no n'estic
cert- amarat de pena perquè tot
el que la Je rarquia ital iana té a
dir com " Bona Nova de Jesús,
abans i després del Referèndum ,
és que la indissolubilitat del matrimoni és de llei natural. Bon ica
324

bona notícia, encara que no sé
exactam en t si és la de Jesús o la
de Justinià!
.E I somriure de Déu! : la seva
ironia ha deixat malparada la
D,C., que és el partit dels ca tòlics
i que, per molt que avui proclam.i
verbalment el pluralisme en voler monopolitzar, a la pràctica, la
unitat visible i política dels cristian s, s'ha convertit en una cari·
Cc'1tura de l'Església i, per això
precisamen t, pot fer molt de mal
a la fe,
. ] cans i i que no ho escric en
un moment d'ira si nó ben consc ientment; jo que continuo admirant, avui i tot, AJ cide De Gaspel'i , ci Iídl!r D.C. de la postguerra,
perquè va ser un cri stià de debò
i va vo ler que els cristians ajudessin a posar els fonaments d'un
Estat laic i democràtic, Però ara
tot pren un to menor de grisalla:
e mpeny com puguis a vcure si
ens coHoquem ".
"Fixeu-vos com el Senyor, amb
els vots de tot un poble, constituït massivament per catòlics que
es timen la Madol1l1a, sembla haver donat una lliçó a l partit dels
catòlics i a una Jerarquia encara
molt de Cristiandat . Perquè el
cristià no ha de menester la Cristiandat per a creure que és indissolu ble un sagrament basat en
l'amor.»

Un bell _missatge al món sardanista_
de l'abat Cassià de Montserrat va ser
llegit el 21 d'abril 8 Igualada, amb ml>
tiu d'ésser proclamada . XV ciutat pubilla de la Sardana-:

«Des del fon s del cor voldria
fer-vos arribar a tots i a cadascun de vosaltres, amics sa rdanistes, unes paraules senzilles d'es timació i d 'encoratjamen t.
»J o trobo en la sardana , mill o r
dit, en vosaltres formant la rotllana de la nostra dansa, una de les
expressions més belles de la joia
de viure. L'home d'avui, esclau de
mil servituds, ha perdut la joia ;
viu afanyosament. angoixadament,
les con tradicc ions, e ls o':iis, l'absurditat de l'egoism e. Sols aquell
qui estima retroba el sentit de la
vida i àdhuc de la mort. "Te nien
un sol cor i una so la à ni ma." Això
és essencia lment la sarda na: un
ges t de comun ió, d 'amistat, d 'o-

bertura als altres . l un ges t de
llibe rtat: la sardan a no és esclava
de res ni de ningú. L'úni c cà lcul
que la cenyeix és el nombre del
ritme i de la bellesa. No és espontaneïtat salvatge o insensata s in·ó
convergènc ia gratuïta i delicada
de ls qui compartiu fermament,
joiosament, la mateixa es perança
de vida i de llibertat. »

Uns bons amics ens han fet arribar
unes precisions sobre la nota de . La
Vanguardia _ transcrita al número anterior de «Quaderns lt (p. 224) que mati·
sen tant el seu contingut que ens ha
semblat que no podíem deixar els lectors en la ignorància ni el desconcert.

En efecte, la nota està plena
d'in exactituds. La concessió de la
carta d e Germandat de les Escoles Pies no va ser promoguda per
la Provínda de Catalunya, ni tant
sols pels escolapis, sinó per una

gestió clel titular del Sindi cato Nac io na l de Enseñanza prop òe llu·
nya ns organis mes roman s.
Molts escolap is de Catalunya
s'hi varen oposar obertament per
la signi fi cac ió confusa que pod ia
teni r el ges t i mani fes taren e nlre
altres coses: «Voldríem que la ge·
neros ita t que ha mogut els organitzadors d 'aques t acte els mogués també a realitzar-lo a favor
de tant s ex·alumnes nos tres que,
d es de l'obscuritat, i a vegades,
cies de la persecució, donen veri·
tab le exemp le d'est a r amb e ls treball adors.»
La Província de Catalunya va
demanar qu e s i el lliurament voli a tenir un caràcter íntim. es fes
sense publi citat. Ai xí va ser promès, però no es va comp lir.
E n fi, un tes timo ni més, s i ens
ca lia, d'utili tzació de l'Església
«per sorpresa» i que provoca r e·
s is tències j preses de posició dels
nos tres amics els escolapis ca talans, indica dores de la sanitat de l
cos. I un a ltre tes timoni, s i calia.
d el desig d'oferir una ima tge de
bona en tesa, de cara a Ja galeria,
qu e res no té a veure amb la reali tat.
Ens assab~ntem pel «Full diocesàde Vic--Solsona que responent a una
indicació de la Conferència episcopal
tarraconense es va crear a Barcelona
un Secretariat general per a promoure
l'aportació d'antics t:lements de les associacions d'apostolat seglar a la mis·
sió renovadora de l'Església.

«Per això a lguns antics fejocistes han començat a moure'". fent,
com a primera cosa, un recés es-
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piritual que tingué lloc el dia pri·
mcr de maig a la casa Mater Sal·
vatoris del Tibidabo. Hi acudí una
bona representació dels bisbats de
Vic i de Solsona. Allà es va veu·
re cla r que, si després de 38 anys
d'inact ivil 3t coHectiva, la fl ama d e
l'ideari persis teix ben vi va encara, sembla que la sembrada d 'a·
quells pocs anys degué ésser fer·
ma , assenyada i ben assaonada, i ,
per tant, no fóra del tot esce bellat
que s'inte ntés de donar·hi forma
nova, per antecedent i estímul de
l'organització de la joventut crisliana ac tual (bastant inexi stent , s i
volc m ser sincers, sobre tot a nivell de mentalitat coHectiva), i
que l'Esglp.sia reclama i necessi·
ta si vol complir la seva mi ssió
salvado ra i vol con tinua r i assegurar ]a seva mateixa existència.»
Potser aquest informado r ignora que am b mo tiu de l'aparició,
a ra fa dos a nys, del llibre T,a Fe·
deració de Joves Cristial1 s d e Ca·

rahmya. Contribució a la seva lú stòria, antics fejoeïstes ja va n come nça r-sc a moure i van cridar
diverses persones més o menys
relacionades amb grups de joves
c r is tians d 'avui. I que aques tes
més aviat els van desanconsellar
de fer re" passats 36 anys' que
e ls joves d'ahir ja no ho són, avui,
i la his tòria no ha passat deba des.
Ens agradaria que els informa·
dors del Full ens expliquessin què
vol dir que la joventut cristiana
actual és «bastant inexistenl,. i
que n'esbrinessi n les causes. També ens agradaria que ens precisessin quina és aquesta «Església»
que «reclama i necess ita» la j o-
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ventut c ris tia na i de quina mancra la reclama. l no ens plau el tf·
tol: «¿ Sorgirà una nova Federació de J oves Crislians? » Pregunteu-ho, s inó, als joves cris tians d'avui , que n'hi ha !

Por fi ha .sclatat la bomba. S'anomena «Misteri pasqual I acció alliberadora. _ Es presenta com un _document d.
treball _ elaborat pel doctor Josep Maria
Guix, bisbe auxiliar de Barcelona I ha

estat revl.at pel. bisbes do la Conferènciq episcopal tarraconens&. Diu -la
nota feta pública als diaris- que con-

té el pensament del nostre episcopat
sobre una pili de punts.

Feia IllC'"'os que en teníem notícia. Esperem dedicar·hi , amb
l'atenció que e l tema demana, algu n a rticle en e ls prope r~ números.
De moment a puntem l'esperan·
ça que aquest .document de tre·
ball » donarà lloc, de debò a un
treba ll con iunt de diversos grups
amb els nos tres bisbes sobre
aques tes r¡ües lions. Potser fóra
l'hora . El que no deu poder ser
és de manlenir una se paració que
convertís la Conferència en un
cercle tancat que anés elaborant
coses pel seu compte. Dià leg, dià·
leg, diàleg. Tres vegades i mil ve·
gades. Aterrar e ls embans, que a
volies semblen autèntics murs de
carreus.
La bomba, dèiem, ha escla tat.
Ja tindrem temps d'examinar-la
i de veure'n les conseqüències.
Limitem-nos a deixar-ne constància; a expressar un desig.

El. nostres bisbes es van reunir , novament, els dies 24 I 25 d'abril a I.
residència Mater Salvatoris , al bell cim
de Collcerola. Així ens ho comunicava
la nota publicada als diaris el dia 28
d'abril i que, com sempre, és represa ,
despré s, per tots els Butlletins oti·
cials.

La no ta ens assa ben ta que el
senyo r b is be d e Lle ida i m ossèn
Llu ís M. Sis tac h ha n estat ree le·
gits, resp.:::c tiva me nt , secreta ri i
vice-secretari d e la Conferència
per a u n nou trienni, q ue els bisbes s 'han ocu pat de la fo rmació
perman ent del clergat ( << Iran COt1siderado el se rvicio positivo qu e
pueden prestar los t emas preparados por la Comisió rt episcopal
del clero y estinzan conveniente
preparar su difusión en t re los

sacerdot es» ). q ue s'han ocupa t d e
la Facultat d e Teologia (e n sessió
ple nà ri a d el Pa t ronat de la Facultat) , de l Cent re d' I nfo r mació Soc iològica etc l'Esglés ia a Catalunya
(confiat a ISPA), dels es ta tu ts
de ls m ovi ments Mi nyons Escoltes
i Gu ies Sa n t Jord i i de les relacio ns ent re l'Esglés ia i l'Es ta t «e n
el m o men t a ctua l i sob re les seves
es pecials inc idènc ies en l'à mbit
de les diòcesis de la Ta r raco nense» (¿ h i ha urà una críptica allusió a l'enorme p rob le ma humà
i ecles ia l qu e cons ti tueix l'e terru tzació de la situac ió anòma la d e
la Seu solso ni na?). «H an manifesta t la seva plena a dhesió a ls cr ite ri s exposats en el com u nica t de
la Comissió perm an ent de l'Ep iscopa t es pa nyol. . (Es d eu re ferir
a l d ocum en t apar egu t e n ple afer
Añover os . No hi ha hagut, don cs,

p resa d e pos ició pública pel que
fa a les q üestions tracta des pe r
la cèlebre homi lia, com els hav ia
es ta t re pe tidame nt d emanat
com m o lt s hau r ien des it iat.)
Aquestes qüestions no han tingut cap rc!)sò a la prcmo;;a: només la tra nsc r ipció de la no ta de
sempre.
Pe rò la nota encloïa , a m és, un
llarg parà~ r ar q ue vole m tra du ir
íntegramen t : «E l bisbe d e To r tosa va informar àmpliament sobre
Ics poss ibles repercu ss iono;; h umanes i pastora ls que el projec te de l
transvasament de l'Ebre pod ia
compor tar. E ls bis bes, se nse entrar e n e ls aspectes tècnics de l
proj ec te, van coincidir en Ja impo r tà ncia d' a qu es te s repe rcuss ions , q ue suposarien la imm igració obligada de mi lers d'hab itan ts
amb el consegüen t incr ement de
massi[icac ió de què pateixen ja
les grans Ciu tat s, a ix í com a lt res
co nseq üències que d e to t això es
der ive n de ti pus per so nal fam ili ar, rel igiós, cultural, eco nòm ic,
socia l, e tc. Aq ues tes consider acions han posa l en relleu la n ecessi ta t d e teni r p rese nt, a l'hora
de prendre un a decis ió defi nit iva,
l'a tenció q ue cal p res ta r sempre
a a qu es tes conseqüències , de manera qu e eJ s in te ressos econò mics
no pass in a l davan t de l respecte
degu t a Ja persona huma na i als
seus dre ts legí tims i q u e es fac iliti, ensems , u n jus t equili b r i en
el desen rot llament d e les d iverses
zones d e la regió conforme a ls ensenyam ents i a les preocu pacions
socials de l'Església .•
Aquest paràgraf ha motiva t d istin ts com en taris a la prem sa: a l
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«Diario de Barcelona», al «Correo
Catalan ., a «Tele-eXpres» ... i no
pas favorables, precisament.
• Tele-eXpres» -només per donar-ne un tast- titulava l'li de
maig «Extrañeza . la columna «A
pwlla seca» (que, com tothom
sap, escriu el seu director, senyor
I bàñez Escofet).
«Primer van ser els bisbes de
la Tarraconense, en la seva darrera reunió; ara ha estat Omnium
Cultural. Tots s'han posat d'acord
per trac tar Tortosa amb una cortesia insospi tada , d'aquella manera que diem en català: "Cor què
vols, cor què desi tges" ( ... l. Em fa
la impressió que e ls reverend.íssims prelats i els prohoms de la
cultura catalana, que representen
"t ot" Catalunya en les seves ded icacions paniculars - l'ànima i la
lIengua- han pres candela en
una processó que no era la seva.
El problema del t ransvasa men t
de l'Ebre és cosa que ens afecta
:l tots, i no solament Tortosa.
Barcelona en prime r lloc, perquè
Barcelona no té la culpa d' haver-se convertit en un mo nstre de
tres milions de persones amenaçades per la se t a breu termini .
Sempre que s'ha parlat d'aprofitar l'aigua de l'Ebre s 'ha fet pensant en e l ~ milions de metres cúbics que se'n pe rdien al mar. I
fin s ara ningú no deia res. Tant
els bisbes com els prohoms, alguns d'ells grans indus trials ja es
queixaran quan els manqui l'aigua
beneita i l'aigua per a elaborar
els seus productes, alguns d'ells
aromàtics. Pe rò, de moment, Tortosa guanya. Suposo que no serà
per apaivagar el cantonalisme dels
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conciutadans de MarceHi Domingo i Joaquim Bau -per citar dos
extrems- per allò que "naltros
no som ni ca talans ni valencians .
Naltros som tortosins". M'ha es·
tranyat: paraula.»
1 bé, cal dir que Omnium Cultural publicava, al cap rie pocs
dies, una puntualitzaci6. Els nostres bisbes, en canvi , no ho han
fet. ¿ En tindran p rou amb el text
que hem transcrit i que a molts
e ns ha semblat pobre i simpli sta
i, en lot cas -si volien apuntar
els desequilibris es tructurals-,
mancat d'alè profètic i de força
de denúncia?
. Missa dominicql., la publicació qui.

zenal del Centro d. Pa.tor.l IItúrgl·
ca de Barcelona, que presta un ajut
tan Important als qui han de preparar
les çelebracions dols diumenges I fe.
tes, ha rebut unes _observacions. escrites dels bisbes de la Tarraconense.

A partir del mes d 'abril , no serà possible d 'inserir-hi el text català de les oracions de la missil.
Perquè, si cal que «hi figuri la
versió oficial , sense ulteriors
adaptacions:», com volen els bisbes, també és cert que ell s han
cedit els drets de publicació de la
versió catalana oficial a dues cases editorials, les quals encara no
han procedit a fer-ho . Les portes
resten així tancades amb pany i
clau: no hi ha possibilitat de traducció lliure, ni possibilitat de
transcripció de la traducció oficial.
Els capellans es veuen ara, obligats a fe! mil giragonses - tan

pràc ti c ':I Ul: els n.!s ultava aquell
fullet de c.: Missa domini cal »! però almenys s'estalvien edicions
«pirates». Pel que fa a les ve rsions, en canvi, ta ntes com vul·
gucu; no cal massa pe rs picà ci a
per a comprovar que e ls resultats resullen m és allunyats de la
«ve rsió ofic ial » qu e aque ll es «ui·
teriors adaptacio ns ») qu e fe ia
«Missa domini ca l». Pe rò a ixò no
afec ta e ls engat jament s litúrgicoeditoria ls dels nos tres bis bes.
Les «observacions» que comentem parl en, ta mbé , dels textos de
la pregà ri a dels fid e ls i de les homilies q'J e c.: Missa do mini ca l» va
ofe rint als seus s ubscripto rs. El s
bi sbes Ics consideren unila terals :
pa rl en massa d 'allibera ment i
massa poc d 'al tres coses, diuen.
«Missa do minical », e n una nota
d c la tramesa d e l 28 d 'abril, es do l
«que aques ta primera comunicació que els bis bes cata la ns fan al
Centre de Pas to ra l litúrgica en
els seus a nys d'exi s tè ncia s igu i
d'un cair~ predo minantment crític ». Cons t:.\ta, en canvi, que les
cartes que re p i les res postes a
la seva enqu esta an yal «són fonamen ta lment encora tjadores, en·
cara que no h i manquin c rítiqu es concr e tes o suggeriments,
qu e es base n e n la utilització de
M. D .•
També es podria doldre que
e ls bi s bes hag in procedit a fer
un es observacions escri tes i no
un intercanvi oral. «Parlant, ta
ge nt s'enlén . , fa un adagi català.
Aquesta vegada, però ha prevalgu t el lla tí scripta manent. Ha esta t un gu,ny?

(Pos tda ta. "Missa dominical»
del 9 de juny fa notar - i té raó-que «Hoj a dominical» de Barcelo na ha com ença t a publicar ara
les o ra cio ns presidencials que
«Mi ssa d0 minical » no po t fe r. Ho
conside ra «discutible». Que ens
s igui pe rm ès per tot comentari un
nou afo ris me -de la saviesa popu lar!- : «O tots frares o tots cano nges!»

Consti que no ens agradaria reincidir,
aquesta vegada. Però, quina culpa hi
tenim nosaltres sl el senyor bisbe da
Vic, ofereix als periodistes una bona
excusa per a parlar del nostre amic
mossèn Josep Dalmau?

Pàgina sencera a «Tel e·exprés »,
a mb fo togra fi a i t Ol. I un munt
de lle tra m enuda : Mossèn J osep
Da lma u ( i so bre tot, en aques ts
temps dt! secularització, no us
descuidéssiu e l mossèn, que li
dó na aques t regust tant camp ) escriu una lla r ga carta al seu bisbe en la q ua l exposa «a) conce pte vos tre de fe; b ) act itud vos tra
dava nt l'esc riptura; c ) concepte de
Jesucrist ; d) concepte dels sagraments en genera l i en parti cular;
e) concepte de l'autori tat en l'Església catòlica ., tal com el bisbe
li dem a na. Mossèn Dalmau malda
que malda ràs per fe r «veure clar
el sentit de l' Església i el vos tre .
o per de mos trar «suficientment
que el vostre sentit coincideL't
amb el catòlic •. Perquè la Cosa ha
de quedar «ben clara davant l'opini6 •.
¿ Ha aconsegui t el pobre mossèn aquest tvur de force? E ll ma-
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teix, al final de la llarga contes ta,
cs deixa temptar pel dubte: «Tinc
una mic::1 de por

que tampoc

aques t intent satisfaci e ls seus
dubtes sobre la meva ortodòxia ... »
Amic Dalmau : se ràs el que

se~

ràs i ens separaran tantes i lantes
coses, però això, almenys ningú
no t'ho pot posar en dubte: ets
un testimoni de fe enmig del nostrc poble .
Pel singular .Edlcto para la proY¡"
sió" de l, Canonjia Magistral, vacante en esta Santa Iglel18 Catedral Bas(lica de Barcelona_ que apareix al but·
IIQtf del me. de maig, ens Informem
que encara hi ha provisions de canonges . • laU! Deol_

Vegeu-ne }'cncapçalamcllt: . Nos
Dr. D. Narciso, del titulo de San
Lorenzo ilt Damaso de la S. R.I .
presbítero cardenal Juban )' Arnau,
Arzobispo de Barcelolta, y el Dean
y Cabi/do de esta Santa Iglesia
Cat edral Basílica, hacemos saber
que, por defunción del Muy llu stre Sr. Dr. Emílio Segura Elizm.endi, se halla vacante en esta Catedral Basi/ica de la Canonjía Magistral, que ha de se r provista m e-

diante oposición, de conformidad
COit el Articulo X del vigent e Con-

tellà i en cataJà-, a comentar per
escrit un pun t del Concili i a traduir-l o en dues llengües estrangeres. 1, s i arribeu a la cobejada canong ia, pre pareu-vos per a dirigir
la pastoral baptismal del nos tre
primer temple i per a preparar-hi
i llegir-hi 1\ nes mo nic ions ben litúrgiques ...
Un progrés pos tconc iliar? Més
avia t diríem, amb en Casimir Marlí (<<El Correo Catalàn»), «u na refo rma c rol101ògica m e11 t postcon·
c iliar».
. La secular instituci6n catalana d.
los Juegos Florales. h. tenldo elto afto,
por vez primera. como mantenedor I.
personalidad emlnente de un cardeR81
de la Iglesla en la persona del arzobispo de Barcelona Monseñor don N.r·
ciso Jubltny.»
«F..sla {¡esta primave ral de la

poesia, de la fe y del amor, ILIvo
como man/enedo r es en el decur·
so delliempo en Ba rce/olla li eclesidslicos insignes - el arzobispo

de Tarra.~ol1a López PeMez, el
obis po de Perpigl1ar, (sic) Carselade du Pon t, el de Viclt, Torras y
Bages, el abad Marce l d e Mont se r ral ent r e olros- y ello mueslra
la cons/ante vinculación de la

corda/o.»

I glesia a realidades culturales tan

A punt, doncs, capellans qu e U1;
considereu idonis, reuni u les con·
dicions degudes i vulgueu opositar·hi: prepareu la ins tància cor·
responent i acrediteu «eda t, orde·
nació sacerdotal, es tudis, graus
acadèmics, ministeris, càrrecs, i
serveis pres tats». Disposeu·vos a
escriure dues ho milies --en ca s·

im por/ant es como el florecimien·
10 de las [et ras y el ma,tlenim;en-
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10, perfecció" y desa rrollo de la
lengLla catalana , 'Llita de las primeras que en la Europa medieval
brolarm1 del latín y que cmt sus
hermosas varianles dialec/a les d e
Mallorca v Valencia, siempre ha
sido !engua viva d el pueblo en es-

las regiOll es de Espatla y en e l Rosellól1 y s ie mpre Ita aporlada valores notables a la c ultura universal. »

Fins aquí el primer paràgraf de
l'article que signa Ramon Cunill
a «Hoja dom inica l» de B3rcelona
del 19 de maig.
Caldria no ob li dar, que aquesta «secular ins titució_, rcinstaurada el 1859, va celebrar-se a Barcelona any rera any fin!:o. al
1936, amb a lgunes dif icnltats a
principis de segle (aixl, per
exemple, ci bisbe de Perpinyà,
doctor Carselade, abans de presidir-los l'any 1914 a Barcelona, va organitzar-los al Rosselló l'any 1902, que no van poder celebrar-se a l'interior del
Principat) i durant el Direc tori
de l general Primo de Rivera. l
que, pasS3t e l parèntesi de la guerra dels tres anys, el Jocs van reprendre i han con tinuat ininterrompudament fins ara al defora
de Catalunya : aq uest any 1974 se
celebraran a Holanda, l'any passat van celebrar-se a Mèxic i l'any
a nterior, 1972, a Ginebra, a mb un
trist colofó, de l qual, a l seu dia,
van informar prou els diaris
locals: sis dels set me mbres
del jurat van ser multats amb
200.000 pessetes cadascun , els
senyors Alexandre Cirici . Joan
Triadú, Fèlix Cucurull. Josep
Maria Castellet, Albert Manen t
i Josep FauJí , a lguns d'e lls catòlics notoris. El setè es va escapar de la c rema: e l senyor Ramon
Sugranyes de Franch, professor a
la Univer5ita t de Fribourg i a ntic
auditor la ic al Concili.
Ara bé , fa tot just quatre anys,

tornà a iniciar-se a B2rcelona una
celebració de ls Jocs Florals Ens
trobem, doncs, amb una dualitat
polèmica ... Sigui quin sigui el
pensament de cada cú (i sobre
Jocs Florals hi ha molt a discutir)
e l que no hauria de fer-se és parlar «dels» Jocs Florals, com si res
no hagués passat ...
Fe ta aquesta precisió, que ens
sigui pe rmès un suggeriment: després de l que el doctor Jubany ha
dit sobre 1a presència de la llengua catalana a la litúrgia i a la vida de 1'Esglés ia , ¿no fóra hora que
publicacions com «Hoja diocesana » i e l ~ B o letín oficial del Arzobispado de Barcelona», revisessin
el seu c riteri lingüístic?

Pel fel d'ésser padrins de bapll.
me per unes raons especials, que ara
no vénen al cas, hem estat convidats
el diumenge setè de Pasqua a una ce-lebracl6 de primer. comunl6 en una
parròquIa de la comarca, molt a prop
de Barcelona. en la qual presenciArem
un autèntic espectacle.

El temple era ple de gent i en
l'ambie nt mancaven totaJment el
silenci i pI respecte. Molt s familia rs dels combregants sos tenien
en els seus braços o damunt eh
altars laterals, nines de joguina
vestides amb diferents models .de
comuni ó •. E ls bancs del davant
eren ocupats per una cinquantena, entre nens i nenes, per als
quals es feia aquell a festa. (Du·
rant tot el mes, cada diumenge i
fes ta de guarda r combreguen per
primera vegada, la mateixa quantita t de criatures.)
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Les nenes anaven «de blanc»,
am b vestits curt s, si bé alguns d'aquests vestits només figurava
que eren curts, per tal de complir am b allò que el senyor rector
havia demanat, però un cop fora
de l'església, els descosiren la vora i allí, enmig de la plaça, els
vestits es transfo rmaren ràpidament en ll args, ja que aquesta era
la iHusió de les seves famílies.
Durant la cerimònia es llegiren
les lectures i es donaren explicacions en mal castellà (no ob lidem
que els monstruosos blocs, com
un nou Bell vi tge, s'han plan tat en
un poblet on, fins fa poc, només
hi hav ia unes quantes cases de pagès i no calia mai enraonar en castellà). L'Evangeli fou llegit pel senyor rector en català. En arribar
al paràgraf: . Par e bo, el món no
us ha conegut. .. », e ll, molt nerviós, va afegir, poètic: «Ja es veu ,
Senyor, ja es veu ... » Tot seguit va
dir un parell de vegades que en
aquelles condicions no podia pre.
dicar i, com que ningú no es va
donar per entès, la missa va continuar en tre un murmuri interminable del públic que no feia cap
cas de les reflexions del seu pastor.
A l'hora de la comunió, els nens
i nenes sortiren e n fileres cap al
presbiteri a rebre l'hòstia a la boca i al seu darrera seguiren unes
quantes persones.
Acabada la ceri mònia litúrgica
va tenir lloc, a la plaça mateixa de
l'església, un au tèntic «guarniment»: bosses, medalles, creus,
rosaris, llibres de tapes nacarades i tanques metàHiques . .. , fin s
aleshores en mans dels pares i fa-
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miliars, van apressar-se a completar aq uells modelets infantils.
Després, la festa de família durà
fin s ben entrada la tarda : menjant, bevent, cantant i ballant «flamenco» i repetint : «niñas, és te es
el dia mas teliz de la vida . , no
sense abans haver fet cua a casa
el retrati.sta per a servar-ne constància memorable per mil vuitcentes pessetes.
Nosaltres, que vàrem ser espectadors perplexos d'aquesta carnavalada, ens preguntem:
- ¿en nom de què, la comunitat cristiana pot viure al marge de
tals admin istracions de sagraments? ;
- ¿fa ríem mal a aquests germans nostres, s i els negàvem de
participar a l'àpat eucarístic ?;
- ¿ deixant-Ios-hl participar, els
fem algun bé?
Perquè, pel que sabem, no es
tracta d'un cas únic, sinó d'un autènt ic desbordament que sembla
inendegable.
JMR-MDA

Barcelona
«L'abstencionisme de la primera vol·
ta de les eleccions per al Consell presbiteral ens preocupa. Deu ser atribul·
ble a descuit o 8 contestació. En tot
cas, ens pot perjudicar. SI l'únic òrgan

de consult8 que l'arquebisbe, de fet,
reconeix, nu ens representa prou, quan
arribin situacIons difícils ens trobarem

sense instruments d'acció ni que sigui
mini ma.
_Els sot.slgnants, després de parlar-ne amb uns quants amics, hem cregut que calia arreglar una mica la co58 a la SQgona volta. I us proposem, 8

titol simplement d'amistat: al que voteu¡ b) que vulgueu enfortir els repr.
senlanls del medi popular I de I·.....
bie nt inteHectual._

Així s'exoressaven mos.;¡r n Joan
Ori ol. rec tor de la pa rròquia de
Cris t Rei, e legit a la primera volta. i mossèn Josep Mari3 Vida l
Aunós . rec tor de Sant Med ir. en
u n comun icat mu lticopiat d is t r ibuït àm plia ment. A aquest erecte
anotave n quat re noms, amb indicació d'edat i d'aquells punts que.
a parer seu, e ls feien recomanab les com a «represen tan ts del me·
di popular i de l'ambient intel·
lectua l •.
Un comun icat així es comen ta
sol: diu les coses pe l seu nom
i no amaga cap carta . Quin cas
ha fet e l cos electoral d 'aques ta
crida?
E ls resulta ts de la segona volta
són de fàcil interp retació. Havien
de ser elegits sis capella ns, però
cadascú només podia donar quatre noms. Doncs bé. e ls qua tre pri·
me rs elegi ts correspone n a la llista de mossèn Borràs (vegeu . Qua·
derns» número 29. pp. 219·220) i
els dos darrers a aquesta llis ta
de nova ap:trició. La c rida no deu
have r aconsegui t , doncs, de convèncer els sectors abs tenc ionis tes,
però ha poHari tza t . ta nma te ix. uns
quants vo ts. Pa r la nt e n pla ta : la
lli s ta de mossèn Borràs ha gua·
nya t les majories i la llis ta Or iol·
Vi da l Aunós les minor ies.

Con tinuem sense saber percentatges: Ja nOla apa regud a a ls diar b e l 14 dc mai g, que donava la
notícia de la cons ti tució del nou
Consell presbiteral i la ll ista dels
seus mem bres, no cnt ra\'a en
aques le!:l mcnudè nc ies percentuals
que tan t <tgruc.hm , en ca nvi , a ls
nos tres veïn s francesos a l'ho ra
d'e legir ci nou p resident de la Re·
pública.
Alguns comcnten que, si a la
p rimera volta, la pa rti c ipació no
havia arribat a l 50 %, a la segona
- 3 l'in rc vés de les e leccions rra nceses- encara ha estat més baixa .
I això que , aq u í, e l vot era per
correspondè nc ia, per a don a r facilitat s. Pe r què no es publica tot
dc manerl de ta llada? Xif res no
donades vo l dir, d'una mane ra o
altra, nega tiva a prendre acta de
la realitat i a deix:t r-se interpeHar
per ella. Qui sap s i e l • Boletín
oficial» cs dec idirà a ser més explícit. Si no, encara ens queda u n
darrer consol: esperar q ue a lguna
enques ta D1ra ta aport i, per canrtls
poc clars. la llum que ens és ne·
gada.
I a ra. un tr iplc prec : que e l
Consell episcopa l i el Consell
presbite ra l conside rin a tenta ment
els resulta ts i n 'estud iïn el significa t; que sospesi n, a ixí ma teix, e l
s igni fica t cie les a bs tencions i el
sentit de la represe nta tivita t del
nou òrgan; i que en tregu in - i en
facin públ iques- Ics conseqüèn·
cies , si s'escau.
Dit a mb unes a ltres paraules:
q ue no 'aconten ti n a mb el fàcil
recurs a la rep resen tat ivita t fo rma l (ta l com ja insinu ava u n article no signa t inserit a «Ha ja dj o333
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cesana» del 26 de maig, recolzan tse en les 1C nor mes per a l'elecció »,
p ensades «mira nt sobre tot d'asse·
gurar la màxima represen ta tivita t
j la presència en aq uest organisme de tota la problemà t ica que
presenta una d iòcesi tan diversificada com la nostra»). Pe rquè, s i
és lI na ve ri ta t indiscu tible - i tornem a cita r e l ma teix articleque les abstencions «també infl ueixen en el resulta t d 'una votació, d'a lguna man era », no f6ra de bona lle i veure-h i, només,
u na fo rma de coHabo ració. Qui
sap si, en aq ues t cas, són tota una
a lt ra cosa.
Els diaris del dia 12 do maig publicaven, a través de l'agència Europa
Press, un comunicat de Iq parròquia de
Sant Andreu del Palomar sobre uns feta

que havien lingut lloc l'avantvlgilla al
vespre.
El re.collim integre :

«Lrt po licia va impedir la realització J 'una assemblea de reflex ió c ristiana sobre la pena cie
mo r t a l'esglés ia pa rroq ui al cie
Sant Andreu de l Palomar d 'a.q ues ta ciuta t. L'acte hav ia estat
pro mogut pel Grup cr istià de Promoció i Defensa dels Drets Huma ns del sector de San t Andreu ,
en coHaboració amb diverses entita ts i especialistes.
»Davan t un gran desp legament
de fo rces de la policia armada, un
grup nom b rós d 'ins pectors de la
B ri gada d' Investigació social, després d' i n t '~ ntar, sense èxit, de convèncer els capellan s de la parròqu ia q ue can ceHessin l'ac te, van
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començar a bloquejar la porta i
a prendre la fi liació completa de
to tes les person es que ent raven
a l'esglés ia, amb lentitud deli berada, semblava.
»Dava nt a ixò, i ta mbé o. causa
de l'impressionament a parat policíac desp legat a la p laça de l'església, moltes persones van desisti r d'en trar-hi. D'altres van passa r
els cont ro ls i es va reunir lIna as·
semblea d 'u nes 300 persones, mentre a ltres esperaven per cntrarhi. Passada un a hora i vist que
l'objec tiu era de canceHar l'acte,
aq uest es va ajor na r. La reunió,
a ixí frustrada , es va d issold re pacíficament.
. Aques:a pa rròqu ia, e n l'esglé~ia de la q ua l s'anava a celebrar
l'assemb lea de refl exió c ristian a
sobre la pena de mort, conside ra
que han esta t viola ts e ls d re ts dels
assistents, posa t que l'acte ha esta t impedi t . de fe t, per l'a u toritat
governativa. l decla ra que. salvat
un mi llor judic i de l'au torita t eclesiàst ica, existeix i ha d 'ésser protegit c i d re t de ls ciutada ns a rcuni r-se per estudia r temes que sigui n en benefici de la societat. I
que, trac tan t-se d 'u n tema que
afecta la mora l cri stia na pot - i
ha de- ser estud iat a l'in ter ior
de l te mple, i no po t ser impedi t
per l'autorita t directament o indi·
recta ment. per mitj à de p ressions
i de coacció, sense vio lar les presen ts lle is concordades. Aquesta
parròquia es remet a ls nombrosos
documen ts de l'Església i concreta ment de l'episcopat espanyol i
a pel'la a l' ~ ut orita t diocesana que
recolzi cls dre ts lesionat s de la

comunita~

cristiana . Conriem i sol·
lici tem que manifesti públicamen L
la seva reprovació .•
Nu sabríem a fegir-hi res més .

Coloma) I Cornellà sobre el tema : . La
nostra vivència de la fe a partir de la
pràctica de la lIuita _:
«

Traduïm d'.lglesia de Santa Coloma
de Gramaneb, suplement multicopiat
del full diocesà que editen setmanal·
ment les parròquies de Santa Coloma.

«E l quinze d e ma ig es va rc unir
Consell pastora l int e rp arroquia !.
»Es va !larlar, primer , sob re l'exi s tència del Consell mateix :
¿ té sen tit, avui, per a la Pas·
tora l conj unta de Santa Coloma?;
e l seu paper, ¿ no l'assumeixen els
ca pellan s pel seu compl e i en
q ua lsevo l moment?; el c urs present : què ha aportat de positiu i
què ha deixa t d'aportar? Ve t a qu í
el s in terrop-a nt s que hauran de
respondre les comunita ts a través
del s seus represen ta nts al Consell.
A més, aques t té tam bé la impres.
sió d'haver es tat utilitza t a lgun
mo ment, per grups que dura nt ci
curs li han pres tat bcn poca alen.
c ió.
»U n a ltrI;;! pu nt tractat: les conferènc ies d'adults. Es considera
com a punt més dèbi l ci dià leg
Final. Intentarem que els confere nciants res po ngui n totes Ics pregunt es a mb claredat i sense por.
» Fin a lm~nt es va començar a
preparar la prope ra convivència
de les com unitats cris tianes».
ci

El mateix full ens dóna també aquell
resum de la trobada entre les cornun"
tatl cristianes de Les Oliveres (Santa

I.

()l/è és per a II I, ara . la vi-

da de fe i la vida de lllii la) Quelcom de molt fonamentu! i mo ll
un it. Abas ta tota la vida. Pcr a l
c ris tià no és possible separar.
. 2. La fe, què l 'aporIa a la l/Lli·
la ? En ci pla de la fe aquesta rea·
lita! , acabaLla de constata r : a) e ns
m en a a participar i coHaborar en
la m i s ~ ió .-te J esucrist, l'All ibera·
ment d ~ l'home, i ens ra descobri r
que només hi a una única hi s tòria
cie Salvació; b) ens du u a una vi ·
vència profunda de Déu i de l'home, de la Qual broll a una exigència de compromís i d'esperança;
e) té unes exigències a nivell per·
sonal de Revolució o canvi interior cons t:mt, i a nivell comunitari, de denúncia de les injustíc ies. Pe r a això és indi s pensab le
el coneixement de la rea lita t d 'una
manera cipn tífica; d ) a porta una
visió profunda de l'home i de la
his tòria.

»3.

I la lluit a, què aporta a la

fe? Aques tes coses: a) com que
la fe aporta una es per:ança que fa
continuar la lluita, aquesta poten·
cia la mateixa fe; b) sense lIui·
ta no tindrien sentit ni la vida ni
la fe; e) una clara consciència de
classe revitalitza la nos tra fe: ens
ra vcure el sentit evangèlic d'un a
societat igual i fraterna. Aqu í se
situa la nostra opció per a l socialis me, cn coherència amb els interessos de la nostra classe i a mb
el sentit cie la nostra fe ; d ) un
nou corat ge, que ens mena a la radicalitat eva ngèlica.»
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portadQS a terme per grups entull ...
tes dQ jovent.

Lleida
Una e:nquestA sòclo-rellgiosa ,'està

real itzant a Fraga . • Ia primera yila catalana_ d'abans que pertany ara a la
província d'Osca I

qUQ

no

8S

troba pas

als límits ponentins del bisbat de lleida, el qual s'estén fins a Montsò.

Preparada a [ina ls d'any per un
grup de més de vuitanta cristians,
com a fru it de dos cursos d'estu-

di so bre Teologia i E sglésia s'ha
difós per tota la població (7.000
exemplars dis tribuïts pe r una vila
de 11.500 habi tants) e l mes de febrer, orquestrada a mb molta propaga nda : cartells, rètols, ràd io,
en trevistes ... Ha estat repartida
casa pe r casa, fins als barris més
perifèrics, pels mateixos que la
van promoure. l ha estat un èxit
de partici pació, si hem de jutjarho per les 2.036 res postes rebudes
a través de l correu i de les set
bús ties coHocades a ls barris.
Cinc grups de cinc persones ca·
da un tre ba llen ac tualment en la
seva tabulació. S'es pera que dura nt ci mes de juny se'n tindrà e l
res um i !,>odran treure-se'n conscqüències i estud ia r-ne derivacions
pastorals.
Ja veur em , doncs, què passa ...

Solsona

Així a Sant Guim (Estació) i
Granyena entorn del casa l parroquial (conferències, excursion s,
cursets d'això i d 'allò), i les trobades més O menys periòdiques
de l Moviment Rura l i del Moviment Escolta . Després de tot , s6n
un s igne d'esperança.
A la vila de Verdú han començat els
actes commemoratius del cinquanten.
rl claverià. que aniran des del dia 12 de
maig al 9 de setembre d'enguany.

Mo tiu: el tras llat d 'una coste lla
de sant Pere Claver, de Ca rtage na
d' lndics (Colòmbia) a la vila dels
cànti rs, ocorregut ara fa cinquan~
ta anys. S'intenta que l'efemèr ides no es converteixi en focs arli~
ficials , s inó que redundi en bé espiritual dels verdunins i àdhuc de
to ts e ls d iocesans.
Arreu es va encomanant la febre de
les associacions de pares d'alumne •.

La iniciativa ha sortit tant d'e s~
coles nacionals com d'escoles de
l'Església. A Tà rrega, Be rga , Bellpuig, Navars, etc. s'han anat con s~
tituint agrupacions d'aquest tipus .
Pares i me5tres, gràcies a Déu, comencen d'anar de bracet.
A Bellpuig, el dia 26 de maig, un homenatge popular.

Dins el trlstísslm panorama del na.

tre bisbat destaquen algun.. acciona
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Fou dedicat a mossèn Jesús
Capdevila i Ma r tí, fill de la vila ,

polifacèlic artisla, de 83 anys d'eda l. Es dóna ben bé, e n aques l
cas . allò d 'lIn home per als altres,

del poble i per a l poble. E n conIra de la d ,ta evangèlica, ha estat
pro fe la a la seva pà lria.

Una altra notícia de capellans: xavier Claramunt, Antoni Deig, Manuel
Guiu I Víctor Sallent han celebrat las
bodes d'argent sacerdotals.

forma litúrgica conciliar. no s'han fet
nous progressos substancials en la participació dels fidels en les celebr..

cians.

Aques ta se situa enlre dos extrems: pa rròq uies o n el rector
conti nua fen t-s'ho tol sol. i parròq uies on e l paper dels fidels és
molt més ac tiu . A T àrrega, per

exemple, s'ha arribat a cons tituir
una escola de lectors q'uc fu nciona nonna lment.

Aques t esdeveniment festiu con·
tras ta amh alguna a ltra secularit zació que hi ha hagut da rrerament. Però tampoc no massa festiu com per llançar Ics ca mpanes

al vol: e ls dos o tres seminaristes
teòlegs que han acced it o accediran al diacona t no com pensen pas,

ni de bo n tros, els quadres sacerdotals cada dia més deficitaris.
Decididament : no tenim hereu s.
Ben aviat, quedarem només qualre gats.

Com cada any?

La campanya que. com cada
any, han orga nitza t els bisba ts de
Vic i de Solsona conjuntament de
cara al ~ròxim pe legrinatge a
Lourdes de França amb malalts,
va tro bant força ressò encara en
la genI gran, en el joven t no la nt,
o molt poc. Algunes no ies s'apunIen d'i nfe rmeres. L'eslòga n és bonic : «Lourdes, ruta blanca de la
pau».

D'ençà d'aquell famós 7 de març en

què va començar de vigir l'actual r.

l 'arxiprestat de Mollerussa va sef el
primer, fa setze anys , a trencar el gel
de la supressió dels aranze ls sota el
lema d'«Ajuda a "Església»; diversos
arxiprestats I parròquies l'han seguit

després.

Així, e l 'ector pastoral CerveraSant Ramon, compost de 26 comunitats cri sti anes, commemora-

va no fa gaire el primer aniversari d'aquella reforma, i el commem orava am b un saldo positiu en
to ls sen tit ,. Recalcava: . La finalital d'Ajuda a l'Església no és que
e ls capella ns puguin cobrar més,
s inó que ho puguin pe rcebre d'una font més clara, més eclesial,
com és l'apo rtació volun lària dels
fide ls. r, de part dels fide ls, no és
q ue donin més, sinó que cada d ia
se sentin més responsab les de les
necessi tats de l'Església local, diocesana i t1niversal. » E l que sol
ma ncar, sembla, a l'hora de pla nlejar-se aq uest problema, és confiança de part dels capell ans e n
la capac itat de res posta c ris tiana
d e la gent.
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Ac f i aUà es va despertant I. consciència eclesial dol. Ilics, per bé que
molt timldament encara.

En a lgun lloc de pagès, com Vive r de Se rrateix, s'ha revitalitzat
la figura tradicional de ls priors
convenint·los en membres representatius dins el consell pastora l
arxipres tal. En d'a ltres, com Tàrrega, l'Ametlla de Merola , Navars,
e tc. s'han renovat les juntes par·
roquia ls o consells pastorals locals amb un sen tit força democràtic. De fam i de reina to thom
en fuig, però encara tenim, grà·
cies a Déu, cristia ns capaços d'as·
sumir respon abili ta ts i més en
tindríem si e ls capell a ns no els
tractéssim com a menors d'edat i
e ls donàvem confian ça .

El - Servei de Colònies d'Estiu _, que
en tot l'hivern no s 'ha donat repòl, ha
llançat Ja el calend.ri de tandes per I
l'o.tacl6 _ . ' _

IÒs de no tar que e nguany es veu·
rà potencia t amb l'adopció d'una
nova casa, La Guardiolada (prop
de Cervera). Amb aquesta, Caste·
ll ar de N'Hug i Peguera podrà cobrir·se millor la geografia dioce·
sana, només que els monitors i les
monitores s'ha ura n de multiplica r
com à ngels de la guarda .
En relació amb l'Any Sant.

Tot i que el senyor bisbe sem·
bla que ja es don i per complagut
amb el que s'ha ret (vegeu «Bolc·
tÍn . d'abril-maig 1974), és ben poc
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ci q ue s'ha fe t, lle vat d'a lgunes
conferències. La parròquia de Tàr·
rega, que sapiguem, és la que s'ha
demostrat potser més aC liva mobilitzant-se tota ella entorn del
sa ntuari de Fàtima . La renovació
i reconcil i¿l.ci6 no es veuen en lloc,
cont inuen essent unes be ll es parau les.
C. F.

València
Darrerament s 'han accentuat les dif.
rències que , des de fa unl quants anys
se paren l'HOAC d'oci on do. béndols,
les quals responen fonamentalment a
dues línies, li no oposades, almenYI dIferents, de m(stica hoacllta. Aquelta
crisi no és nova; es remonta als anys
66-67, amb Iu cèlebres pol6mlq........
tro Zyx I HOAC.

A Valènda mai no s'a conseguí
de superar aq uesla crisi ja que,
després de to tes les polèmiques
en les assemblees diocesnnes, al
final tots convingu eren, no massa convençu ts, a accep tar i respeclar ¡'autonomia de les dues línies
que, des d 'un principi, treballa·
ven en sectors diferents. Aixina,
amb relacions bastant tenses per
l'afany d'excloure's mútuament,
ha n transcorregut els darrers
anys que, pe r cert, han servit per
a «cremar » no pas pocs militants.
Malgrat tot, Ja Comissió diocesa·
na ha es lal integrada durant al·

guns anys per representants de Ic::,
dues tendències fin s que e n les últimes eleccions restà un a sola tendència, la qual cosa no ha ajudat

estudi sob re la realita t pastoral
del món obrer al País Valencià ;
estudi que recull moltes experièn·

pas a la solució del conflicte, s i·

presentarà a l Consell del pres ai.

nó que pel contrari, l'ha agrava-

teri, com ja an unciàvem en el darrer número de «Quadern s».

da.

cies de base i qu e segurament es

Fa uns quants m esos aques ta
crisi influïa bas tant en alguns

grups dels suburbis de València i,
després d'algunes ges tions, la . Co·
misió n nacio na l» s'atreví a CODVocar una Assemb lea ge neral de militants sense comptar a m b la diocesana, cosa q ue no ha caigut mas-

sa bé en aq uesta , la qual no sols
no hi h a assisti t s inó que l'ha desau to ritzada.

Ens [a la impressió que a més
de problemes de tipus teòric, hi
han influït també algunes motivacions de tipu s personal entre algun s dirigents, cosa qu e no ha uria de transcendir a la base, la
qual, en tot el procés, qu as i no hi
ha intervingut per a res.

El grup anomenat Missió Obrera qua
cerca de congregar aquell. cr••tlana.
sacerdots I laics, amb una Hnla de vida cristiana I treball pastoral de CO~
promís en el món obrer, s'ha tomat •
reunir últimament fent unes usemblees comarcals 1 una de general 8 València.

Aques tes asse mblees h:m es tàt
de reflexió i anà li s i de la s ituació,
en gran part conflic tiva, del món

labora l, com també de les pers·
pectives actua ls de la nos tra Es·
~I és ia .

Per a l'assem blea de València
es porta com a docu m ent base un

Després que els claretians han decidit anar-se'n de Xàtiva, on regentaven una de les esglésies obertes al
culte I un coHegl, construït fa uns nou
anys per a seminari-noviciat, però que
després es dedicà a l'enseyança general
bàsica I al batxillerat, l'arquebisbat de
València ha decretat la compra d'aquest coHegi perquè continués en mans
de l'EsgléSia.

Les últimes notícies cns parle n
que va n a destinar-lo com a semi nari menor diocesà, que ac tual -

ment es tava a Montcada junta·
ment amb el major (que també es
parla que, per fi, van a passar·lo
a Va lència-capita l).
Si aques tes notícies es confirmen, és voler dir que el grand iós
seminari metropo lità restar à buit ,
a no ser que s igui veritat el que
diuen a lgunes lle ngües: que per
poder a n:l r amortitzant el d~fic iL
llogaran els tres immensos pavello ns a unes facu lta ts de la Universitat. ..

Pel que fa a Xàtiva, marxen ,
a mb e ls claretians, els últim s religiosos que hi r es taven i qu e hi
estigueren més de cent anys. Xà·
ti va ha arribat a tindre e n a ltres
temps set o vuit conven ts de reli-

giosos i altres tants de religioses,
la majoria dels quals encara res·
ten.

339

TEMPS OBERT
Xile: Una denúncia
de "episcopat
Després de la rebeHió mililar a
Xile, amb la mort del president
All ende i l'ac tuació de la Ju nta
Militar amb el seu cap gene ral
Pinochc t --q ue des d'un comen·
çamcn t va rebre el quaEr¡cati u
de «totalitària i rc pressiva »- la
Conferència episcopal, per mitj à

del seu president, el cardenal Silva Henríquez, va ex pressar a la
Junta cels seus sentiments de res·
pecte i apreci per les forces armades , mentre agraïa les deferències
que havien tin gut amb ¡'episco-

pat les noves autoritats »; també
va lliurar a ¡'esmentada Junla una
comunicació «humanitària. a favor dels detinguts que aquells
dies s'amuntegaven a l'estadi nacional de Santiago _ Eren els darrers dies de setembre de l'any
19B.
Des d 'a leshores, les detencions,
morts sospitoses. judic is i condemnes, ~ntre elles de mort . s'han
fet presents en la vida del poble
xilè. Les accions contra membres
dels partits que formaren la Unita t Popular, contra els militars
lleials al presiden t Allende, com
és a ra el general de l'exèrcit de
l'aire Sergio Poblete, el consell
de guerra previst contra ex-mini stres i dirigents fins ara inte rnats
al camp cic l'illa aust ral de Dawson, han estat el contex t en e l qual
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s 'ha produït una nova declaració
de la Conferència episcopal xilena.
El docume nt lliurat pel mateix
ca rdenal Silva Henríquez a ls mitjans de comun icació socia l l'abril passat , és una denúncia a
les violacions dels drets humans
produïdes al país des de l'actuació de la Junta. El mateix cardena l va lliurar prèv iament l'esmenla t documen t al genera l president
de Xile.
l-'l dccbració de la Conferència
epi scopa l, aprovada per la majoria dels seus components a la reunió celebrada el mateix abril , tracta els punt s següen ts : «Reconciliació amb Déu, reconc iliació amb
nosa ltres mateLxos i reconciliació
entre els homes.» En aques t últim punt és on s 'assenyalen les
«condicions mínimes» que poden
contribuir que es restable ixi al
país «un règim de convivència en
el qual tots els xilens cns puguem
sentir com a germans». El contingut crític de la carta pastoral
e nvers l'actuació de la Junta Militar, ha produït un punt etc fricció en les relacions Església-Eslat i no ha estat pas ben encaixat
per les autori tats militars. El ministre de l'a ire, ge neral Leigh, ha
dil : «Els bisbes, sense adonarse'n, podrien fer el paper d 'agents
del comunisme internaciona l. »
Afirmen lextualment els bisbes
en el document: . La condi ció bàsica pe r a una convivència pacífi ca és la plena vigència de l'es-

tat de dret; que la Constitució i
la Llei siguin una garantia per a
tots.» M és endavant diuen: «Ens

preocupa, en primer lloc, el clima
d'inseguretat i temor, l'arrel del
qua l creiem que es troba en les
delacions, falsos ru.m ors, i en la
manca de participació i informació .•
Esmenten, també, la seva preocupació pels acomiadaments arbitraris o per raons ideològiques,
així com pel desenvolupament d'una política econòmica que carrega els principals sacrificis sobre
les espat lles dels més pobres.
Manifesten la seva inquietud sobre l'estructuració i orientació del
s istema ed ucatiu, sense sufic ient
participació dels pares dels alumnes i de la comunitat escolar.
Sens dubte, la denúncia més
forta de la declaració és la referent a les violacions de drets de
lots tipus, com «les detencions
arbitràries O excessivament perllongades, en les quals ni cls afeclats ni els seus propis fami liars
coneixen Ics acusacions concr etes
que hi ha vers ells; els interroga·
toris seguits "d'apremis" (tortu·
res) iHegals, físics o morals; les
limitacions de l dre t a una defen·
sa jurídica, les restriccions a l dret
d'apeHació • .
Pel conti ngut del document,
hom diria que la majoria de
l'episcopat xilè ha vist que el camí
de reconciliació dels homes no
pa.5sa pas pels silencis o les ambi·
güitats, sinó que exigeix tenir en
compte tots i cadascun dels fets
i situac ion s d'injustícia i de rè·
pressió, i adoptar·hi una actitud i
un compromís públic i concret.

Africa demana
justícia i fraternitat

De totes les agressions que ha
conegut Àfrica, l'acció colonitzadora en si mateixa és sens dubte
la més importanl. Mentre els ca·
loniLzadors afirmaven que no exis·
tia una cultura africana original,
imposaven una cultura estrange·
ra: la civilització. Aquesta con·
demna dels valors autòctons es
recolzava en el retard tecnològic
d'Àfrica. Així l'enfrontament entre la cultura africana i la civilit·
zació occidental va viure fre·
qüentment una espècie de tensió
entre ciència i cultura.
Actualment, la descolonització
és un fet, però subsisteix a Àfrica una ambigüitat: la ciència con·
tinua essent un article d'importa·
ció. E l con tinent és consumidor
d'un3 ciència e laborada per altres
i per a a ltres . Està cond[>mnada,
doncs, a dependre d'una ciència
inadaptada a les realitats i neces·
sitats específicament africanes.
Cal que els països africans es
posin a l'hora de la ciència. I en
aquest camí van veient que els
és indispensable conciliar llur tra·
dició amb la modernitat. Així con·
sideren, per exemple, que la pràctica de la medicina tradicional
dels africans i les pràctiques im·
posades des de fora no són pas
incompatibles i poden enriquir·se
mútuament, cercant solucions noves a la medicina d'acord amb les
realitats socials i culturals arri·
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canes. Igualment en altres camps
de la vid. del continent. Hom di·
ria que les fOfte s tensions que
avui es donen, potser són el sig.
ne del naixement d'una nova Àfri·
ca, oberta al món modern però
gelosa del seu caràcter específic.
Ho expressava el president de
Zaire, Mobutu Sese Seko, quan
deia: «Nm:altres no patim senti.ments de minusvàlua per no tcnir catedra ls i monuments antics

per ensenyar als visitants. El patrimoni que els nostres avantpassats ens varen deixar és la bellesa
natural de la nostra terra ( . . ). No
volem produir més i més a costa
del que sigui. La brutal producció
embruteix

esp iritualment...

:E.s

clar que cerquem el creixement de
la nostra economia, però sabrem
humanitzar-lo i adaptar-lo a ]a
nostra pròpia escala de valors.
Anirem 3\'ançant de manera que,
el nostre progrés econòmic no
signifiqui pèrclua de l'humà .•
El cardenal León·Etienne Du·
val, arquebisbe d'Argel, fran cès
d'origen i nacionalitzat argelí, va
fer públic un missa tge, del qual
es féu ressò la ràdio del país, que
cal no oblidar que és de majoria
musulmana, on referint-se a ]a
conferència de nacions no alineades i a la solidaritat manifestada
pels països àrabs per tot el con·
tinent africà, prescindint cie dife·
rències ideològiques i religioses,
esmentava que « ... els fets han demostrat que són els mateixos països del Tercer Món els qui han de
ser artífexs del seu propi desenvolupament, i que aquest depèn de
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la seva unió i organització». I
afegia: «Es comença a veure que
la sort de la humanitat no de·
pendrà únicament d'algunes nacions privilegiades pel seu grau
elevat d'industria lització, sinó que
s'aconseguirà si es té en compte
el bé comú de totes les nacions.»
Com llegim a .Mundo Negro.
(núm. 154) .• no ha arribat enca·
ra la independència real a Àfri·
ca, ja que la veritable revolució
que hauria de lliurar el continen t
és econòmica i mental ( .). Ara
Àfrica puja amb personalitat i
força au tònomes vers el concert
internacional , al costat dels restants països "proletaris .... Va assolint una interpretació pròpia
dels seus problemes, es diu a la
revista esmentada, la qU21 continua dient: «Es refusa, per damunt de tot, qualsevof nomenament que recordi un passat dis·
criminatori. .. Es pren una nova
actitud enfront de la solirlaritat i
aj uda a les nacions menys equipades ( ... ). Es refusa de manera
expressa qualsevol tipus de cooperació que sota sentiments de
solidari tat amaga interessos egoistes ( ... ). Estan descobrint que el
que divideix definitivament el
món no són les ideologies o les
races, sinó les raons econòmiques.»
L'actitud que va prenent el poble africà, no sense dificultats, és
la de plantejar un nou estil o tipus de relacions internacionals,
que exigeix ser sincer, no humiliant, profund i, per tant, no exclusivament conjuntural.

tians en actitud missionera, i disposa~s a lluitar perquè els drets
de l'home -com deien els bisNoves formes de missió bes de Xile en la seva declaració
de l'abril passat- siguin respecta ts ta l com e ls van formular
l'ONU i el Concili .
En aquest sentit, ens sembla
Llegim a la premsa que els alliçonadora la decisió d 'lIn insmoviments guerrillers del sud d'A- titut religiós -el dels Comba·
mèrica -Xile, Argentina, UruguaI nia ns- expressada en a~abar a
... - s'han unit per tal de sumar Mèxic la seva darrera Assemblea
esforços i cohesionar la seva ac- Panamericana: Aquesta institució
tuació. En altres paraules, els missionera accepta el principi regrups han cercat de fer un front comanat pel Vaticà de posar-se
comú, per laI d'aconseguir aju- a disposició de les esglésies lo·
des des de fora i fer possible l'in· cals més necessitades pel que fa
tercanvi en tre ells. t.s un intent a les tasques més típicament misde resposta a l'act itud adoptada sioneres, en lloc de vo ler dur a
per les autoritats dels seus res- terme la seva missió exclus ivapec tius països, que també fa poc ment en el territori que li fos
que han t ingul converses pe r a confiat per la Santa Seu.
unir-se en la lluita comuna contra
Creuen important tenir en comles guerrilles.
pte, en 13 recerca concreta d'un
Això passa perquè els proble- nou camp de treball, la si tuació de
mes greus i complexos que es do- zones realment mancades de conen a to t Amèrica del sud. s'han munitats cristianes adultes on siaguditza, en algunes de les na· gu i difícil trobar, d'altra banda,
c ions esmentades.
personal disposat a treballar. I
Aques ta situació produeix en tot a ixò en dià leg amb l'Esglés ia
les esglésies locals problemes i local: bisbe i conferència episcoobstacles en llur missió, perquè pal.
oficialment un alt percentatge
Quant al problema polèmic de
dels habitants de totes aquestes l'evangelització i promoció intenacions són catòlics, i en un cos- gral de l'home a Iberoamèrica,
tat i a l'altre dels qui s'enfron· reconeixen «que la promoció hutc n hi ha, per tant, catòlics.
mana és una forma de construcAixò fa que en ocasions es do- ció del Regne de Déu ( ... j, però
nin entre els bisbes i àd huc en· q ue qualsevol intent de promoció
tre les conferè ncies episcopals d'a- ha de né ixer i desenvol upar-se sequests països. ambigü itats i ac- gons una vi sió de fe» . Afegeixen
tituds confuses que només po- que el desenvolu pamen t humà no
dran ser supe rades gràcies al s u- s'ha d'entend re segons esquemes
port i a l'ajut de tots els cris- exclusivamen t econòmics . sinó

Sud-amèrica:
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com a promoció integral oberta a
Déu i a la comunita t.
Com a conclusió pràctica, l'Assemblea va fer una crida ge neral
a ls membres de l'orde perquè cadascun d 'ells «tingui el valor cristià de posar-se a l costat dels pobres i oprimits i d'afavorir la
seva alliberació completa».
A les institucions i ,:ongregacians missioneres de l'Església
els calen decisions com aquestes:

aj uda a les esglés ies locals; promoció de comunhats cristianes
adultes ; lluita pels més dèb ils i
desvalguts; promoció de líders ...
procurant, però, ser substituïts
una vegada formades esglésies
madures i suficients ... Són les
conclusions d'una assemblea, vàlides per a afavorir el camí, no
pas gens fàcil, de les esglésies
sud-americanes en aquests moments his tòrics .

S.e.
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