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PRIMERA 
PLANA 

L'HORA PRESENT 

DELS RELIGIOSOS 

Aquest quadern vol reflectir uns quants tre ts im
portants dc l'hora actual de ls religiosos, tensa i sugges-. 
tiva. Hi trobareu idees i experiències de replanteja
ment i de canvi, amb un cert predomini -que no hem 
buscat però que no ens dol gens- de la vida religiosa 
fem enina. De mica en mica anem superan t una vel la 
mentalitat de compartiments autàrquics a l'Església, 
que feia que cada grup pensés, a la pràctica, com si 
només existís ell. Quantes vegades, per exemple, la 
clerecia secular ha fet projectes pastorals comptant 
només amb Ics parròquies, sense vole r vcure l'enorme 
quantitat dc cristia ns que en una gran ciutat es mouen 
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en medis eclesials estrictament de religiosos. I quantes 
congregacions han fet plans que pressuposaven una 
identificació dels seus límits particulars amb els límits 
de tota l'Església . vàlida •... Un altre distitiu d'aquella 
vell a mentalitat era la subcstimaci6, sovint traduïda 
en brometa, de la monja. To t això ha començat a can
viar. Una mica a causa d'un procés de maduració cdc
si~ 1 i un bon tros a causa de l'aclariment alarmant de 
les nostres file s -totes! Ara ens trobem a les zones 
pastorals, als sem inaris, als moviments de joventut, a 
la catequesi. .. i comproven que tots plegats no som 
tants com això, vista la fcina que tenim al davant. 
Fins i tot els contemplatius - lògicament més dis
tants- són cridats i tendeixen e lls mateixos a una pre
sència més visible a l'Església, la imatge de la qual 
ell s també configuren. Per fugir del món, ¿no havien 
fugit també de la comunitat dels creients, que necessita 
esti ntolar-se en ci seu testimoniatge? D'ençà del Con
ci li , i malgrat totes les giragonses, la pastoral s'ha anat 
situant al centre de l'Església i polaritzant-ho tot. Per 
això cada dia tendim més a organitzar-nos en funció 
d'un servei objectiu, i menys a cercar serveis arbitraris 
per tal de nodrir una organització gratuïta, nascuda 
de gustos particulars. Potser en un futur no massa 
llunyà donarem més importància a la funció pastoral 
de cadascú, que a l'especificitat espiritual que la ins
pira o l'anima ... Potser aleshores la nost ra Església 
esdevindrà més simple i el feligrès corrent veurà més 
relació entre els complicats muntatges que ens fan 
anar amunt i avall -a través de tantes províncies i 
cúrics- i les seves necessitat s reals .. . Qui sap. Dc mo
ment ens anem apropant, treballem junts, fem amistat 
i sentim que ens necessitem. El procés és obert i ple 
d'esperança. 
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REFLEXiÓ AMB MOTIU DEL 

SíNODE: L'EVANGELITZACIÓ 

Aquest da rrer Sínode, quart en el seu nombre per bé 
que tercer de ls ordinari s , ha susci ta t entre nosaltres 
més d 'una perplexitat. Des de la sorp resa positiva del 
començament, passant per la foscor informativa en el 
seu CUfS, fins a la discreció de les e tapes conclusives. 
Indubtablement que el tema de l'evangelització és quel
com de bàs ic per a la intel-ligència de la missió de l'Es
glés ia en aques ta última pa rt del segle en què vivim. 
Ho pa lesa ren clarament el s panorames presentats pels 
diferents r elators continentals . Així, e l reclam de la . in· 
d igeni tzació» de l'Església, els interrogants d'un món 
cada cop més secular, la presència de l'Evangeli en 
l'opció alliberadora integral, la importància de les Es
glésies locals en comunió amb la . Catòlica. ... foren 
punt s ben s ign ifi catius de l'actualita t i Ja vertebració del 
tema avui. 

D'altra banda la vigoria de les Esglésies joves fou 
alhora expressió d'un Evangeli que continua essent anun
ci nou i joiós del Regne en un món cultural tot just 
naixent. Quant a les nostres situacions, els parlaments 
dels cardenals Tarancón i Jubany situaren bé el mer 
ment tot complementant la panoràmica, potser exces
s ivament francesa de monsenyor Etchegaray. 

En el (ons, tot aquest Sínode suscita una pregunta 
clau: com ha d'evangeli tzar l'Església? En la línia con
ciliar de la Gaudium et spes no s'ha de veure la missió 
de l'Església a part del món, sinó situada enmig d 'ell 
assumint les «joies i esperances, tristeses i angoixes dels 
homes d'avui, dels pobres sobretot i de tots els qui so
freixen .. . ja que no hi ha res de veritablement humà 
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que no trobi eco en el cor dels creients» (GS I ). I aquest 
con tinua essent el desafiament del moment present, 
el de situar l'anunci de la Bona Nova, l'Evangeli, en el 
cor mateix de les recerques de l'home, d'un home que 
es consta ta secu lar i oprimit, abocat al consumisme i 
l'alienació, en cri i econòmica, social, política, religio
sa, en un tempteig constant de cam ins alliberadors i 
d'humanització plena ... I és en aquest espai vital on l'E· 
vangeli pal convertir-se en més s ignificatiu de la sa lva
<.:ió radical, gratuïta i esperançada de Jesucrist , viscu
da i celebrada en l' Església. 

Amb tot , se'ns presenta encara a nosaltres, una qües
lió més bàsica: ¿com l' Evangel i pOl ésse r Ulla Bona 
Nova per a to ts aq uells que no cons taten la seva «neces
sitat» de novetat, de conversió personal i estructural, 
que no tencn consciència dc la seva situació no «evan· 
gèlica. ? Heus ací una qüestió que neguiteja també els 
pastors de la societat del benes tar i que no podem obli· 
dar. Ajudar a descobrir la necessitat d'un camí allibe· 
rador, descobrir l'opressió, la ruptura, el pecat perso
nal i estructural, pol possibi lit ar una comprensió més 
significativa de la resposta nova i gratuïta de l'Evan
geli de Jesucrist , ressonant així com un anunci salva
dor- concret i real. ¿No és aquest un camí per a retrobar 
la credibilitat de l'Església sempre fidels a l'expressió 
paulina: «Ai de mi si no evangelitzo .• ? 

460 



PASTORAL 

DE LA CRISI 

Amb xifres sobre el paper, Ics crisis econòm iques 

són una cosa : podem parlar de constants hi s tòriques. 
de factors polítics, d'ingredient s estructurals i d'ingre
dients conjunturals .. fin s i tot hi ha un tipus d'op
timisme que arriba a veure-hi la vigíl ia reli ç d'un ca p

girament to tal. Amb dades humanes, sobre la vida de 
cada dia. la crisi és Lot una altra cosa : inquietud , por , 
privacions dc lata mcna i, algun cop -ara, per exem
ple, mentre escrivim aques tes ratlles- milers de treba
lladors a ls ca rrers de la c iut at reclamant justícia. e.s ben 
clar que c i segon aspecte mereix l'a tenció prefere nt de ls 
qu i tre balle m e n e l camp de la pas tora l. 

Hi ha una fal'làcia que en temporades d'una certa 

prosperitat passa desapercebuda: la que ens fa creure 
que l'augment de la riquesa podrà suplir la j us tfc ia. 
Fem créixer el pastís, diucn, i quan tothom podrà ali· 
par-se 'n , tant se'ns en donarà que alguns en tinguin 
més que no els en per toca ... Passem per all el fet 

que e n aquesta perspec tiva són tin guts en compte no
més e ls pobres més prope rs , no pas els de tot el món . 
Però ni a escala reduïda la injustícia pot quedar com· 
pensada per l'atapeïment de cotxes a les carreteres, pel 
consum d'e lectrodomèstics, per la florida d'urbanitza
cion s per a les vacances . . . 

Ara , a més, la faBàcia s'ensorra. A casa nostra i a 

escala internacional. Probablemen t no en són aliens el 
pes objectiu i els interessos - més o menys manipu
lats- de ls pobres més llunyans . Tot s 'apuja, la vida es 
fa més difícil. Però heus aquí que e l nos tre egoi sme 
tenaç troba una nova forma per a la fal·làcia: és na tu
ral que els sofrimen ts augmentin, és la cri si, no hi ha 
res a fer .. . Tant la prosperitat com In deflació econ'ò-
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mica poden servir de tapadora d'un fet que no volem 
reconèixer: no sabem compartir les quatre coses d'a· 
quest món. 

l bé, aq uesta és una ocasió propícia a la denúncia 
profètica. Ens acusen, a vegades, quan parlem d'aquests 
temes de d'un punt de mira pastoral, de no entendre 
en economia. Tenen raó. Nosaltres no sabem res de com 
fer créixer el pastís. Però és que no parlem precisa
ment de fer-lo créixer, sinó de repartir-lo amb justícia. 
l això calia fer-ho abans i cal fer-ho, amb un escreix 
de so lidaritat, ara, en la cris i. Aquest és el nostre ter
reny i avui ens cal afermar·nos·h i més que mai: aug
mentant la nostra disponibil itat personal, la dels nos
tres recursos econòmics, la dels nostres locals, la de 
totes les nostres possibilitats legals. També amb una 
predicació evangèlica adreçada al fons de la consciència 
dels creients. Ens hi podran ajudar els textos litúrgics 
de la temporada d'Advent, la celebració cristiana del 
Nadal i la declaració recent, sobre la cris i econòmica, 
de la Comissió d'Apostolat Social de la Conferència de 
bisbes. Són pistes per a una pastoral de la crisi. 
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LA VIDA RELIGIOSA 

AL NOSTRE PAís 

Condicionaments 

Vícl or Cod;"a es pregul1ta sobre la peculia
rilal de la vida relig iosa al nostre país i sobre 
les etapes que fta viscu t amb una intensitat es
pecial. L 'anàlis i de l 'auto r , teòleg i p rofund co
neixedor del tema, ens situa en una perspectiva 
capaç de valorar el moment actual de la vida 
religiosa. 

Sembla clar que la vida religiosa té entre nosaltres un estil pe
culiar. Això pertany a la mateixa naturalesa de la vida religiosa, 
que cerca -<l ha de cercar- un testimoniatge profètic arrelat a 
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l'espai i a l temps. La geografia i la his tòria condicionen fortament 
l'experiència espiritual i, conseqüentment, la vida reliigosa. Mol· 
les vegades experimen tem lIna sensació molt gran de llunyania 
quan ens trobem amb religiosos d'altres indrets de la Península. 
Es tracta d'una sensació difusa i difícil d'explica r però molt rea l: 
parlem amb llenguatges diferents! I a ixò ocorre fins i tot amb re
ligiosos que han vingut a l país procedents d'altres indre ts, i moll s 
dels quals després no se'n volen anar. .. 

I!s cert que també molt s ins tituts religiosos d'origen i estruc
tura internacionals viuen la tensió que comporta la dimensió uni· 
versal amb el risc constant de centralisme, manca d'arrelament , 
provisionalitat, canvis freqüents, e tc. Aquesta tensió, sense voler 
sublimar-la, també forma part d'un projecte de vida evangèlica, el 
qual resta obert a tot el món, mira fins més enllà de les fronteres 
i es preocupa pel Tercer Món. Sovint ens recorda e ls pro fetes itine
rants, q ue amb el sarró i el bastó -o només amb el bas tó- recor
rien e ls pobles predicant i guarin t. 

Si , amb una mica d'esperit Cc'1rtcsià, volem concretar aquestes 
afirmacions i ens preguntem on és la peculiaritat de la nostra vi · 
da religiosa, ens trobarem amb difi cultats per respondre. No és 
tant una qües tió de «continguts» com de sensibilitat, d'«cpider
mis». t::.s clar que els condicionaments que marquen aquesta sen
sibilitat no són subjectius: són la història, el mar, la proximitat 
amb FI~ança i Ità lia, e l moviment demogràfic, les migracio ns inte
riors d'obrers del Sud i del Centre que han vingut a treballar cn
lre nosal tres, el turisme, el nivell de vida, la industriali tzació, un 
cert se ntit crít ic enrron t del Centre, e tc. 

També és cert que quan parlem de vida religiosa al nostre país, 
en parlem d'una forma molt generalitzada . Entre els instituts que 
viuen aquí n'hi ha de tota mena i amb un pluralisme d'accents que 
a vegades desconcerta . Per això les nostres afirmacions han de 
ser interpretades amb matisos i correccions. No hi ha res tan di· 
fícil co m classificar e ls carismes; Pau mateix no n'arriba a fer mai 
una llis ta comple ta ni exacta . 
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Tres temps de la vida religiosa 

Atès això, podem parla r de Ires temps diferencia ts de la vida 
religiosa entre nosaltres. Segurament la divisió és artificial i poc 
adequada ja q ue també serveix per a la vida religiosa de fora de 
casa. Però aquests temps han estat viscuts entre nosaltres amb 
lloa intensitat molt especial. 

El primer temps, que a grosso modo s ituem dins e l decenni dels 
anys 50, és un temps d'splendid isolation. Temps de nombroses va· 
cacions. ed ificis nous, grans coBegis. plans ambiciosos, estadísti 
ques aralagadores i un aire de gratuleur molt típic d'aques t mo
ment. Però aquesta gran carcassa amaga en el seu interior un 
gran ensopiment, una manca de realisme i d'esperit crític i poc 
arrelalTICnt. Aquest aïllament fa que els religiosos desconeguin la 
rea lita t del pais, els moviments vius, tot allò que un dia esclatarà 
amb e l concili i e l postconci li . Amb tot, no podem crit icar gai re 
aquesta època perquè tots els qui ara treballem en som una mica 
cul pables, i a lhora vivim de les possibilitats que ens va dona r 

aq uell temps. Mo ltes de les realitzac ions posteriors van néixer al 
seu caliu, segurament com a reacció. Pertot aTreu es trobaven per, 
sones lúcides que veien que allò no ti rava, que tenia molt poc d'e· 
vangèlic i molt d'egocentrisme triomfa lis ta. Però no podem esbor
rar la història, encara que ens dolgui i malgrat que considerem 
aqucsta c tapa com a superada, a lmenys entre nosaltres -¿no és 
potser aquesta una de les diferències que hi ha amb els re ligiosos 
d'altres llocs? 

Els allys 60 poden ser ca rac teritza ts com un temps de desvet· 
llamen t carismàtic de la vida religiosa . Evidentmen t el Concili va 
ten ir un papel' mo lt important en aques ta presa de consciència 
sobre e l fet que érem -o havíem de ser- homes i doncs amb ca· 
ri smes molt especials com ho varen ser, al seu temps, els nostres 
fundadors. ~s difícil d'expressar el revifament que hi ha hagut en
tre e ls religiosos : capítols, reunions de formació, enlrades a la uni· 
versi tat, descobriment de ]a dimensió comunitària, atansament al 
món que ens envolta, nova descoberta del món de la pobresa en· 
tre nosaltres, obertura ideològica, apropamen t cap als laics, revi· 
s ió de les institucions pròp ies, recerca de formes noves d'obedjèn· 
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cia, govern i pregària, ulls nous per a mirar el món i els seus va
lors, sens ibi litat pels problemes de justícia, preocupació pels no 
creient s ... Era realment un món nou, una ventada nova que tot ho 
revifava i que ho qüestionava tol. 

Aquests anys han vist néixer gran quantitat d'experiències i for
mes noves de vida religiosa: e ls «pi sos», l'anada als barris, la mis
sió obrera, Ics noves formes de vida contemplativa i monàs tica, e l 
treball dins institucions no pròpies, la coHaboració amb la ics, l'ob
tenció de tí tols civils, e l compromís, Ull sent it mol t més crí tic en
front de les estructures, e tc. Han estat anys mo lt densos i difíci ls, 
amb una barreja d'eufòria i crisis, d'intuïció i ingenuïtat , de luci
desa i enlluernament. 

Tampoc no podem cri ticar aquest temps del qual vivim i en el 
qual encara som ficats d'alguna forma, perquè era necessari i ca
lia «pa tir-lo ». Les millors real itats de la vida religiosa d'avui i de 
demà varen néixer durant aquests anys densos de tensions i lluita. 
Fou en aquests anys quan les defeccions foren més nombroses. 
Temps de prova i soterrament del gra de bla I. Temps de fecunditat 
i purificació espi ritua l. Els qui ens m iraven de lluny estant pensa
ven que ens havíem tornat bojos. I pOlser encara s'ho pensen. Però 
no es pot negar que la vida religiosa té una mica de bogeria, de la 
follia de la creu. 

El l er cer momel1l és el dels anys 70 - també a grosso modo ja 
que pO lscr algunes de les cris is més fortes varen donar-se el 71 o el 
72. Fóra -és potser el desig que ens ho fa creure?- un temps d'a
profundiment. Aprofundiment eclesia l, espiritual i evangèlic. Sem
bla que sensc fer marxa enrera, ans al contrari, es descobreixen les 
arrels més fondes de la nostra vida: e l Senyor, l'amor del Pare i 
l'Esperi t Sant. Hi ha un redescobriment de les dimensions més gra
tuHes de la nostra vida i un desig que e l fet de «voler ser com els 
altres» no ens afebleixi allò que tenim d'específic. Aquesta e lapa 
és real per a aquell s que han passat per l'anterior, però pot ser una 
mica ambigua per a aquells que encara viuen la gral1detlr~ ni que 
sigui amb formes «conciliars». Potser la preocupació per ser signe 
s'ha convertit en preocupació per viure realment l'Evangel i. Ara la 
preocupació comunitària s'estén vers tOta la comunitat humana 
amb un accent especia l pels marginals. El serve i i e l compromís 
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són vi s tos sota una dinàmica última de comunió. L'alliberament 
continua essent bàsic, però amb una visió que no se centra ni en 
l' E.xodc ni Moisès, s inó q ue ens fa passar cap a l Cri s t de qui Moi
sès va SCI" tipus. Hi ha un desig d'arrelament local, de més par
ticipació a les tasques de conjunt, de més diàleg amb e ls altres 
re ligiosos i to ta la comunita t loca l, e tc. Sembla com si la pregà
r ia, la teologia i la catequesi tornessin a estar en a lça. No som . de 
tornada», s inó que vivim un momen t «d 'a rre lament », de cenlra" 
ment i de rad ica lita t. Els plantejaments són més se riosos i exi
gen ts, però sense presses ni cap[jcaments. No ens preocupem tant 
de mant enir Ics institucions o e ls inst ituts, com de ser més evan
gèlics i autènt ics, de cercar el regne de Déu. La resta se'ns da
narà d'escreix. 

Fóra molt interessant subratllar el paper de la vida re ligiosa 
fem eni na a l llarg d 'aquest procés. Les monges s'han llançat a ca
minar per aquests camins d ifíc ils, tímidament al comença ment i 
amb decisió després , i amb una lògica que ens deixa es[e l"cÏts, els 
homes . Els ins tituts que se n 'han adonat han estat molt conse
qüents amb les exigències dels temps i sempre amb una gran me
sura i discreció. En canvi , e ls instituts on per raons complexes 
- por?, assessors amb poca visió?, ¿manca de mitj ans de formació 
i d 'info rmació ?, dependència excessiva?- s'ha anat frenant aques
ta marxa, han vist com generacions senceres de joves han deixat 
la ins titució, i moltes vegades per viure a fora a llò que a dintre 
no pod ien. No fórem sincers si diguéss im que aquests casos són 
purament excepcionals. Aques ts instituts , aïll ats i sense gent jove, 
potser ja arriben massa tard. Són com es trangers dins el país . 

La vida religiosa , a l nostre país i arreu del m6n, és, en certa 
manera, com un tresor o una perla desconeguts i inexplorats. ¿Se
rem capaços, uns i altres, de no tirar terra sobre aquest tresor, de 
no amagar-lo i de posar-lo a l servei del Poble de Déu? El seu preu, 
però, és deixar tot allò que no ha nascut de l'Esperit. 

Víclor Codina 
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LECTURA 

D'UNES EXPERIÈNCIES 

Aquest text no consis teix en una experiència 
pròpiament dita . Es un conjuttt de reflexions a 
partir de la «lectura» dels testimonis exposats 
per tot un grup de religioses. 

Podrà servir-nos, doncs, de guia per a la 
«nostra » lectura. 

Hauríem volgut de cara a aquest número monogràfic una col
laboració equi librada de religiosos i religioses, però el resultat ha 
estat de predomini femení. (Ja deu ser bo que alguna vegada can· 
viïn les coses ... ) 

L'aporlació de les religioses no vol ser de cap manera una pro
paganda o una exhibició. Estem convençudes, però, que per a mol
ta gent del nostre pob le les monges som conegudes parcialment 
i enquadrades en el món de l'escola o de les clíniques i hospi tals. 
Això fa que es desconeguin tota una pila de sen /eis que no són 
ni ensenyar ni atendre malalts, i que la nostra vida resti molt H
mitada per un marc que no és e l real. 

S'havia pensa t en unes dades es tad íst iques de la ubicació actual 
dels religiosos, així com del sell treball. (Una congregació mascu
lina té uns vint·i·cinc pisos a Bàrcelona ... ) Però aquesta recerca 
no ens ha estat poss ible. 

Vàrem demanar a diferents persones que expressessin la seva 
experiència actual. A quines persones? Doncs a gent que està en 
dinàmi ca de canvi o bé que assaja nous estils i cerca nous camins. 

No sé fi ns a quin punt e ls sociòlegs acceptarien com a vàlida 
la mostra que oferim. Per a mi , ho és. Una majoria de monges 
poden no sentir·se identificades amb cap de les experiències se4 

güents, però no dubto que d'alt res, que intenten viure i ser amb 
més autenticitat , hi sintonitzaran plenament. 

Són exper iències ben diferents, però amb unes cons tants ben 
marcades: 
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- radicalitat evangè lica: vida centrada en e l Crist una de~ 

d icació total a Déu i als homes, al Regne; 
- comunitat; 
- defugi r tot poder i tot classisme; 
- opció a favor dels pobres; 
- integració pas tora l, en e l cas de les monges. 
Més d'un a ny de treball a la CONFER, a l serve i de les monges 

de Cata lunya, dóna una imatge de la realitat i plan teja unes pre
guntes. J?s una imatge triple i simu ltània de l que vu lga nnent ano
menem «vida religiosa»: 

- cada dia augmen ta e l nombre de les monges que es conven
cen que això s 'acaba. Unes ho vi uen serenament; d'alt res, com una 
amenaça de mort imminen t; 

- moltes s'esforcen per viure amb més autenticitat; 
- a lgunes, les menys, semblen començar una cosa nova, difícil 

d'encaixa r sota e l nom de «vida religiosa ». 

* * 

La vida rel igiosa mor? 
La vida que sembla néixer, serà la vida religiosa del futur? 
No crec que es pugui respondre a cap de les dues preguntes. 

Semblaria més honrat que ens acostuméssim a no parlar ni viu.re 
més en abstracte «una vida religiosa ., i que ens decidíssim a veure 
i viure les persones i grups concrets que cerquen i assagen respos
tes de fide litat a Déu i a l món en un afany de ser i de ser-hi. .. 

Mercè Boya 
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EL MONESTIR 

DE SANT PERE DE LES PUEL.LES 

.Cal telli r present que allò que t ard verita
blement autèntica la vida de profunditat en Déu 
i de comunió frat erna, en una connmÏlat mo-
1làstica, allò que la guardarà de fal ses iNlIsions, 
és el sell grau d'inserció en el món. » Aquest es~ 

torç serè i compromès per lliga r estretament 
els dos pols de la vida crist iana, ens sembla que 
defineix la personalitat de les monges benedic
tines del monestir de SaH I Pere de les PueNes. 

Quan, en iniciar els treballs de renovació postconciliar, la nas
lra comuni tat reflex ionava sobre els fonam ents d'allò que consti
tueix la nostra vida, escrivíem de comú acord : «La vida monàstica 
és una forma d 'exis tència c ris tiana ... » És cert que a ixò és aplica
ble a qual sevol forma de vida rel igiosa, fins i to t a l ma trimoni i 
q ue, per lant , ca l afegir-h i quelcom més. Però calia subratllar-ho per
què, tot i do nant-ho per sabut, tractant-se d'una cosa tan bàsica, 
amb freqüència, a la pràctica ho passem per a lt i tendim més aviat 
a buscar les diferenciacions, a llò que «d is tingeix » una vocació d'u
na a ltra. En e l fo ns, la raó deu ser que no va lorem prou la vocació 
comuna que és la nostra vida c ris tiana. 

Comunitat monàstica 

Atè això, fèiem un pas més i reconeixíem que la modalitat prò
pia amb què la vocació monàstica revesteix la nostra vida cris tia
na -modalitat que respon més a la realitat d'un esperi t que a unes 
estructures- ve concretada per uns valors que no poden canvia r 
mai si no volem ser infidels a aquen esperit. Aquests valors són: 
el sefllil predominal1ltnent cOlilemplatiu de la 110stra vida, amb 
una accentuada dedicació a la pregària i a la lectio divina; el tre
ball, segons l'antiga divisa «ora et labora», i la irradiació apostà-

470 



f ica, d irigida molt preferen tmen t cap a l'hospitalita t tradicional 
de manera adequada, però, a les exigències del món que ne ix. I tOl S 

aquests valors, viscuts conllmitàriament, en família , tendint a acon
segui r la plena comun ió de les unes amb les altres i de totes a mb 
Crist. 

Cal tenir present que ci que en una comunitat monàs tica auten

tificarà veritablement la vida de profundita t en Déu i de comunió 
fraterna, allò que la guardarà de fa bes iHusion s, és e l seu grau 
d 'in serció en ci món . Inserció que no vol dir tan t presència física 

com sin tonia amb Ics «alegries i Ics esperances, les tri steses i les 
angoixes de ls homes del nost re temps, sobretot dels més dèbils». 

Per aquesta raó, i perquè creiem que la nostra comunita t, cèl

lul a d'Església, s 'ha de scnti r p rofundament arrelada a l'Esglés ia 
diocesana i, d'aquesta manera, serv ir l'Església universal, posem 
to t ci nostre in terès a aconseguir que e l Monestir sigu i «un cen tre 
d' irra.diac ió per al poble cristi à», amb atenció especial a la litúr
gia i a l'hospita lita t. 

Litúrgia 

Procurem que la nostra litúrgia a favore ixi la participació plena 
i ac ti va dels fi dels. 

Vo lem tenir un senti t de vinculació a l'Església local, al qual ens 
senti m ga irebé obligades pel fe t que la nostra comun itat monàs
t ica és la més an tiga de Bar celona. 

El nos tre mones tir inten ta d'oferir a la comun itat cris tiana bar
celon ina un lloc d'acollida per a Ja pregària, e l s ilenci i Ja refl ex ió 
de la Paraula de Déu. 

Si la litúrgia és rea lment viscuda, hem d'aconsegu ir que la pre
ènc ia. dels fide ls a les nos tres celebracions no es redue ixi a una. 

comuni ta t de culte, s inó que s igui també comunitat de vida . 

Hospital itat 

Això procurem d 'aconseguir-ho per mitjà de l'hospitalita t, però 
entesa tal com ens sembla que ho exigeixen e ls nostres temps: 
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una hospitalita t ampla, que sobrepassi el simple acollimen t mate
riaL Sobretot per als monestirs emplaçats a Ics grans ciutats, l'a
co lliment de tipus material ha de queda r bas tant a segon terme 
- per a atendre aquesta necessitat existeixen bon nombre de resi
dències- i, en canvi, adquireix una gran importància l'hospita1i· 
tat esp iritual. 

A la pràctica no resulta difícil de pres tar el servei d 'acoll ida a 
li!] ioscs que volen fer r~és; elles tenen c i seu dormitori .. i i 11..; ,. 

tatgeria i organitzen la seva vida independentment de la nostra, 
participant, però, de la nostra pregària litúrgica i dels àpats. To
can t als seglars. les normes de la clausura no els permeten l'accés 
a Ics estances interiors del monestir i, de moment, han de roman
dre a l'hostatgeria. (Poden participa r, però, naturalmen t, a les nos
tres celebracions.) 

A part del recés, hi ha d'altres possibilitats pràctiques de l'hos
pitalitat espiritual. Les activitats que, amb aquest fi es tencn en 
contacte amb els seglars, poden reduir-se, esquemàticament, aixi: 

Grups oberts: 
- Trobades generals, trimestral s, de la comunitat cristiana. 
- Trobades mensuals de pregària (extrali túrgica). 
- Reunió setmanal per a la preparació de l 'Euca ristia del diu-

menge o de les solemnitats. 
Grups estables : 
- Reunió setmanal per a ¡'es tudi de la Bíblia. 
- Reunió setmanal de pregària i de reflexió sobre la Paraula 

de Déu. (En dos grups paraHels). 
- Revisió de vida de pregàr ia, mensualment. 
- Revisió de vida, mensualment. 
En aquests grups, hi participen sempre una o dues monges. S6n 

elles les que dirigeixen la pregària o el col'loqui, excep te el de la 
preparació de l'Eucaristia, que és dirigit pel prevere que haurà de 
presidir-la el diumenge. 

Tot això exigeix que les monges, com unes antenes ben afina
des, estiguem en disposició de captar la veu de l 'Esperit que ens 
arriba a través dels pastors de l'Església, dels esdeveniments i tam
bé dels germans seglars. Captar aquesta veu i encarnar-la a la nos
tra vida és una tasca que pertany de manera especial als contem-
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platius. Quantes vegades els cristians seglars, en les reunions es
mentades o fora d'elles, ens demanen que a la llum de la Paraula 
els ajudem a descobrir el designi de Déu que es troba amagat al 
fons dels eus problemes d'ordre personal, familiar, social, etc! 
Ens manifesten sovint que no esperen de nosaltres, monges, altra 
cosa que aiXÒ: que siguem dones de Déu, que el visquem i els el 
comuniquem. 

Creiem que amb la nos tra vida, particularment orientada cap 
a la contemplació i amb una dedicació efectiva a l'aprofundiment 
de les coses de Déu, hauríem de ser com un toc d 'alerta per als 
apòstols i els evangelitzadors. Enfront de l'eficàcia i del consumis
me, tan a rrelats en la nostra societat i que tan fàcilment poden 
infiltrar-se en la mateixa acció pastoral de l'Església, els monjos 
hauríem de subratllar el valor de la gratuïtat, de la festa. Hau
ríem de saber «perdre temps » per Déu. 1!s clar que per a aconsç
guir-ho ens cal un cor molt net i una consciència viva sobre Déu 
com a valor absolu t. 

Què rebem de la cnmunitat diocesana 

En e l nostre contacte amb la comunitat diocesana, no som soles 
a donar, s inó que s'estableix una osmosi entre monges i seglars 
i així nosa ltres rebem i esperem rebre constantmen t de la comuni
ta t diocesana. 

La sola presència dels germans seglars o preveres i religiosos, 
parla per ella mateixa i mereix per a nosaltres el valor de tes timo
niatge de la seva fe, en e l que les nostres comunitats representen 
per a ells. El sol fet de veure'ls a les nostres celebracions ja és una 
crida d'atenció a la nostra consciència ; demana de posar-nos en 
guàrd ia con tra la negli gència, la superficialitat, la rutina ... que tan 
fàcilment s' introdueLxen en el nostre viure diari. 

1:.s en aquest sentit, que molt sovint demanem la coHaboraci6 
d'aquell s qui entren en contacte amb nosaltres i els preguntem: 
«Què n'es pereu, de nosaltres? Com ens veieu? La comunitat de 
Sant Pere, respon a les vostres aspiracions o bé us defrauda?_ 
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l creiem que és aquest el servei principal que la comunitat dio
cesana ha de prestar a les comunitats monàstiques: 

- Ajudar-les a conservar la pròpia identitat, a dir-los que no 
s'han d 'i nterferir en afers que no siguin dc la seva competència 
i que podrien fer-los perdre la fesomia característica de comuni tat 
monàstica i desconcertar els qui s'hi apropen. Sota aquest aspecte, 
potser mai no ens exigiran prou. 

- Posar-les al corrent dels problemes que hi ha al món en els 
diversos ordres: eclesial, familiar, polític, econòmic, sòcio-cullu
ral, etc. l això, no solament per a evitar el perill que els membres 
de les comunitats monàstiques limitem la nostra existència a l'cn
torn dels . petits problemes. del nostre epeti t món» sinó, i sobre
tot, per a viure aqueUs problemes universals en les entranyes del 
Crisl. En definitiva, per a viure en consonància amb «els goigs i 
les esperances, les tris teses i les alegries dels homes del nostre 
temps» . 

Recerques 

Perquè l'Esperit és creador i dinàmic, estem convençudes que 
hem de tenir sempre l'oïda a tenta a la seva veu i el cor disponible 
al seu impuls. Res no hi ha tan lluny d'això com instaBar-se en una 
actitud fàcil i còmoda del qui ja ho té tot conegut i resolt. Si Ulla 
comunitat caigués en aquesta postura correria el perill de tancar
sc i, e n conseqüència, de perdre energies i morir. Per això, i com 
a fruit d'una reflexió seriosa i d'una pregària insistent al llarg 
de dos anys, per tal de conèixer la voluntat de Déu respecte a no
ves modalitats de vida monàstica, avui sentim el goig de tenir s is 
germanes nostres al Santuari de Santa Maria de Puiggraciós, fent
hi una experiència. D'aquesta realitat, elles mateixes us en donen 
testimoniatge. 
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UN ANY D'EXPERIÈNCIA 

MONÀSTICA A PUIGGRACIÓS 

«Aquesta és, més o menys, la vida de la no
va c01111mitat de Pu.iggraciós .» Una vida senzi· 
lla, feta de cOlltel'l'1placi6 i treball domèstic, de 
pregà.ria i servei als Ilostes, de comunicació i 
tes timoni discret ... » 

L'experiència començà així: Un grup dc sis germanes, amb ple
na consciència de represen tar lata la com unitat i de ser·ne dele
gades, ens traslladàrem amb molta iHusió de la gran ciuta t al si
lenci i a la sol itud de Puiggraciós. 

Aques ts mesos transcorregu ts han estat un veritable noviciat 
per a totes, ja que, pel sol fet de passar d'una comuni tat de sei
xanta germanes a una de sis i de la ciutat al camp, el canvi en la 
nostra vida ha estat molt gran , per bé que no hem pas deixat 
de ser monges benedictines, s inó ben al con trari. 

El marc en què ens movem és exceHen t i afavoreix la vida 
contemplativa de pregària. Puiggraciós és una muntanya que 
forma pa rt dels con trafor ts dels cingles de Bertí, unes timbes de 
pedra que arriben als nou·cents metres d'alçada. El nou monestir 
és situat a se t-cents metres, com un gran balcó sobre e l Vallès, 
amb muntanyes de la costa i el mar com a fons . Molt al llunyes 
veu la c iutat de Barcelona i tot un es tol de pobles. Pel costa t 
oriental té e l gran massís del Montseny i el Tagamanen t, que ens 
mostra encara les ruïnes de l'an ti c monestir. Pel costat nord, entre 
els cingles de BerLÍ i el Montseny, s'obre la plana de Vic, i més 
en llà la majes tuosa serralada del Pirineu amb el Canigó i el Puig
mal. Una panoràmica molt variada i magn ífica! 

La nostra vida es desenrotlla ací plena de silenci i de pau. 
La casa que hab item forma un conjunt amb l'església i actual

ment té to tes les condicions necessàries per a viure-h i una petita 
comunitat com la nostra. 

Exactament el nostre dia transco rre aL xi: 

475 



Ens llevem a dos quarts de sis per començar les matines a les 
sis. Durant l'hora llarga que ens res ta fin s a les vuit, tenim oració 
en privat o lectura. A les vuit, els laudes. Cantem una bOIla part 
de l'ofic i diví segons les nos tres possibilitats i ten im llargs s ilen
cis destinats a procurar la nostra comunicació amb Déu i l'assimi
lació de la seva paraula. 

Després d'esmorzar anem al treball manual fins a tres quarts 
de dotze. Ens guanyem el pa amb el muntatge d'aparells de ràdio 
d'una casa internacional japonesa que té la fàbrica i la representa
ció espanyola a les Franqueses , no gaire lluny d'ací. Es un treball 
fàcil i net, que es pot fer en complet silenci i que ens porten i 
ens vénen a cercar regularment. Mai no agra irem prou al Senyor 
aquest do de tenir un treball segur i ben retribuït. 

A les dotze ens reunim a l'església, al voltant de l'altar, per a 
l'eucaristia. Cada dia ve un dels sis sacerdots de l'equip parroquial 
dels pobles veïn.s, que sÓn els qui insistiren per tal de fer pos
sible ]a nostra presència en aquesta comarca . Els dies feiners, com 
que no acostumen a pujar ga ires fi dels, podem fer l'homUia dialo
gada, i hi participen també els seglars que ens acompanyen, igual 
que en els cants. Els diumenges la nostra celebració eucarística 
canvia molt pel fet d 'haver-hi l'església plena de gent. Dels pobles 
de prop, i d'alguns de molt lluny, vénen famílies senceres i ja 
s'ha form.al en aquests pocs mesos una petita comunitat de crc
ients que es van coneixent i es reuneixen per celebrar la seva fe. 
Sovint també hi assisteixen grups de jovent que han vingut per 
acam par o per a rules d'estudi. 

Després de l'eucaristia (i continuant l'horari ) hl ha un temps 
lliure, que els diumenges és principalment el moment d'atendre 
els nostres visitants, familiars i amics. 

A tres quarts de dues dinem i, en acabat, tenim una recreació 
o un passe ig pels boscos que ens envolten, fins a un quart de qua
tre, que de nou anem a l'església per a la pregària del migd ia o 
hora menor. Després d'aquesta, tornem altra vegada al treball d'c
lectrònica com al matí, fins a un quart de set, quan la campana 
ens convida a vespres. Una altra bona hora d'oració en privat se
gueix les vespres, fins a les vuit, que sopem . Una curta recreació, 
O més aviat un intercanvi de vivències del dia, precedeix les com-
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pletes, que celebrem a les nou i al mateix lloc on ens trobem reu
nides; a l'estiu quasi sempre a la plaça de davant la casa. Als nos· 
tres peus veiem tot l'escampall cie lIumets cleIs pobles del Vallès i 
els cotxes corrent per les nos tres carreteres, però dalt la munta· 
nya tot és silenci i quietud. . 

Per a les fcines de la casa: cuina, safareig, neteja, etc., hem es
tablen torns, i així totes compartim amb goig el pes del treball 
d'una petita família com la nostra. 

Aques ta és la nostra vida senzilla i ordenada, que procurem 
omplir de pregària i d'amor als germans i principalment a la co
munitat monàstica que neix a poc a poc, amb el desig d'aj udar
nos mútuament en el nostre camí cap a Déu i ser, d'aquesta manc· 
ra, per a tots aquells qui vénen a trobar-nos, un testimon iatge de 
vida cris tiana segons el nostre propi carisma. 

Sense deixar-nos afe ixugar per les peticions, des del comença
ment no hem volgut ser massa geloses de la intimitat i tranquil
lita t nos tres, i així la nostra petita hostatgeria, de només dues ha
bitacions, s'ha anat obrin t a qui ens ha demanat de poder compar
tir la nostra vida cie pregària o de fer-hi alguns dies de reflexió i 
de silenci. 

Hem tingut experiències molt boniques del bé que, sense ado
nar-nos-cn, hem fet als nostres hostes. Ells també ens han esti
mulat a una exigència més estricta del nostre viure i ens han por
tat el coneixement de les enormes dificultats dels cris tians del 
nostre temps en les diverses comunitats eclesials del nostre país, 
en el camp social i de l'ensenyament sobretot. 

Molts grups de religioses i també de seglars vénen a participar 
en l'oració litúrgica, per bé que la nostra litúrgia és naturalment 
molt senzilla i humil, com escau al lloc i a les nostres possibili
tats. 

Rebem també sovint la visita de les nostres germanes del mo
nestir de Sant Pere, que vénen a fer uns dies de recés i, sobretot, 
ens alegra la vi sita de la mare abadessa, quan ve per quedar~se tota 
una setmana amb nosaltres. 

Per tal de no perdre ]a riquesa de doctrina que rep contínua
ment la nostra comuni tat de Sant Pere, escoltem moltes de les con-

477 



ferències que els fan, i fins els mateixos exercicis espirituals que 
tingueren últimamen t, gravats en cintes magnetofòniques. 

Els dimarts de cada setmana ens reun im per comen tar la san
la Regla i confrontar-la amb la nostra vida. Els divendres posem 
en comú l'estud i particular de les lectures bíbliques del diumenge 
següen t, a fi d'enriquir-nos mútuament. Els dissabtes ens dóna una 
conferència un sacerdot professor de la Facultat de Teologia de 
Barcelona. 

Cada mes, un dia d'entre setmana i, s i s'escau, en vigílies d'una 
festa, tenim un dia que anomenem de «desert». :E.s una jornada 
sencera de reflexió i de s ilenci, de més pregària, si hi cap, en la 
nostra vida. Aquest dja no tenim en comú sinó l'eucaristia i les 
vespres, i cada una fa la seva oració i pren el seu menjar al lloc 
i a l'hora que li sembla bé; alguna se'n va lluny pels boscos. Des· 
prés de vespres, d'una en una, expliquem al grup tots els nostres 
passos d'aquest dia i ens en comuniquem les vivències. 

Tenim projectat de dedicar, de tant en tan t, un cert temps d'es
pecial estudi comunitari sobre algun tema. «La comuni tat» és e l 
primer tema escollit. No hem de deixar perdre res que pugui ser· 
vir per a mantenir-nos atents i que doni vigor al nost re esperit. 

• • 

Aques ta és, més o menys, la vida de la nova comunitat de Puig
graciós. Hem obert un camí i no és pas poca l'experiència que ens 
han donat aquests mesos transcorreguts. Voldríem saber roman
dre vigilants i obertes a les més petites indicacions del Senyor. 
Que sigui ell qui ens condueixi! 
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COM INTENTEM RENOVAR·NOS 

Moltes comunitat s religioses que es dediquen 
a l'ensenyament, S'/tG11 plantejat si han de con
t ¡nuar o no als co l·legis. Això ha por tat a opcions 
{liverses, que vall des del canvi total d'ambient 
fins a la continuació als centres d'ensenyament, 
però amb Ull enfoca111enl r enovat. «Com inten
tar r e'10var-110S», vol ser l'expressió d'aquesta 
segona línia oberta fi nous plantejaments. 

H i ha qüestions, com ara les relatives a la nostra vida comuni
tària, la nostra missió com a educado res, la institució escolar, les 
escoles confessionals, les disposicions legals de ca ire educacional 
vigents a l nostre país, e tc . que a.qu ests darrers anys ha n r epercu
tit, com era d'espera r, sobre el nostre CoBegi i els seus responsa
bles, interrogant-nos sobre la nostra pròpia forma de vida i sobre 
el futur del nostre Centre. 

E l nostre Col-Iegi, on es donen e ls tres nive lls d 'ensenyament: 
prc-escola r, EGB I i 2, i batxillerat, està situat dins el casc urbà, en 
una zona habitada pe r gent de classe mitja alta i fa el seu servei 
des de l J 860_ 

La nostra miss ió, que és ]a d'«evangeJitzar mitjançant l'educa
c ió », com hem cie clur-Ia a terme ara i aquí? 

Conscien ts que e l nostre servei ha d'adequar-se i renovar-se d'a
cord amb les necessita ts de l nostre temps, i que les exjgències de 
la mi ssió canvien en tina socie tat que evoluciona ràpidament, hem 
posat en qüestió les nostres estructures, la nostra forma de vida. 

Comuni tà riament, inte rpeHa cles pe r les opcions prioritàries dels 
darrers capítols generals entorn de l 'exigència de «la crida de Crist 
en els seus pobres», ens hem plantejat interrogants seriosos que 
han cons tituït cris is autèntiques. ¿Com es pot concilia r la perma
nència en un centre des tinat a ser forçosament classista amb ]'a
tenció a ls més necessitats? Quines raons hi ha per a con tinuar-hj? 

A l ' interior de la comuni tat sorgeixen problemes i es prenen 
opcions diferents: integració a d'altres ambients, experiències no-
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ves d'organització interna, sortides de l'Institut. Es redueix el nom
bre de religioses dedicades al CoHegi perquè així d'altres amb vo
cació especial atenguin necessitats més urgents. Les que ens hi 
hem quedat trobem la nostra raó de ser, sempre que hi sigui pos
sible l'anunci de l'Evangeli. 

Els motius principals són: 

- el desig de col·laborar a la tasca de comunicar la re; 

- la nostra vocació d'educadores, per a la qual ens hem pre-
parat professionalment; 

- que, malgrat tot, per ara no hem acabat de veure una raó 
decisiva per a deixar, sense garantir-ne la continuïtat, una missió 
de tants anys, quan a la zona no hi ha d'altres centres que puguin 
assumir el nostre alumnat. 

- que no totes tenim aptituds per a llançar-nos a experiències 
noves; 

- que la nostra decisió consisteix a fer un cen tre obert per a 
rorhom sense dis tinció i volem, tant com sigui possible, que la 
qüest ió econòmica no sigui de cap manera motiu de discriminació. 

ParaHelament a la renovació comunitària, s'inicia un pla d'acció 
amb el professorat. En equip es revisa la qualitat de l'educació 
que es dóna al centre, i en un clima evangèlic de respecte a la 
persona, d 'atenció a cada UD, de preocupació pel desenrotl lament 
integral de les alumnes, ens proposem de fer la síntesi entre els 
coneixements intellectuals i la vida d'acord amb l'Evangeli. 

Amb aquesta finalitat s'ha procurat cada cop més integrar el 
personal seglar a la vida del centre, tant pel que fa a la gestió, 
la direcció i la preparació d'objectius, com en el camp pedagògic 
i catequètic. 

Les constatacions en el camp de l'educació de la fe ens han por
tat a diferents intents de connectar amb la pastoral del sector. 
Sovint hem topat amb dificultats creades per les mateixes estruc
tures de la vida religiosa o de les parròqu ies. 

Darrerament, la publicació del document cEls educadors cris
tians i la realitat escolar. redactat per la Delegació Diocesana d'En
senyament conjuntament amb la FERE, ens ba ajudat a replante· 
jar-nos la nostra pastoral escolar i definir-nos davant les famílies: 
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· El 110stre Collegi pretén viure en cristià, educar sota la perspet> 
(iva cristiana, ser evangelit zador.» 

Hem invitat e ls parcs a un compromís més seriós i directe 
pel que fa a la cateques i, i ens hem integrat en el Sector Pastoral 
per tal de participar d'aquesta manera en la pas toral diocesana . 

En definitiva, cns movem en un sentit d'una gran provisiona1i
tat, amb el propòsit de no posar traves a l'ensenyament verita
blement democratitzat que pugui organitzar-se en el futur. 

M. Núria Gelpl Vil1tró 

AQUEST ANY TAMBÉ 

Tot i els estralls produïts per la cris i: l'augment del nombre 
d'aturats, l'apujada a larmant del cost de la vida, la vexació dels 
més dè bils, etc., ens atrevim a repeUI' una vegada més la celebra
ció del Misteri. 

Deixeu-nos-ho expressar, aquest cop, amb paraules del poema 
~ Ho sap tothom, i és profecia», de J. V. Foix: 

• 

La gen t s'agleva en la nil dura, 
Tot s anuncien la ventura, 
Les liles porten el saïm, 
I els de l'Urgell, farina pura: 
Qui res no té, clarors del cim. 
La fe que bull no té captura 
I no es fa el Pa sense el Llevat: 
A cal fu ster hi ha novetat. 

Bon Nadal, doncs, a tothom ; i Bon Any Nou! 
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DUES LfNIES CONTRADICTÒRIES? 

Treballar pel Regne des de la situació ell què 
viuen els més pobres. Aquesta és la pista que 
CriSI proposa als seus. Però això, com es fa? 
Heus ací el relat d'llua experiència que dóna una 
resposla perso/lQl i cOl1crela, i qt/e exigeix un 
can vi profund de vida . 

• Crist ha vingut per salvar tothom, però ho fa des dels més po· 
bres .• Crec que és més vàlid entendre des d'aquesta fra se la rea
litat de cap on ha d'anar la nostra vida religiosa. Quantes vegades 
no han sortit d'una conversa o d'una discussió dues línies, aparent· 
ment contradictòries: Cap on hem d'anar? ¿Cap on s'ha d'enca· 
minar la nostra acció? Hem d'acceptar e ls rics i deixar els pobres? 
Hem de deixar els rics i anar amb els més pobres? 

Per mi ha es tat un descobrimen t adonar·me que el planteig fa
llava cies cie la base, des del mateix enunciat de la pregunta. No es 
tracta de saber cap on hem d'anar, quan encara no sabem d'on 
hem de partir. I aquí sí que ja no hi ha cap dilema. Prenem l'E
vange li: el Crist ve per a tothom , no exclou ningú del seu Regne. 
Però, dona I que ha d'encarnar-se per tal que la seva mateixa vida 
esdevingui signe d'aquest Regne, ho fa des dels més pobres. D'al
tra manera hi cabrien potser els malentesos, però no, ens ho diu 
la seva mateixa vida. No busquem paraules on el fet ja és prou 
explícit. 

Però bé, el problema veritable sorgeix quan intentem concretar 
això. Com es fa? Les estruc tures, les sempre massa anomenades 
estructures, es carreguen el mort una vegada més. No podem, per
què... els nostres coHegis, les nostres cascs, les nostres provin
cials ... I jo dic, en tenim ganes de debò? ¿No pot ser que sigui 
molt més fàcil el paper de víctima empresonada d'unes estructu
res abstractes, les quals no protesten quan els carreguem el mort, 
que el paper de qui, a poc a poc, allà on es troba, intenta avançar , 
vigilant, alerta sobre les pe tites escletxes on s'endevina la possi-
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bi litat d'anunciar el missatge de Cri st, tal com ell ho va fer, és a 
dir, no amb parau les s inó amb la seva vida? 

Si vols ser pobre, jo us diria, no cal fer grans gestes, deixant 

cases i riqueses. Això és fàcil, llueix . El que és més difícil , és que 
te les prenguin . Però, és aquest el camí. 

No busquem la pobresa. Fem-nos amics del pobre, del pres, de 
l'afligit, i la pobresa se'ns donarà d'escreix. 

Potser us preguntareu sobre com he trobat jo la pobresa. Dc 
moment , només us puc dir que avanço per una d'aquelles esclet
xes que deia aban s. Com moltes de vosaltres, estava en un dels 
nos tres col·lcgis. hi donava classes, hi fcia de directora d'un dels 
ni vells d 'ensenyament. Un dia , tot reflexionant com viure millor 

la justícia dc què ens parlaren els bisbes al penúltim Sínode, en 
grup vàrem veure una possibilitat de començar: viure entre elts, els 
més pobres, per aprendre la seva espera, i la seva lluita per un 
món mi llor. Ara sóc mestra nacional en una barriada . Tot jus t aca
bo de començar , però el que sé del cert , és que ja no podré atu
rar-mc. 

Les altres del grup encara treballen al col'legi, però de mica 
en mica troben vies d'integració. D'altra banda, crec que no és ne
cessari recordar tots els mitjans que tenim a l'abast amb l'ense
nyament. L'educació dels homes de demà està a les nostres mans. 
Podem fer un món més just ajudant a ser més justos els qui el for
maran. Per aques t camí es «perden riqueses», però això també 
arriba a ser un s igne que estem en e l camí. 

Sé que e ls cam ins són molts i molt diversos . Però, hi són; creieu
mc. Com deia abans, només cal fer de la nost ra vida una opció 
determinada, L .. caminar, alert a sempre, i no trigar em a trobar ca
mi ns, si és que tenim prou coratge per a voler-los veure. 

M. Soledat Puig 
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EXPERIÈNCIA DE VIDA RELIGIOSA 

Vida religiosa j ensenyament. Tot, exposat 
senzillament, com correspm1 a la petita comu
nitat -tres religioses- que ens envia aquest 
testimoni des de les Illes. 

Hem partit d'ull ideal comú de vida de fe i l'expressem vivint 
una fraternitat i unes relacions interpersonals més sinceres. Aques
ta vida, la fem extensiva als altres mitjançant la nostra tasca en 
l'educació de la f e. 

Vàrem creure essencial la presència real del Senyor entre nos
altres, i, per ai..xò, vàrem triar un lloc senzill del nostre pis, i de 
llavors ençà ell ha restat entre nosaltres. 

Per a dur a terme aquest ideal, amb un respecte mutu i salvant 
el pluralisme, tenim en comú les coses següents: 

Comunilat de fe: Rés de les hores i Eucaristia; reflexió sobre 
la Paraula de Déu Ulla vegada a la setmana; una trobada mensual 
per a revisar el nostre objectiu comunitari i apostòlic; un cop al 
mes compartim la fe amb els sacerdots i religiosos de la comunitat 
parroquial mitjançant l'Eucaristia o les Vespres; i recés juntament 
amb les religioses franciscanes al voltant d'un tema. 

Com,mitat de béns : Dues de nosaltres fem feina al Centre dio
cesà de Sant Francesc d'Assís. Amb la retribució d'aquesta feina 
paguem les despeses que ocasiona la vida de totes dues. L'altra 
germana, que fa estudis a l'Institut de Ciutadella, viu entre nosal
tres només a mitja pensió. El pis, que ja vam llogar moblat, és 
petit i acollidor; en compartim les habitacions. 

Comunitat de treball : La comunitat educativa és formada pels 
següents membres: dos sacerdots que es traslladen a Ciutadella i 
els d'aquí -tots dos amb Ull desinterès econòmic total, atesa la 
necessitat del Centre-; un seglar llicenciat, fill del poble, sense re
tribució; cinc professores sense titulació -per culpa de l'endar
reriment cultural no es troben mestres-, dues de les quals, mares 
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d'alu mnes. tenen un nivell inteHectual molt baix, i dues amb es
tudi s fi ns a quart de batxillerat; tres religioses franciscanes -dues 
titulades-; i dues dominiques. 

La nostra miss ió consisteix a orientar la part pedagògica i a 
dur a terme una educació integral. La part econòmica és molt de
ficità ria per culpa del baix nivell de les aportacions: 250 ptes. per 
família més 50 ptes. per fil l. L'administració és duta per una junta 
prov isional de pares; a més es treballa de cara a una associació 
de pares. 

De fet, l'experiència viscuda en aquest Centre és enriquidora ja 
que no hi ha interessos humans tenim com a objectiu únic for
mar íntegrament els infants. 

Projecció parroquial: Una germana s'encarrega de dos grups 
juvenils de formació, a base d'una trobada setmanal, preparada 
conjuntament amb e l sacerdot i e ls aJtres monitors. A més d'aques
tes conferències forma tives n 'hi ha unes a ltres de mensuals amb 
temes proposats. Amb aquesta mateixa joventut s'ha organitzat 
un club parroquial, on també és present una de nosaltres. 

Cada una de nosaltres porta un grup de catequesi d'adolescents. 
Cada setmana preparem e l tema amb un sacerdot i uns catequis
tes per tal d'expressar així la nostra experiència religiosa i rebre 
la informació que hem de transmetre després. 

Una de nosaltres pren part al Consell parroquial ; coHaborem 
a la litúrgia i altres realitzacions a nivell parroquial ; hem partici
pat en un curset de catequesi , en una setmana de reflexió ... La nos
tra act itud és la d'estar disposades a actuar en tot allò que sigui 
fac tible. 

Germanes Dominiques de ['Anunciata 
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UNA CRIDA A VIURE 

AMB ELS MÉS POBRES 

El desig de compartir la sort dels més des
heretat s ha portal a aquesta monja a vjure amb 
els gitanos i treballa r per la seva promoció: 
«Ser, en Crist, la veu que, en nom d'e lls i amb 
ells, clama al Pare .• 

Les vocacions no vénen mai de sobte, bé prou ho sabem Lots. 

Tampoc la meva. Ve de tan lluny que m'atreviria a dir que l'he 
mamada de la mare. Però sí que va cristaHitzar en un moment de
terminat, a rel d'una visita a un suburbi. Trepitjant les pedres i 
la terra d'aquells carrerons, con templant la filera de càntirs i de 
galledes que esperaven pacien tment que e ls toqués el torn a la 
font, emportant-me la pols del camí amb el meu hàbit rumbós, em 
vaig sentir representant d'una part burgesa de la nostra Església, i 
en vaig tenir vergonya. Tot segu it ressonà en el meu cor una veu 
que em cridava a compartir la sort dels més desheretats. 

Aquesta primera intuïció calia aprofundir-la, estudiar-la, pas
sar-la pel sedàs de la reflexió. Cap aquí van anar les meves hores de 
pregària . També en vaig parlar amb bons germans. I, per fi, la 
vocació quedava ben perfilada: Volia compartir amb e ls més pobres 
el meu pa , la meva cultura, la meva fe. 

Vaig manifestar els meus desigs a les meves superiores. Vaig 
ser compresa i escoltada. 

Amb una altra noia que sen tia la mateixa vocació vam comen· 
çar c i curs 1971-72, a l'aire lliure, enmig dels c rits de joia d'uns 
infants que mai no havien tingut una escola per a ells. No els im
portava gens el fet de no tenir parents ni teulada, en tenien prou 
amb poder aprendre. Vam passar les nos tres trifulgues. Tot just el 
primer dia, i ja ens treien del camp on eos havíem instaHat. Pocs 
dies després, la Polícia Munic ipal, complint ordres, ens conduí da
vant de les seves autoritats Ics quals ens prohjbi.ren de continuar 
(reballant en ci nou «domici li » amb l'excusa que estava prohibit 
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d'ensenyar a la via pública. Finalment, després de súpliques i de 
molts passos, aconseguírem que se 'ns concedís un permis per es
crit. Llavors vam poder treballar en pau. Però no massa. Tenien1 
contínues vis ites de gent del ba rri , de nanos que ens enredaven , 
de pretendents d'a lgunes de les nos tres alumnes. I tot això, acom
panyat - ta lment una mús ica de fons- del soroll de les motos 
que venien a passejar-se per all í, de la xerrameca i dels crits de 
les gitanes que prenien ci so l, de la brutícia, de les mosques, de l 
[red, de la ca lor, etc. Un parell de males fu stes pi ntades a mane
ra de pi ssa rra - que penjàvem cada dia d'un som ier i d'una fus 
tola que fei en de paret d'una barraca- , i unes quantes pedres cra 
tot el nostre mobiliari. Així va transcórrer el primer curs. 

Era "es ti u. Quan ja m'havia fe t la idea que em rarien esperm
ptr anar-h i a viure definitivamen t, cm van permetre d'instaHar
m'hi amb una altra carmelita de la Caritat. El 18 de se tembre de 
1972 anàvem a viure a la caseta número 126 de la Ronda dc Sant 
Martí, al ma teix cor del barri, porció escoll ida del tercer món de 
Barcelona. Pen so ara amb e ls desigs que santa Joaquima de Ve

druna havia t ingu t d'anar amb els .negrets. de l'Àfrica. Com es 
devi a complaure en veure que començàvem a viure en tre e ls «ne
grets» de la seva ciu tat natal! 

] aquí estem, amb la nostra tenda p lantada enmig del món gi
tano, intentan t «de compartir les terribles estretors dels pobres, 
de conviu re les seves mate ixes cond icions .. . i d'estar més a prop 
- per les cond icions de vida- d'un a població que cal evangelitzar» 
(Ex hortació Apostòlica sobre la renovació de la vida religiosa). 

No cal conè ixer massa a fons l'ànima gitana per a endevinar 
que la nos tra encarnació en e l seu poble no pot ser to tal, enca ra 
que es des it gi arribar al màx im. Això, sovint fa patir. Però, per da
munt de Ics diferències de les nostres respec tives minories ètni
ques , hi ha l'afecte i el lliurament a to ts. I la nostra dedicació no 
té res de paternalis ta perquè ne ix de l'íntima convicció que som 
fill s d 'un mateix Pare, i, per tant, veritables germans. Aquest és 
el mot iu que ens porta a voler compartir amb ells tot el que som 
i tenim . 

Hi ha q ui d iu que per a treballa r en la promoció de la gent 
d'un barri no cal viure-hi. No e ls ho di scutirem. Però nosaltres ens 
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sentim felices enmig d 'ell s perquè els estimem. Perquè també Crist 
visqué entre aquells que venia a salvar. Perquè ell se'ns presenta 
gitano en els nostres gitanos. Perquè la seva pobresa ens és un 
despertador per a viure la «pobresa real i efectiva . que ci Concili 
demana als religiosos. 

Viure amb ells vol dir sofrir quan es barallen -cosa que sol 
ocórrer amb certa freqüència. Quan la policia s'emporta algun 
veí. Quan un r.~ s~ nl impo tent per treure'ls de la misèria en què 
viuen. Quan un palpa la injustícia de què són víctimes. Quan un 
no sap com alleujar-los en les seves dolències i malalties. Però su
posa, també, gosar de les seves alegries, de les seves festes fami
liars, de l 'ambient' de fira que ci carrer presenta cada dia. 

Viure amb ells no és un favor que els fem, sinó un favor que 
ells ens fan a nosaltres. Quines lliçons tan bones ens donen! Ens 
mostren, amb la seva vida, que no tot ha d'ésser treballar, sinó que 
el més important és viure. Qu e calen molt poques coses per a viu
re bé. 

Viure amb ells vol dir ser, en Crist, la veu que, en nom d'ells 
i amb ells, clama al Pare. l a ixí, tan t en el silenci del malÍ, quan 
LOts dormen, com en el soroll del carrer, al captard, quin goig d'ex
perimentar que Crist, ells i nosaltres, fent una sola cosa, «existim, 
ens movem i som. en el Pare! Malgrat això, voldríem predicar-los 
la Bona Nova. Amb els nens és més fàcil. No tant amb els grans. 
El gitano mira amb recel tot el que li arriba a través del «payo. , i 
aquesta és la nostra gran li mitació: no ser gitanes. De catequesis 
esporàdiques sí que se n'han fet algunes. Però la formació d'una 
comunitat cr istiana ja és més diñci l. L'ímic pas que tenim fet en 
aquest sentit és el d 'intentar-ne l'cvangelització des del seu món 
de pobresa . 

Estic convençuda que per a viure en un barri així, amb el desig 
d'implantar el Regne, cal pregar. Cal estar fortament arrelada en 
Crist . Es pot treballar en un suburbi per un altruisme, fruit d'un 
sentiment compassiu, però edificar el Regne és molt més que tre
ballar en la simple promoció humana. :es sembrar Déu en el barri 
i fer la fraternitat de tots els seus fills , l aquí solament s'hi pot 
arribar pel camí de les Benaurances. Que el Senyor ens hi aju.di . 

Montserrat Saumell 
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CURS DE FORMACiÓ 

PER A NOVICIATS 

Ent re els serveis que realit za el Secretariat 
de Vocacions de la CONFER a la vida religiosa 
de Catalunya, cal destaca r el Curs de Formació 
per a Novicials al qual participen actualment 
quaranta·nolt novicis de quúne congregacions 
religioses. 

La his tòria d'aquest Curs és molt senzilla. Ha nascut d'una nc
cess itat concreta i del des ig de donar-li una resposta coherent. L'any 
1968 comença un decreixement notable del nombre de vocacions. 
Això no ha de r epercutir en la formació teològica dels aspira nts 

a la vida religiosa . La dificul tat real de trobar un professora t 
compe tent que disposi de temps per a atendre els diferents grups 
minoritar is, suggereix la idea d'unir les forces, i així dos noviciats 
de Sant Cugat del Vallès programen conjuntament la seva forma
ció teològica. 

Tres anys després. altres congregacions, en tenir coneixement 
d'aques ta experiència, envien les seves novícies al Curs, que per 
a afavorir tothom és traslladat a Barcelona. L'any següent el Se
cretariat de Vocacions de la CONFER n'assumeix la responsabilita t , 
i comencen a fer-se les classes a la seva residència de l carrer de 
Rivadeneyra . S'avaluen els resultats i es demana coHaboració i sug
geriments a d'altres formadors . La resposta és francamen t satis
factòria . S'elabora el pla d'estudis, el que vigeix actualment, que 
consta de dos cursos cícl ics . El primer, comprèn temes més ge
nerals dc vida cris tiana, com la introducció a la vida espi ritual: 
espiritualitat bíblica i pregària, cristologia, sagraments, i qües
tions de moral fonamental. El segon, se cen tra en qüestions més 
específiques de vida religiosa : teologia de la consagració i de la 
vida reli giosa, celibat -pobresa- obediència, comunitat de pre
gària i comunita t de servei al món. La formació bíblica s'amplia 
amb l'estudi de sant Joan i del profetisme. 
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S'ha posat un interès especial en el fet que tots els continguts, 
sense oblidar la programació, responguin als interrogants que es 
plantegen al jove que inten ta de penetrar en una vida espiritual 
profunda i exigent. Aquest objectiu, com Iota la marxa general 
del Curs, és revisat diferents vegades l'any per professors, forma
dors i alumnes. 

Per tal que la formació no resli únicament en un camp teòric, 
i poder aprofundir en un nivell més vivencial i de pregària, es fan 
algunes celebracions de la Paraula i l'Eucaristia. 

Sabem que encara no està fet tot. Tot just hi caminem ... , però 
una vegada més tenim l'experiència que el carn! es fa tot cami
nant ... 

M. S. M. 
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LA NOSTRA EXPERIÈNCIA 

DE NOVICIAT 

No és pas fàcil de descriure l'exper ièl7cia d'u
na etapa de la vida. M és en.cara quan ens tro. 
bem en un moment de crisi de tot el que són 
«prit zcipis establerts_ i anem a la recerca de 
nOlis camins. Amb tot, ens sembla que cal fer 
aquest esfo rç, si més no per prendr e conscièn
cia que encara «atiem vivint». Explicarem una 
mica el que nosaltres hem reflexionat i viscut, 
convençuts que «tenim poques paraules i les 
que tenim estan gastades_, com canta l.luis 
Llach. 

El marc del noviciat 

Els nostres novicia ts esta n s ituats als ba rris o ciutats-sa tèHit de 
Barcelona, enmig de la gent. Vivim amb una comunitat de l 'orde 
o congregació, e ls membres de la q ual porten un ri tme de vida 
d 'acord amb les seves activita ts. Aquesta comunitat acu ll e ls no
vic is, els q ua ls s'h i incorporen amb tot el que això significa de 
vida comunitària. Gràficament : seria com el suc on es cou l'ex
per iència del nov ici que va rebent d'una manera conti nuada i viva, 
el tes timonia tge direc te d 'un estil de vida més que no pas una fo r
mació teòrica i desencarnada. 

La distribució del temps d'estudi, reflexió i pregària, i les act i
vita ts es concre ten segons el ta ra nnà de cada u i u na m ica sobre 
la marxa. Hi ha, és cla r! , uns c r iteris a l'hora de tr iar experièn
cies i conèixer la realita t , però la manera concreta d'aconseguir 
aquests objectius s'adapta a les possibilitats i exigències de ca
da cú . 

Com ha incidit e n nosaltres aquesta experiència 

To t e l que hem realitzat i el que r ealitzem fa viure en nosaltres 
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una experiència espiritual: Descobrir en la mesura que ens desco
brim nosaltres mateixos en la nostra vida, què va significar Jesús 
i què significa per a nosaltres, de manera que en aquesta experièn· 
cia doble, mant inguem la fidelitat a l qui ens convoca i que ha irrom
put en les nostres existències. Descobrir què vol dir per a nos
altres, avui, ser creient en Jesucrist. Nosa ltres parl em de «vida» 
en aquest sentit fonamental. 

Però aques ta vida pren una forma que cal discernir constant
ment per tal que sigui «religiosa». Per això intentem conèixer els 
objectius, formes i activitats que històricament han pres e ls nostres 
ordes o congregacions, tot esforçant-nos per copsar (captar ) l'ex
periència que feren del Crist e ls qui la varen començar i els qu.i 
l'han continuada. Aixi descobrim un testimoni i un ajut valuós de 
cara a respondre, d'una manera creativa i amb els mitjans al nos
tre abast, a les exigències del món d'avui, de la mateixa manera 
que ells van saber respondre com a homes i dones del seu temps . 

Tot això nosaltres ho vivim d'una manera personal però pro
curem que no es quedi en un nivell individualista . Som conscients 
que la nostra vida té com a marc tota l'Església i ca l que la nost ra 
resposta sintonitzi i enriqueixi les respostes que tots e ls creients 
donen de la seva vivència del Crist. Per això veiem molt important 
el fet d'estar vinculats d'alguna manera a una comunitat cristiana 
a fi que visquem autènticamen t una realitat eclesial, superant les 
diferències entre religiosos i laics que abans s'accentuaven tant. 
Així mateix, volem concretar-nos en una resposta que sigui cada 
vegada més una comunió total d 'objectius i anhels amb tots els 
homes que viucn al costat nostre, i que cerquen el seu alliberament 
i llui ten per aconseguir-la . 

Les activitats del SVC 

Les classes del SVC (Secretariat de Vocacions de la CONFER) su
posen una experiència molt interessant perquè permeten de com· 
partir tot això. El fet de ser-hi plegats, novicis i novfcies dels di
versos llocs enriqueix molt. l ens ajuda a evitar el perill de fer 
<vida de l'orde tal o qual» més que vida religiosa . També ens fa 
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adonar que fonamentalment els problemes de fons són comuns, 
malgrat les divergències de formulació o les diferents maneres 
de concretar-se en cada orde o congregació. 

Valorem molt aquesta experiència de cara a la nostra formació. 
Encara que molls després continuaran estudiant qüestions de teo
logia o pastora l, aquesta p rimera presa de contacte amb un esforç 
de reflexió, ja elaborada, sobre vida religiosa, ens és necessària 
per a s ituar correctament la nostra experiència. Notem, però, que 
encara caldria accentuar molt més el camí d'«una experiència vi· 
ta l reflexionada . abans que assegurar una adhesió a alguns plan· 
tejaments. Costa de trobar l'equilibri i el diàleg entre el que és 
més una refl ex ió s istemàt ica de la vida religiosa i l'aportació que 
prové més de la realitat viscuda frec a frec amb la gen t i els seus 
problemes, i que ens interpeBen profundament. El bon humor i 
c i tracte amical que hi ha entre nosaltres ens ajuden a superar 
e ls inconveni ents de la nostra experiència. TOls plegats, professors 
i alumnes, descobrim que no es tracta tant d'una cosa ja feta i 
pastada , s inó d'un treball que fem conjuntament, vivint al dia, i 
exigint-nos personalment. Aquest enfocament ens és molt més en
grescador. 

Amb aquestes ratlles no hem pretès pas de s intetitzar tot el 
que és la nostra experiència de novicia t. Hem volgut explicar-vos, 
d'una manera molt senzilla, alguns dels aspectes que considerem 
més im portants i que poden donar una idea del moment que vivim 
en la nostra e tapa del noviciat. 

U n.s novicis 
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OPI 
NIONS 

COP D'ULL 

DINTRE I FORA DELS CONVENTS 

Aquest «cop d'ull » vol exposar, sense preten
s ions ni falsos pessimismes, els seriosos inter
roga1l.ts que els religiosos i les monges tenetl 
plantejats avui. «Tram pejar la siJtwci6 personal 
i col-lectiva val com a solució transitòria. Però el 
llOrd, l es idees clares, els ob j ectius precisos res
lell encara sense solució.» Aquesta és la qüestió 
de fOliS que A. Maduell veu pIGlt/ejada, dins i 
fora dels convents. 

Fa set anys, Jaume Lorés parlava de la «necessitat de reinven
tar les re ügioses » l a partir d'una teologia que «toqués un x ic més 

1. Jaume loREs, «Les monges dins la perspectiva teològica eclesial 
i catalana., al volum Les nostres monges, . eritèrioD» 33 (Barcelona, 
1967) 10, 12-13. 
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de peus en aques ta nos tra terra »,:.! j Josep Dalmau reconeixia a la 
monja l'inconvenient de no tenir «cap funció específica dins l'Es
glésia .,3 un futur «sempre imprevisible. 4 i fins l'eventualitat d'es
devenir «anti testimoni sociològicament parlant • . :' 

En el món concret i en l'Església local, les monges hi són. Qua!· 
sevol plantejament lògic o teològic resultaria desinflat de consis· 
tència davant e l fe t ex is tencia l. Persones que han organitzat la seva 
vida dins un sistema de «perfecció cristiana. , amb assumpció de 
determinats benefic is i acceptació d 'alguns compromisos especí
fics, i que no veuen la raó de no continuar endavant. Encara que 
llur de termini els r esulti d ifícil d'explicar racionalment a gen t jove 
o a gent poc ben predis posada . 

Arrapaments i roba llarga 

La indiscutible bona voluntat cordial de la majoria dels mem
bres d'ordes i congregacions religiosos -sotraguejada per ]'esper~t 
conciliar, des de dins, i per l'objectiva validesa de moltes recrimi
nacions, fetes des de fora-, unida a la desorientació en els crite
ris a establir, per part dels càrrecs responsables, ha donat peu al 
naixement d'una sèrie d'iniciatives, més o menys originals, que en 
conjunt formen un ventall molt ampli, que va des de les quasi
dimissions fins als arrapaments més biològicament primaris. 

El claustre i els uniformes de roba llarga han deixat de constar 
com a distintius indispensables de frares i monges. La residència 
enclaustrada oferia, juntament amb una espiritualitat determinada 
en ordre a viure un cristianisme dit de «perfecció., una organit
zació especialitzada. amb motlles i horaris apropiats per a prac ti
car assossegadament les particulars aspiracions a la santedat. 

2. I b. 7. 
3. Josep DAU,1A U, «Les monges de l'esdevenidor., al volum Les nos

tres monges, . Critèrion. 33 (Barcelona, 1967) 115. 
4. I b. 11 6. 
5. Ib. 116. 
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Cristianisme i seglaritat 

Aquests criteris han estat superats. Ha circulat implícita la idea 
que la normalitat en ma tèria d'exigència cristiana havia de ser ofi
cialitzada en determinats estats de vida, mentre que els seglars 
prenien una mica l'aspecte d 'anomalia. «Quan podria ser molt bé 
que l'espirituali ta t seglar sigui la normal dins de la doctrina evan
gèlica, mentre que la religiosa sigui només una evolució posterior 
de la doc trina de Crist.» 6 «Quan Crist predicava no exposava un 
s is tema de vida per a sacerdots o religiosos. Crist ensenyava a ho
mes corrents.» l 

El compromís del baptisme és més seriós que una professió de 
vots i minucioses constitucions. L'Evangeli continua essent exi· 
gen t i neguitejador per als cristians, però la inquietud enfront de 
les invitacions evangèliques no és sortosament exclus iva dels claus
tra ts. Ni tampoc és fàci l gosar proclamar que la síntesi de l 'Evan
geli queda resumida en e ls tres «consells». Són una minoria, però 
una pila, les persones seglars, les persones casades, que vibren i 

anhelen captenir-se evangèlicament. 

Instrument d'utilitat 

La vida claustrada ha estat un mètode destinat a facilitar la vida 
cris tiana. Però la seva realita t de mètode indica ben clarament 
que és instrumental, i que és vàlida en la mesura que resulta Íltil. 
Algunes modalitats poden haver-se tornat antievangèliques . Per 
això convé no oblidar l 'elemen talita t que la vida «religiosa» està 
en funció de l'Evangeli, i no l'Evangeli en funció de la vida reli
giosa. 

Crist no feia propaganda d'«estats de vida ., sinó d'actituds vi
tals. L'entrada en un «esta!», com també la pràctica d'una «con· 

6. A. MADUELL, El cOllcepto de espiritualidad seglar, «Teologia es
pi ritual. 4 (1960) 283. 

7. I b. 
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sagració» , de per ell es mateixes no diuen res de la intensitat o de 
la sinceritat vi scudes en el servei a Déu i als germans . S'ha arHbat 
a una mena d'idolatria legal del concepte d'«estab en les estruc
tures de l'Església, fins al punt que tota mena de provatures i ex
periències han estat admeses o tolerades, lleva t de les que sign i
fiq uessin abandonar la situació de solteria, encara que fossin excel
lents les predisposicions substancials. Deu passar, però, que la vida 
«religiosa» consisteix essencialment a coBocar gent en si tuació 
d'«estat de perfecció» -j la santcdat venerada es referia més a 
l'estat que a les persones-, mentre que l'Evangeli no instaHa nin
gú en s ituació adquirida i invita a improvisar constantment sobre 
la marxa amb una actitud sempre fTesca de servei al germà, de fi
liació envers c i Pare. 

Cautelosa prudència 

Davant aques ts criteris bastant adquiri ts, els instituts que es 
presentaven com a empreses proporcionada res de perfecció cris
tiana, han perdut la iniciativa. Els seus responsables s'han tornat 
molt prudents a l'hora de pronunciar-se, i aquesta cautela funcio
na fins al punt d'cvitar de dir que no volen pronunciar-se. Deixar 
fer, deixar passar el temps sembla ser una mesura prou sàvia. En 
lloc cI'oferir processos de perfecció personal, amb satisfacció ga
rantida i certificat del Vaticà, ara es decanten a consent ir llibertat 
a la recerca individual de nous camins. 

El concili Vaticà 11 , sobre religiosos, no va aclari r massa co
ses. Però va fer adona r suficientment que UDa pi la de llocs comuns 
sobre la vida consagrada no s'aguantaven . La genèrica recomanació 
d'acomodar-sc, no va b:lÏxar a detalls . Acostumats a respirar en les 
clores atmosferes de les generalitzacions inconcretes i descompro
meses, per tal de poder signar el mateix document uns quants cen
tenars de persones molt distintes, les aplicacions van filtrar-se per 
les juntures. Els encotillaments deformants s'han anat estripant, 
però han mancat responsables amb el coratge de recomanar me
sures renovadores de la substància. l s'ha produït l'anarquia. Per
dut un nord precís, alguns ordes i les congregacions confien que 
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la recerca multitudinària aconseguirà la troballa del recte cam1. 
De l'oferiment de receptes infaHibles s'ha passat a l'acceptaci6 de 
possibil itats infin ites. 

Reinventar o no inventar 

Llavors ve l'oportunitat dels «carismes:. particulars, coincidents 
potser amb capricis personals o amb antigues aspiracions insa
ti sfetes. L'Esperit bufa on vol, i els practicants de la vida «religio
sa» existeixen perquè ja ex istien, i uns quants milers de persones 
compromeses , que no poden recomençar la vida des de la base, 
necessiten viure i -si és possible- viure sense la imposició de 
contradir·se massa, i des d'allà on s6n, miren d 'aplicar reformes i 
pedaços. Però és legítim preguntar-sc encara què és la vida reJjgio
sa, si s'ha de reinventar, o si seria possible que a ningú no s'acullis 
de crear-la cas que no existís. 

Que alguns cri stians valents i constants puguin voler creure que 
la vida evangèlica equival a no tenir fills per batejar ni mantenir, 
a no haver de treballar pel podrit diner, a substituir les pròpies 
decisions pel criteri o el caprici d'un altre cristià, és admissible. 
Tot això pot decidir de fer-ho la ll ibertat d'un cristià. Però cap 
cristià postconciliar no pot assegurar que calgui prendre aques ts 
costums concrets per a viure l'Evangeli. La pregunta sobre el què 
de la vida dels «religiosos», roman oberta. 

Generalitats i menuderies concretes 

El fenomen de les desercions ha estat significatiu. Han deser
tat vividors i ha desertat gent sincerament inquieta. Alguns han 
cregut amb tota la bona fe que el conjunt podia refer-se des de 
dins, altres han donat el dol per acomiadat abans de procedir-se a 
l'enterrament. 

Als nois i noies d'avui, que siguin sans i inteHigents, no és hon
ra t anar-los amb vaguetats: cal dir-los sense embuts allò que és 
possible donar-los. Tornar a repetir consideracions generals -se-
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guir J esucr is t, fid elitat a l'Evangeli , servei a l'Església .. . - no equi
va l a jus tifica r un mètode de vida molt concret, perquè tals COn
sideracions són vàlides per a tota mena de cris tians. I baixar a cnu
merar coses molt concre tes - resar l'ofici diví, atend re mala1ts, as
segura r la vida d'un monestir, sos tenjr coBegis. evangelitzar els 
suburbis ... - semblen motivacions mol t petites que fa vergonya 
d'esmentar per la seva menuda concreció. 

Installacions immenses 

I si agrupacions de professionals cn stmlls s'havien de consti
tuir, això hauria de ser, no preci sament per a seguir Jesucrist 
-miss ió que ja es fa d ins l'Església, cal suposar-, sinó amb el 
propòsit d'obeir un reglament molt especialitzat, donar vida a 
aquell monestir tan carregat d'histò ria, mant enir esplendents de
terminats locals de culte, sostenir en marxa una determinada ca
dena de coBegis ... Aquesta mena de coses concretes a fer, donen 
sentit també a agrupacions ben especialitzades de cris tians. Men
tre que les enlairades motivacions genèriques de Crist, l'Església, 
l'Evangeli, etc., no poden constituir un aglutinant suficientment 
especificador per a es tructurar l'associació primària de germane
tes de Sant Ambròs o l'exceHent congregació dels fomentadors per
manents de la vetlla nocturna. 

La gen t «religiosa. ha anat millorant personalment. Els insti
tuts, no. O mandrosament. Contemplar cert s edificis conventuals 
en l'actualitat és com anar a l'hivern a visitar els pobles més tu
rís tics dc la Costa Brava: immenses instaHacions d'cscenari, sense 
manifestacions de vida que els siguin proporcionades. 

Pisets i arrelament al país 

Monges i re)jgiosos s'han deixat de solemnitats grandiloqüents, 
s'ha fomentat l'esperit de familia. L'autoritat que parlava sem· 

pre imperatius de la divinitat, ha deixat lloc al diàleg, fins al punt 
que un constant parlamentarisme ocupa no poques hores de temps 
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útil. l':s molt més bonic l'esperit famil iar i senzill. Els pisets són 
més a la mesura humana, i resulten més fàcil s de mantenir, meno 
tre que la impersonal deshumanització dels grans convents, dels 
monestir grandiosos els acos ta a museus de curiositats . 

També s'ha produït més catalanita t, una consciència superior 
d'arrelament al país, llevat determinat s colonialistes de professió, 
com potser els irredimibles redemptoristes. Aquesta autent icitat 
menta l i social, troba múlti ples possibilitats de traducció en l'a· 
fany de servei, d'identificació amb el pob le, de realització de tre· 
balls proletaris . 

Embarcament de prosèlits 

Fer feines, de to ta manera, i prestar serveis remarcables, no és 
per això sol ser «religiosos». L'ésser és distint del fer. I mentre 
fer tasques nOves resulta relativament fàci l, descobrir una nova 
realitat en l'ésser no és objectiu massa planer. Trampejar la situa· 
ció personal i coJ-lectiva val COm a solució transitòria. Però el nord, 
les idees clares, els objectius precisos. resten pendents de venti
lació. Si fi de la vida religiosa era sa lvar l'ànima, ara tothom creu 
que proposar-se això és molt egoista. i -d'altra banda- que és 
possible de realitzar-ho de moltes maneres corrents, sense que 
sigui necessari dur un est il de vida singular. 

Actua lment hi ha milers de religiosos i monges. Han de conti· 
nuar llur existència. Per molt que hagin modificat residència i 
ocupacions, perduren com a rebrots del claustre. Hi ha una greu 
responsabilitat a veure si val la pena o ca l admetre nous embar
caments sense saber abans de donar el passatge quin serà el port 
de desembarcament. L'actual sensació de despistament i de disgre· 
gació -o de resistir sigui com sigui fins a l'enfonsament- no es 
modifica amb cataplasmes superficials .• Circuleu el mar i la terra 
per fer un prosèlit, i potser un cop fet no resulta millor que vos· 
altres.» 

A. Maduell 
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PER UN NOU CAMí 

DE FIDELITAT 

TESTI 
MON I 

Les formes de vida religiosa d els diversos 
ordes i congregacions han sofert canvis pro
!Ulle/S, no sellse dolors i perplexitat s . Avançar 
vers una major fidelitat comporla deixa r moltes 
coses i assumir el risc. Aquest testimoni directe 
i coNoq uial de l'evolució d'un religiós durant 
aquests darrers anys, ens ta entreveure què exi
geix el canvi i fin s a quin punt s'enceta un ''lOU 

camí -el «vell camí»- de fidelitat evangèlica. 

He eS lat superior onze anys i actualment encara sóc del Consell 
general de la meva Congregació. 

D'aquests onze anys, vuit els he passa ls com a responsable d 'una 
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comunitat que té encomanda la tasca de dirigir i administrar el 
santuari marià més important de la diòcesi. La pastoral alli és: 
l'acolliment dels pelegrins, les celebracions amb una litúrgia cu
rosament preparada, la possibilitat de proclamar la Paraula a tota 
mena de persones, una certa influència en Ja cultura autòctona, 
etc_ Però també suposava dedicar moltes hores i energies a feines 
adminis tratives: mantenir personal assalariat per a quasi tots 
els serveis, que van des de la neteja pública fins al servei de cuina, 
renovar contractes per a l'explotació d'establiments com, bars, bo
tigues ... tenir cura d'una explotació agrícola, etc. 

tsser cap vis ible com a prior d'aques t san tuari comportava 
unes certes relacions amb autoritats provincials i fins i tot na· 
cionals. 

L'any 1963 vaig acceptar el càrrec per obediència, perquè per mi, 
aleshores, el que deien els superiors era expressió manifesta del 
voler de Déu. Però aquest mateix desig de voler ésser fidel a Déu , 
em va fer descobrir una contradicció cada cop més forta i més dj· 
fíci l de supera. r. Tenia la sensació de viure en una situació de po
der, d' influència, i d'un cert prestig i que s i bé tenia aspectes po
sitius de sClY'ci als homes, en tenia uns altres de negatius que em 
feien molt lluny de la majoria d 'homes i, al meu entendre, lluny 
del que jo crec que és típic en el seguiment de Crist. En escoltar, 
per exemple sant Pau: Em sembla que Déu ens ha mostrat a 
nosa ltres, e ls apòstols, com els úll ims. Nosaltres som necis per 
causa de Crist, feb les, deshonrats. Patim fam, set i nuesa, som bu
fetejats, i anem d'ací d'allà, ens fatiguem treballant amb les nostres 
pròpies mans, ens persegueixen, ens difamen, hem acabat com es
combraries del món, el rebuig de tothom fins ara (1 Co 4, 9-13). 

No sabia concil iar les exigències de tal estil de vida cristiana 
amb la s ituació real en què em trobava, per portar endavant l'" 
bra confiada a la meva comunitat religiosa. 

Vaig intentar per tots els mitjans possibles fer canviar l'obra 
des de dintre. No vaig poder o no en vaig saber. 

En no poder viure més temps amb aquest dualisme: entendre 
i sen tir la necessitat d'una radicalita t que faci possible aquest 
estil que proposa ¡'Evangeli, i una realitat estructural que, al
menys per a mi, s'hi contradiu obertament i que no sóc capaç de 
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canviar des de dintre, m'obliga a cercar un altre camí. I així ho 
he intentat fer. 

Pel maig de 197 1 vaig r enunciar al càrrec. Em va semblar que 
després de tants anys de ser el primer per temperament i per ofi
ci , calia aprendre a ser l'últim. Calia aprendre a escoltar i a ca.llar. 
No pod ia dedicar més temps a aconsellar els a lt res, com ho havien 
de fer i no fer-ho jo. Havia de passa r de les paraules, dels desigs, 
a una vida concreta i més d'acord amb e l que semblava tenir bas
tant clar. 

Els companys i e l superior cm van indicar que em convenia de
dicar un temps a l'estudi i a la renovació teològica. Vaig fer e l bien
ni a la Facu ltat de Teologia de Barcelona. Un cop llest d'això, vaig 
buscar feina en un hospita l. No en trobava cap després de recórrer 
tots els de Barcelona . Era la primera vegada que em proposava 
una cosa i no l'aconseguia tan aviat com jo estava acostumat. 

Mentre , ens confiaven una parròquia de nova creació i a títol 
personal, això és: dos re ligiosos ens comprometíem amb el Bi sbat 
de Barcelona a tenir la cura pastoral del barri on s'erigia la par
ròquia. 

Per allò de no ser el primer, singular ... pensava que convenia 
treball m' lluny de la feligresia. En no trobar feina a cap hospital, 
ni esperances, demano feina en un taller de serrelleria al davant 
mate ix cie casa nostra. Em cliuen que sí. Vaig començar-hi l'agost 
de 1973. Hi he treballa t tres mesos. Després he fet nou mesos de 
soldador en una empresa metaHúrgica i per fi he trobat en un hos
pital la feina que cercava: la de sanitari per a dur lliteres. 

Penso que en una opció d'aquesta mena es pot posar l'accent 
en el f er o en l'ésser. Això és: es posa en el fer , quan s'emprèn una 
acció o un camí com a cap de desvet.llament entre els homes del 
món del treball. Es posa l'accent en l'ésser, quan es vol viure més 
que fer, quan hi ha necessitat d'aprendre, d'escollar, de converti r 
ci cor. Personalment he volgut seguir aquest segon camí, sense 
tanca r-me al primer, i vaig entenent que em manca molt per a con
vertir-me. 

Jo creia que pel fet de posar-me una granota, d 'estar a les or
dres de noi s més joves que jo, descarregar camions, anar pel car· 
rer am b ferros o eines al coll, ja em trobava un dels darrers . Però 
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no. No és el mateix posar-se el darrer que ser-ho. Fins que en can
viar de treball, fent de soldador, no vaig comprovar la lentitud del 
meu rendiment i que m'havien de tornar més de la meitat de les 
peces per refer-les ... no cm vaig adonar que començava a ésser el 
darrer. Fins que la vida no m'hi posa, no ho sóc, encara que jo m'hi 
hagi volgut posar. Em sembla un do de Déu trobar-me el darrer 
d'un taller després de tants anys d'ésser dels primers. 

Havia somniat ésser pobre per a segu ir Jesucrist. Després d'a
quest temps de treball em sembla una pretensió intentar·ho. No 
puc ser pobre, sempre seré un «estrangcfl> entre els pobres, per 
la meva cultura, formació ... no ho he nascut de pobre. Havia accep
tat moltes pràctiques de pobresa, que ara em semblen justificants 
per a comprovar que era pobre. No busco, doncs, camins de po
bresa. Penso que es tracta de fer una opció a favor dels pobres. Per 
a fer-la ha de ser des d'ells. Si m'admeten entre ells, j a és un bon 
pas. AL"ò portarà austeritat i privació, però no per imposicions as
cètiques, sinó per l'exigència de la vida. 

Tocant a l'obediència, veig cada dia més clar que no és una 
persona determinada, i encara menys única, que expressa el voler 
de Déu. Són tots, és la vida de cada un, són els fets de cada dia 
que porten un missatge de Déu, que cal escoltar i acollir per do
nar-li una respos ta. Reconec que l'aprenentatge del noviciat, és 
ara profitós per a la disciplina del treball (canvi de feina, inter
rompre-la quan manen sense explicacions, no compten amb la teva 
iniciativa, etc.). Però he comprovat que el personal ho fa més bé 
que jo i no ha fet el noviciat, si bé la qüestió és una mica com
plexa. 

Pel que fa a la castedat, m'han caigut totes les raons que abans 
tenia per a man tenir el celibat. Per a les persones amb qui treballo 
no sembla que sigui cap signe. Per mi la motivació seriosa i forta 
és que Jesús va viure amb celibat. Trobo que ja n'hi ha prou, no 
cal preocupar-sc de la significació escatològica i transcendent. 

L'estil de pregària ha canviat. De passar hores davant el San
tíssim, ha derivat vers una actitud de pregària permanent, urgida 
per la mateixa vida; en cada fet, en cada persona, en cada expe
riència, necessito buscar, escoltar el que Déu vulguI expressar i 
quina resposta n'espera. Els moments de reflexió, els necessito per 
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discernir l'estil i ci criteri propi del Jesucrist que es manifesta a 
través de la vida. Per mi l'Evangeli és la pauta permanent per a 
aques t discerniment. 

Des de la nova realitat on em trobo, moltes manifestacions de 
l'Esglés ia em semblen lluny del poble, molt poc significa tives. Com 
si haguéssim creat un món eclesiàst ic diferent del món real, on 
s'han incorporat no poques persones, però en queden moltfssimes 
fo ra. El llengua tge i els gestos no diucn res. Amb tot i això, 
em sembla estima r més l'Església, perquè malgrat to t és la de 
Jesucris t. No en puc establir una altra pel meu compte, però sento 
la necessitat de contribuir a un canvi perquè aquesta Església 
sigui més la de Jesús i més per a l nostre món. 

Una de les necess itats vitals en aquest cam í de recerca 
i de conversió, és no fer-lo sol sinó en grup, en comunitat. Jo no 
he trobat dificulta ts de part de la Institució, però som poquets 
e ls qui volem concretar la vida així , i estem escampats. Intento 
fer comunitat amb persones concretes, a nivell de vida religiosa. Si 
bé em sento cada dia més lligat al poble, als creients de la parrò
quia. Amb ells intentem fe r camí, preguem i busquem ser fidels 
a Déu. Una cosa em sembla que puc afirmar: des que he fet aques
tes petites passes, crec que tota la meva vida està dedicada a Déu 
i als homes, a l Regne. Abans no m'hauria atrevit a di r-ho. Si això 
és cert, potser coincideix amb el que és la vocació religiosa i, per 
tant, val la pena de continuar endavant cercant una major fide
litat a Déu i als homes, plens d'esperança, iHusió i esforç. 

Romà For/tiny 

505 

7 



I FCIU 
RA 

«PAULINA, 1880» 

Els fets s'escauen a Llombardia 
i Toscana, la segona meitat del 
darrer vuit-cents. Ciutats bullicio
ses, ruralies paradisíaques, cel i 
aigua dels llacs infinits. Temples, 
vi.l-Ies, palaus, salons i alcoves 
d'una decoració ingènua i de 

temps antic. Gosadies galan ts, pe
nes d'amor, oracions fervoroses, i 
així d'una nissaga a l'altra. 

Paulina és una noia molt sensi
ble, vehement i misteriosa. Els qui 
s'hi mouen a l'entorn evidencien 
realment fins on arriba la candi· 

1. Acaba de sortir, en versió catalana, aquesta obra de Pi erre Jean 
Jouve, a cura d'Alfons Quillanes i Sopena, el qual ha promogut el llibre 
a casa nostra. D'ell és el text següent pensat, en principi, com a ex-curs 
que havia d'acompanyar l'obra i que oferim, aquí, com a presentació 
de la mateixa. Es tracta d'una neveHa de temàtica gens aliena a la pas
toral. 
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ció de Uur vàlua. Ella els amida . 
Congria s ituacions àrdues i urgi· 
des que l'oprinlcixen més i més 
en la tribulació. L'atmosfera de
vota de la seva infància la sensibi
litzà a la presència de Déu, la pre
ocupava l'existència del pecat i 
veia que la vida no es podia des
entendre de la culpa, més la jacu
latòria brunz amorívola. 

Un dia Paulina s'adona que és 
formosa . S'ho confessa agradada 
i desimbolta davant el mirall ado
rable. Hi monologa atrevida, inco
herent i candorosa. Amor , el ca
valler, i com i quan se'n vindrà? I 
el delitós periple comença. Sen
tits, CO I-, consciència, es drecen i 
retopen violen tament en ella. Em
briagueses i risc, remordiments i 
follia . L'a mant, escla ts de llum, 
tempestes, i o bnubilació de la 
ment emmala lt.ida. Tot s'acreLx en 
una dona que voldria rompre, pe
nitent. Paulina temorenca havia 
expectat un fi ll que li somriuria, 
mes la tendra migrança s'esvaí 
enyorosa. Passa la mort rep tadora 
prop d'e ll a, la veu del seu pare i 
la de l'esposa de l'amant condem
nen l'u ltratge que ella en vida els 
inferí. Paulina cru ix sota la feixu
gor dcl delicte i ci pecat. 

La clau sura d'un cenobi acull 
aquesta ànima trasbalsada. Hi es
criu el seu diari interior, l'únic 
con fident de les regi rades marees 
que regol fen di n tre seu. Benanan
ces, laceracions, el passat, esfereï
ments, vols d' indic ible poesia. l'es
guard al Calvari , velades impul
sions. Li caldria una cu rança es
piritual molt aciençada, e l con
vent impertorbable i calm no la 
hi dóna. Paulina es reclou hermè-

tica. Una sor ofereix la seva vida 
al Senyor per salvar la novícia. 
Sent per ella un gran amor blanc 
com la neu, un amor que e l torb 
dc les passions no el comprendria. 
Paulina és bandejada del monestir. 

Vacuïtat, la ceI-la on e lla hi so
jornà soliua és al lluny a llà en el 
claustre, i aquesta llunyania l'abo
ca a una soledat immensa. Planys. 
súpliques, ànsies de fidelita t a 
Déu. Es recull a una viI-la per 
guardar-hi la seva desolada soli
tud . Les roscs hi floreixen d'un cc
lestial amor i puresa, Jesús i Ma
ria. De cop i volta l'avidita t dels 
sentits ressorgeix impetuosa, se 
n 'esglaia. Paulina exiliada implo
ra, dubta de Déu, cau malalta, pre
ga, Déu és absent. 

Un obscur desassossec l'agullo
na temps ha. Tot s'afua cap a la 
fi per camins d'un creixent infor
tuni paorós . Ella emm iralla ci cel 
blau i e l sospira, penombres però, 
resa sempre, plora, i tot és erm. 
La passió es revifa exasperada 
amb l'amant, abatut tanmateix. 
Paulina viu la coI-lis ió dramàtica 
dels més encontrats sentimen ts . 

Uns mots a l'atzar, angoLxosos, 
li renoven ¡'embat de ]'aHucinació. 
La mort al tra vegada, sorda, enig
màtica. Paulina immola l'amant 
per accedir, en l'enllà etern, aoso
Iu t, tota l i lliure, a l'alta unitat 
d'amor i salvació destruint ella les 
incongeniables opacitats tempo
rals. Just després s 'agiten en l'e
xistència de Paulina, e l terror, 
1'encalmamcnt i la tendresa. o 
pot comprendre la incongruència 
del q ue ha fet, i després es Uiura 
a l'última oblació de si mateixa. 

To! és derruït, el temps ha dis-
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tanciat els esdeveniments. I la 
mansa claror apunta encara d'una 
dòcil esperança en el darrer judi
ci clarivident de Déu. Un ignot ca
valler ve de lluny per emparar el 
somrís remol i exsangüe de Pauli· 
na escu lpit pels sofriments. Serà 
debades. I aquí el relat s'a tura, 
i el qui llegia es troba pres, com 
el cavaller, d'un indesxifrable ba
ticor intras lluïble a la paraula. 

Dues persones envol ten la pre· 
gonesa de Paulina. L'una és l'ho
me que ella estima, brillant, hete
rogeni però a la seva dimensió es
piritual. L'altre és el confés. Pau
lina el venerava i deia d'ell que 
era el seu veritable pare. 

El pare Bubbo era un frare do
minic experimentat, savi i humà. 
Coneixia la faHàcia i les misèries 
del món, i les comprenia. D'altra 
banda la sinceri tat i el coratge cI 
captivaven. Ell hagué d'afrontar 
la commoció de Paulina. Cons
cient de la seva gravetat s'hi aca
rà munit sobretot d'aquella savie
sa que en els llibres no s'escriu, 
de Déu i el cor. 

No ignorava la frisança de re
dreçamen t que hi ha en el fons 
de la nostra naturalesa imperfec~ 
ta. I quan Paulina s'hi confessa i 
confia, el pare Bubbo es mostra 
fntegre e n l'admonició. Amb un 
ple coneixement del que signifi
quen els va lors imprescriptibles 
de la persona. Respectuós àdhuc 
amb una ètica repudiable, fruit 
més av iat de l'àmbit fraudulent. 
Tot amb una moral advertida i es
perançada, i ben lluny d'un tipifi
cat legal isme estèril. 

Davant la demora de Paulina en 
el seu greuge contra Déu, el con-
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rés fixa tota l'atenció a discrimi
nar la particularitat real on es 
troba la seva penitent malalta i 
desvalguda. El pare Bubbo, que 
ja en torna de tantes coses, pos
seeix un sentit molt lúc id de l'a
bast i missió del pecat, el refrige
ri joiós del perdó, l'eficiència de 
la gràcia sacramental tan sobre
abundosa d 'imprcvisiblc~ ultran
ces. 

No s'acontenta amb l'amonesta
ció més o menys contundent, s'i
dentifica amb el sofriment de la 
pecadora, entra en el combat. I 
per salvar la seva filla espiritual 
ell n'assumeix la responsabilitat 
plena davant Déu amb un gest 
d'extremada audàcia . El somriu
re, l'apiadamen t, i una llàgrima 
continguda modelen sovi nt la faç 
del parc Bubbo. 

Després, sense que un gairebé 
n'hegu i esment, el pare Bubbo 
ja no se'l veu. Paulina viadora car
rega el feix damun t les seves es
patlles i de tant en tant el recor
darà encara com la mira amb l'es
guard en tristit. El pare Dubbo es 
farà vell i s'extingirà humilment 
en el seu retir conventual. Potser 
si un dia Paulina abra és la vida 
religiosa llavors ella trobaria la 
[returada beatitud, pensava el pa
re en el seu darrer recolliment. 
Se'l troba a fallar, el pare Bubbo 
ara, si n'és de conhortadora la se
va respectable paternitat. 

I és que ell exemplifica aquests 
grans cirineus, aquests mestres 
espirituals, disposats íntegrament, 
que no tencn pressa, ignoren les 
ofenses, passen serens d'amor i 
inadvert its. Sofreixen molt també, 
Déu ho sap. Els seus ulls SÓn dol-



ços, potser durs a contracor al
guna vegada. Com el pare Bubbo 
tan recte, tan bo, i que sabia tan
tes i tantes coses. 

Compendiar e ls apartats atemo
reLx perquè el text ja és prou com
pacte i greu el contingut. Tenim 
una narració intensament huma
na, espiritualment patètica i de 
contorns ben definits. En brolla 
un clam de socors i just a través 
del suport turbulent, desesperat, 
dels senti ts com més encesos tant 
més toscs sense e l senyoriu de ¡'à
nima, de la persona . En el curs 
dels capítols i els silencis un es va 
dibuixant la imatge de la protago
nista segons l'abast dels propis 
ulls . El clarobscur d'aquestes pà
gines cela molt de delicat i pu
nyent. Sols en percebrà les ocul
tes ressonàncies una sensibilitat 
afinada, batuda a l'enclusa del do
lor i que hagi conegut la desola
ció de Ics nit s de l'ànima. 

L'est il és auster, brusc a vega
des, sobtadament commovedor j 
tendre. L:"1 realitat s'hi fa imme
diata, crua, elementa l, i a cada si
tuació hi ha el retruny de tot un 
món . L'expressió és concisa, la 
frase va enduta pel volum, adés 
embriagat, adés misteriós, del 
context. El vocable evoca, percut, 
l'avatar i el succés resten intactes 
i així el llegidor hi veu més clar 
sense ¡!-lustracions supèrflues. 
Tant hi és to t de present i exac
te que un endevina vivències de 
l'autor implicades en ]a trama de 
tan interiors i agudes. Vivències 
que compareixen també imper4 

cep tib lement en l' íntim e1el qui va 
engolfant~se en la lectura. 

L'argument ens formula inter~ 

rogants indefugibles per causa del 
nostre veïnatge en la palestra. El 
tema no s'esgota i a cada passada 
en regenera amb prospectiva no
va. Una elevada cultura espiritual 
i mèdica, conscienciosa i exigent, 
penetrarà millor els confins invi~ 
s ibles elel que no s'hi diu. Per a 
qui les vies de la fe siguin vàlides, 
podrà exhaurir transcendències 
dels reflexs que la proximitat de 
l'inconscient inassequible i e l fet 
de l'actitud religiosa somouen. Bo 
i alertant~se, subtilment però, i 
eminentment, en els matisats ca~ 
mins de l'analogia la qual planteja 
Déu. l el qui deses timi la fe teolo
gal bé haurà d'ésser fidel a una an
tropologia exhaustiva, correcta i 
hones ta, rigorosament científica, 
que no erosioni la dignitat ni l 'ex~ 

celsitud de la persona. Tot el que 
s'enlaira convergeix, afirma Tei
I hard de Chardin. 

Això ens porta també a la con~ 
sideració dc la falta, de la pertor~ 
bació que e l pecat ocasiona, bé 
que segons la intenció i l'entorn 
que hj gravità . Germina en nosal~ 
lloes com una predisposició, repel
lida però en l'estrat més pregon 
del jo. El misteri de la culpa ens 
ensenya, doncs, a ésser humans. 

El pecat destorba l'acció de Déu 
i l'aquiescència normal d'un a l'e
fusió de la seva graciosa compa
nyia. El desequilibri provoca una 
ànsia molt particular al viu de la 
nos tra consciència. Endemés, les 
escòries i contaminacions egòt i
ques enterboleixen la mirada per 
retrobar el desitjat camí. I aques
ta precisió de recuperar el nostre 
centre de gravetat ens fonamenta 
l'exigència de la realitat de Déu i 
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de la seva presència, tant més 
com major n'és la distància mo
tivada per la nostra conducta que 
el conculcà. O bé, si més no, 
aquell desordre postula la reinte
gració completa de l'home en la 
seva essència. Si l'àn ima sobre
passa la crisi, o l'arriba a reduir, 
guanya autenticitat, fermesa, i 
una claredat espiritual purificada 
i [èrtil. Tanmateix la transgressió 
ens hauria reportat un fruit, i l'ei
xamplament d'una visió més lleial 
i generosa envers Déu i no tan ser
vil a la nostra convenció interes
sada. 

Tot li fou advers a Paulina i una 
aura sinistra encercla la seva des
ventura. L'entrega a la passió i a 
les seves delectances li ho agluti
na tot molt més host ilment. l fins 
diria's que quan l'autor entra en 
el paroxisme del suplici d'aques
ta dona, l'amplitud i gravetat del 
tema se li n'ha d'anar de les mans 
si no [os que es manté tan ben 
trabat amb la parau la. La respos
ta hi resta flotant i un és constret 
a reflexionar-la cara a cara. 

Què més ha de dir-nos Pau]jna 
després del que ens ha revelat? 
Ella roman hieràtica i sols espera 
de comparèixer davant Déu. I així 
vol ésser estimada, tot ho com
prèn de nosaltres que l'hem segui
da amb una viva pietat i amb sen
tides de remordiment. Perquè la 
seva grandesa moral radica en 
aquesta persistent mirada d'ella 
envers Déu encara que se li faci 
com inexistent. Crist donà el su
prem exemple quan en l'agonia 
passà l'afrosa prova anihilant del 
no-res. Kierkegaard, poc temps 
abans de la seva mort, havia es-
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crit : «Quan Crist exclamà: Déu 
meu! Déu meu! Per què m'heu 
abandoHal.'J deuria experimentar 
una solitud esgarrifosa. Fou una 
cosa terrible per Crist i així es 
considera. Però cm sembla més 
terrible que Déu sentís aquest 
crit. I tanmateix que Déu roman
gués immutable essent com era 
justament Déu l'Amor! » 

Pierre Jean Jouve declara: 
(( Paulina 1880 no és una aventu~ 
ra romàntica. :t:.s altrament una 
inquietud dels nostres dies que, 
lot i essen t recollida del passat, 
és ara expressada d'una manera 
aClualíssima.» l el vell filòsof Gas
tOn Bac helard per carta li confia 
a Jouve: ((Com ens ajuda Pauli· 
na a arribar al fons de la nit hu
mana. Estic meravellat. A vegades 
he ben cregut que un moment O 
altre ella acabaria essent feliç . Po
bra Paulina. Si n'és de dolça en
ca ra quan ja tot és perdut, fins 
aquella cdla mateixa del mones
tir. I mireu, no tOL s'ha acabat ir
remiss iblement, sostinc una irre
primible esperança, i és que Pau
lina anhela que algú la salvi . Per
què li heu donat un cor tan gran, 
un cor que cerca un absoluL » 

r se'ns ra inev itable aquesta 
consideració: d'entre tots els qui 
es tigueren a l'entorn de Paulina, 
qui mirà d'escrutar i llegi r e ls se.
crets del seu cor? Ningú no tingué 
la virtut d'aquella paraula, l'úni
ca, que hauria iHuminat els plecs 
tènues de j'alcova del seu pit. Cap 
mirada prou grandiosa j elevada 
que comprengués el seu veritable 
amor, que l'acompanyés en la ten
dresa, que la confirmés en la for
titud. I un es pregunla s i de de-



bò mai algú l'estimà, o s i Ja sa
bé estimar. Paulina fou ignorada. 
I e lla, una critura adolescent en
cara, digué un dia amb inefable 
espontaneïtat, per què el pare 
Bubbo està tan lluny del meu po
bre cor? 

El seu desert i ci turment per 
tanta culpa haurien pogut tenir 
per llit de dolor la poesia empíri
ca de Joa n Sebasti à Bach i aque
lla mirada sostinguda de Crist 
amb la Creu, dirigida al Pare, que 

Domenico Theotocopuli ens obrà. 
San t Lluc ens parla en el seu 
Evangeli de la dona pecadora que 
adollà amb llàgrimes els peus de 
Jesús, i els hi eixugà amb la ma· 
ta del seu cabell, i els hi besava , 
i els hi ungia. Qui no pensarà amb 
Pau lina! l les paraules del Divl 
Mestre: «Perquè ha estimat molt 
li són perdonats els seus tants pe
cats. La teva fe t'ha salvat; vés
te'n en pau .• 

Alfo"s Quiñones i Sopena 
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l'I SPEC 
TADCR 

«LA PRIMA ANGÉLlCA» 

Projectat primer a l cinema Bal
mes, després al París, aquest gran 
film de Carlos Saura, produït per 
Elías Querejeta, posa a l'abast de 
la mà els molts i diversos cims 
que l'espectador pot recórrer, sen
se perdre peu, quan la inteHigèn· 
cia i ]a sensibilitat del creador aro 
tístic formen una activa totalitat 
indestriable que dóna la comuni· 
cació sense esquerdes, integra}. 
ment: l 'espectador no solament 
adquireix uns coneixements, que 
ajxò seria només informació, sinó 
que, a més a més, per la compren-
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sió esdevé dinam itzat cap a la vi
da i cap a la realitat, capaç d'a· 
[rontar-ne el goig i el dolor que 
aquestes comporten perquè ha es
tal enriqu it o ---dH amb més pre
cis ió : alimentat- per a viure més 
de les veritats i per a morir 
menys de les mentides. 

:es així com CarIos Saura ofe
reix In seva obra artíst ica La pri
ma Angélica. A partir del re torn 
del protagon ista, home adult, a la 
petita ciutat on, nen i lluny dels 
pares, va viure l'esclat de la guer
ra civil espanyola del 1936, escla-



ten, per torna , els records d'aque· 
lla infantesa i d'aquella circums· 
tància amb una gamma tal d'imat· 
ges, signes, símbo ls i vivències 
que l'espectador, ajudat per la 
presència distanciadora de l'adult 
protagoni s ta enmig d'un món que 
no ha tingut mai per seu, es re· 
planteja quins foren els valors que 
a la guerra civil estaven en joc, 
joc ben cruent , per ce rt, d'atac o 
de de fensa . 

Situat en aq ues tes altures l'es
pectador avança constantment 
pe r la carena i contempla les 
perspec tives que ofereix la pel-li· 
cu.la: l'a nàlis i de la immaduresa 
ps icològica del protagoni s ta, fill 
més aviat d'unes tietes carrinclo
nes i d'un oncle brè tol que d'uns 
pares responsa bles, contrapunta
da a l'anàlis i d'una societat tanca
da am b el pany i la clau d 'una 
educació re li giosa pervertida que 
foss ilitza la vida perdurable en 
formes de mort i que prostitueix 
l'alliberaJllent tot trans formant-lo 
en immobili sme _ 

Quan a la vida hum ana man
quen afectes , llibertats i responsa
bilitats, ens ve a dir Carlos Sau
ra, es produe ix l'infanti lisme i tot 
és només un joc tris t, excitant, sà
dic i 1110r ta l. I això, val la pena?, 
ens interroga. 

Per acabar, dues remarques: 
Prim.era. No em puc estar de sub
ratllar l'extraordinària interpreta
ció que del protagonista de la pel
Heuia fa l'actor José Luis López 
Vazquez. Segolla. He optat per re
produir el títol cas tellà de la pel
HeuIa, al present comentari, ja 
que una traducció catalana sufi
cientment expressiva corre un 
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ceri risc de dis torsió. (Potser una 
versió aproximat.iva seria: - La co
s ineta Angèlica ».) 

El cercle de guix caucasià 

AI tea tre Espanyol de Barcelona 
es representa, per la Companyia 
Nacional María Guerrera, aques
ta famosa obra de Bertol! Brecht, 
traduïda a l caste llà per Pedra 
Lain Entralgo. (Per cert: ¿no sc· 
ria més adient, amb puresa geo
mètrica, que s'anomenés «ci rcum
ferència» en lloc dc «cercle»?) 

El director José Lui s Alonso no 
ha sabut, de cap manera, superar 
els escull s que tota obra de Ber
to lt Brecht comporta : els anecdo
tismes i la narració re iterant i li 
neal , al servei d'una tes i que es 
vo l reblar com es reblen els claus, 
a base de martellades repetides, 
queden a flor de representació i 
els arbres fatigants no de ixen veu
re e l bosc. Això és particularment 
no table a la primera part de la re
presentació. A més, la interpre ta
ció naturalis ta que s 'imprimeix a 
l'obra degrada aquesta a la figura 
de conte sense ga ire nervi en lloc 
d'e levar-la, per mitjà d'una inter
pretació dis tanciada, a la catego
ria d'apòleg d'un combat punyent. 

Malgrat tot , a la segona part de 
la representació i gràcies a l'apari
c ió del complex persona tge Az
dak, el pervertit que, en pen rertir 
l'ordre es tablert, instaura la veri
table justícia, l'espectacl e puja de 
to i fa possible el divertiment i, 
alhora, la reflexió. 

Un Bertolt Brecht , doncs, pas-
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sat per a igua que val, però, la pe
na de veure amb les degudes pre
caucions. 

A tall de «post scriptum» 

La Companyia Grup A-71 , de la 
Sala Gaudí, ha representat a Bar
celona, Prada, País Valencià, Se
villa i Madrid una mali ntenciona
da in terpretació de La leçon d'Eu
gène 10nesco, en versió catalana. 
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Ara s'inicia la gira teatral per les 
nostres comarques. 

E l fet que el text català d'aques
ta obra, on es passa de l'aritmè.
li ca al llenguat ge i del llenguatge 
a l'úl tima pregunta, a l'última pa
raula, s igui de qui signa aquest 
paper, impedeix de parlar-ne com 
si fos d'altri. Afegiré només, do
nats els resultats, fins ara, de l'ex
periència, que es tracta d'una re
presentació on es riu i on, de mi
ca en mica, la rialla esdevé glaça
da. 

Joan Argenté 



Barcelona: «Ressenya J 

«Ressenya » és un fun informa4 

tiu dels Consells episcopal i pres
bitera l de Barcelo na, núms. I (ju
liol) i 2 (novembre). 

Comença, doncs, una publicació 
que «desitja portar de tan t en 
tant una informació senzilla sobre 
les activita ts del Consell episco
pal » (de la presentació del doctor 
Jubany a l núm. 1) i que a partir 
del número 2 també ressenya les 
activita ts del Consell presbiteral. 
Es tracta d 'un full policopia t que 
«no vol suplir el Butlletí Oficial 
de l'Arquebisbat, però que n'és 

li 
VENTS 

un complement, potser m és àgil, 
coBoqujal i espon tani ». 

El núm. I comença amb una 
crònica de la reunió del CE del 14 
de juny, on es comenten els te
mes referents a la pastoral uni
vers itària. Per a parlar-ne, el CE 
cridà l'equip de consiliaris del 
MUEC, mossèn Salvador Pié, pa
re Antoni Serramona, C.O., pare 
Salvador Carrasco, O.P . i mossèn 
Andreu Oliveras. Com a conclusió, 
es veu )a necessita t d'atendre 
l'a mpli camp de la pastoral uni
versitària a l'Arxidiòcesi i de po-
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sar e ls fonaments d'un futur Se· 
cre tariat diocesà, Mi ssió o Diaco
nia Universitària, treballant amb 
un procés molt semblant al que 
ha succeït amb la Missió Obrera . 

També «Ressenya. parla del 
d iàleg amb mossèn Jordi Jorba, 
delegat diocessà de Missions i de 
les perspectives amb què ha co
mençat el seu treball. En aquesta 
reun ió el CE va acordar per una
nimitat suprimir ja aques t any la 
coBecta del Domund feta pels car
rers per retrobar e l sentit d'una 
coBecta «significativa . de la co
munió dels creients amb tot el 
món. La resta de la crònica d'a· 
questa reunió és sobre diverses 
in formacions sobre ci pla per a 
la formació dels catequistes. 

L'última part del ful l informa 
d'una reunió més breu del CE, el 
dia 5 de juliol, sobre Càritas, en 
què intervingué mossèn Rosselló, 
delegat episcopa l, i hi presen tà 
uns objec tius prioritaris de l'acció 
cari tativa . Com a conclusió, uRes
senya» obre un apartat anomenat 
Vida i problemes de les zones en 
què ens informa de l'ordenació de 
prevere de mossèn Gaietà Casa cu
berta, en «Tano», an tic militant 
de l'ACO, i que ara ha estat ano
menat consi liari diocesà de la 
JOC/F amb dedicació plena. 

El núm. 2 de «Ressenya. infor
ma llargament de la reunió del CE 
del dia 13.IX i de la del CP del 
dia 6.IX_ La primera centrà el seu 
debat sobre la funció i el mètode 
del CE (documen t núm. I de l'a
pèndix). El croni sta hi destaca al
guns punts de la discussió refe
rents al problema d'autoritat. 
. Ca l distingir entre el que és auto-
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ritat i el que és potestat. General
ment, les persones que parlen així 
no fan aquesta distinció. Compa
ren l'autoritat amb l'adopció de 
mesures de dre t. .. Precisament 
per a consen /ar la unitat de la djò
ces i aques tes potestats de juris
dicció són les que no es concedei
xen als VE sinó que se'ls dóna 
Ulla autoritat -que deriva del bis
be- en tot el que fa referència a 
la normativa pasto ral diocesana, 
però perquè sigui eficient no és 
necessari que se/Is doni una potes
ta t de jurisdicció. En no distingir 
entre au toritat i potestat, alguns 
troben a faltar la potestat i no en 
tenen prou amb l'autoritat. Es· 
sent a ixi que s i ]a po testat té un 
valo r és perquè té una auto rjtat. 
Allò primari és l 'autorita t . (ar
quebisbe). I més endavant, «jurí
dicament el CE és "sinoda l". El 
subjecte no és capaç de fer ll eis. 
(arquebisbe). 

La sessió de la tarda del CE fou 
dedicada a la presentació de la lí
nia d'actuació d'un futur secreta
riat de pas toral familiar. També 
a parlar de la renovació dels ar
xiprestos i a la remodelació d'al
guns arxipres tats (Terrassa i Bar
celona·Cent re). 

Sobre el CP s'explica la primera 
reunió de treball de l'actual Con
sell , després clel primer contacte 
abans de l'estiu i de l'elecció del 
secretariat del CP (mossèn Carles 
Soler Perdigó, secretari, mossèn 
Salvador Pié secre tari adjunt i 
mossèn Jaume Traserra, com a se
cretari general del Bi bat). La es
sió del d ia 6 fou dedicada quasi 
totalment al projecte de regTa
ment del CP. Després es triaren 



els t('llles de Ics properes ses
sions : l'economia del clergat, e l 
mínim d'actuació pastoral de ca
ra a ls feligresos, les noves presèn
cies i ac tuació d'Església a ls bar
ris nous i els consells pastorals. 

La secció Vida i problell1es de 
les lones transcriu una crònica so
bre Barcelona-Centre subzona 3 

Tarragona 

Consigna d'aquest 
curs: uEvangelitzem» 

El senyor arquebisbe, el doctor 
Josep Pont i Gol, envia una cir
cular a tots e ls diocesans (preve
res, religiosos i laics), datada el 
23 de setembre de 1974. Hi comen
ta la consigna pastoral d'aquest 
curs a nivell diocesà i ens exhor
ta a prendre-la seriosa ment. 

Recorda que la consigna del 
curs 1972-73 era la de «Tots som 
Esglés ia., la del 1973-74: «Verte
brem-la» i la d'enguany, la de l'en
capçalament: «Evangelitzem ». 

Pcr a llançar aquesta nova cam
panya, es va convocar, per al dia 
14 d'octub re, una Jornada dioce
sana de sacerdots. 

Se n'hi van reunir uns 130, sota 
la presidència del senyor arque
bisbe. 

Es va repartir un dossier que 

(Sarrià , Sant Gervasi, Gràcia» i 
sobre Barcelona-Sud (Cornellà, 
l'Hospitalet, Torrassa-Collblanc i 
Sants-Can Tunis). Acaba amb la 
transcripció d'un document da
van t la crisi del sector tèxtil i lla
ner s ignat pel VE i Arxiprestos 
de Sabadell i el Consell arxipres
IaI de Terrassa . 

con tenia el material següent: 
I. Opcions. 
II. Objectius generals per a 

l'acció pastoral del curs 1974-75_ 
ITI . Iniciatives pastorals dels 

servcis diocesans. 
IV. Calendari . 
S 'hi va fer un treball de conjunt 

i per grups, com s'acostuma en 
semblants trobades. El resultat, 
en general , va ser positiu i eficaç, 
dins del que es pot esperar d 'una 
concentració massiva i una mica 
heterogènia. 

.. De coloribus proscriptis » 

Aquesta informació, llegiu-la as
seguts per no caure de cuL 

Primer convé que estigueu assa
bentats que, a la Fira de Mostres 
de la Província de Tarragona feta 
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a Reus, del 19 d'octubre al 3 de 
novembre de 1974, l'Església dio
cesana hi va muntar, per primera 
vegada, un stand. 

1:.s una manera molt respecta
ble d'interpretar l'aggiornamenlo 
de l'Esglés ia. L's tand, per cert, era 
molt modest. 

El dia 19 es va fer la inaugura
ció i benedicció de la Fira, amb 
gran profusió d'au tori tats civils i 
eclesiàs tiques. El senyor arquebis
be, aprofitant l'avinentesa, les va 
invitar a anar a vis itar l'stand de 
l'Església. 

Com que era petit, el visiten pri
mer el senyor arquebisbe, el se· 
nyor governador i un director ge
neral, de la manera més correcta 
i sense observar-hi res d'anormal. 

Però, heus aquí que, després, 
un de la comitiva oficial desco
breix que a la paret del fons, per 
una pura i dissortada coincidèn
cia, hi havia pintats junts els co
lors, morat, groc i vermell, i en
cén la metxa dient: «Hi ha la ban
dera republicana. » I aquesta met
xa encesa va provocar una traca 
de crits de protesta i una gran 
tensió nerviosa. 

Els qui ho van viure de prop 
(em refereixo més aviat a la repre
sentació eclesiàstica) van passar 
una estona desagradable. Els qui 
ens n'hem assabentat després, 
hem quedat veient visions. No ens 
cabia al cap que una cosa tan min
sa i innocent pogués aixecar tan
ta polseguera. Sap greu que en un 
acte tan solemne es quedi tan a 
l'altura del betum. Potser es va 
verifica¡· allò que diuen els antics: 
«Senalar, bonus vir; senalus .... 

Però, quedeu-vos encara as se-
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guts, si us plau. La tragicomèdia 
continua . Ordre governativa ful
minant de fer desaparèixer l'es
pectre de la bandera tricolor, cosa 
que es va fer aquell mateix ves
pre. El senyor delegat diocesà de 
Mitjans de Comunicació Social va 
ser c itat a la Policia i al Jutjat 
per declarar. També van anar a 
prendre declaració al senyor ar
quebisbe. Simples diligències de 
Sumari que deuen haver estat en
viades al TOP, perquè aquest tri
bunal decideixi s i es fa procés o 
se sobreseeix. 

Encara que la funció continuï, 
jo abaixo el teló. Que cada u hi 
faci els comentaris que vulgui. 
Amb tal que els faci en veu baixa. 

Els «affaires .. de 
l'. Haja Parroquial .. 

El diumenge, 29 de setembre de 
1974, Ja . Hoja Parroquial., amb 
tota la bona fe, va fer el joc al 
més innoble integrisme reaccio
nari. Va publicar la nota falsa
ment atribuïda a la Comissió de 
«Justícia i Pau» desautoritzant la 
recollida de firmes pro amnist ia. 

Se'ls va fer veure l'enganyen 
què havien ca igut, i al cap de quin
ze dics, el 13 d'octubre, ho recti
fiquen a bastament amb un edi
torial sola el títol .Sorprendidos 
en la buel1a fe. i publicant la no
ta autèntica de la Comissió Na
cional dc la «Justícia i Pau» que 
denunciava la vil maniobra animi
ma i reafirmant-se en la campa
nya de recollida de firmes. 

Jo només pregunto: ¿Haurien 



caigut en aquesta trampa, si els 
senyors de la «Haja Parroquial . 
haguessin estat més sensibilitzats 
de ca ra a aquesta campanya i hi 
haguessin col'laborat, com han fet 
alt res publicacions periòdiques? 

Una altra cosa que ens ha dei~ 
xa t confusos i neguitosos és Ja se
güent: 

La «I-I oja Parroquial . del 27 
d'octubre de 1974, estava ja dis
tribuïda a totes les parròquies 
(normalment hi arriba divendres) 
quan es rep una ordre terminant 
del Bisba t que no es repart ís . 

En escatir-ne la causa, vam veu~ 
re que era, sens dubte, la Declara
ció de l'HOAC a l'opinió pública, 
feta a la Setmana Nacional de mi~ 
litants l'agost de 1974. Suposàvem, 
però, que hi havia hagu t alguna 
indicació o pressió oficial a algu
na amenaça de segrestament. Và
rem quedar més perplexos , en 
constatar que no hi havia hagut 
la més ll eu in tervenci6 governa
tiva i que tota la iniciativa havia 
estat presa pels nostres superiors. 

S'ha volgut justificar la mesu
ra dient que s'ha jugat una carta 
molt forta a nivell diguem-ne di
plomàtic i no es volia tirar més 
llenya al foc. 

A la gent del carrer, no els con-

vencen massa aquests gestos di~ 
plomà tics que queden entre basti
dors. 

Petites experiències 

Ja que aquest número es ded i
ca a Ics noves experiències de la 
vida religiosa, m'ha semblat bé 
rer-ne ressaltar algunes. 

Al número an terior de «Qua~ 
derns» vaig fer notar e l nou estil 
i l'ac titud oberta de les religioses 
de Vallbona de les Monges. Ara, 
vull afegir que tenen una nova ex~ 
periència de vida eremítica . Amb 
e l consentiment de lata la Comu~ 
nitat, hi ha una monja que fa vi
da eremítica, en una caseta, a l'ex
trem del jardi del mateix Mones
tir. 

Les religioses de la Companyia 
de Maria (ensenyança) de Tarra
gona proven l'experiència de viu
re una petita comunitat en un pis 
a part. 

Les Carmelites de la Caritat (del 
Sagrat Cor) de Tarragona fan I~ex
periència també d'una comunitat 
pilot de treball parroquial. Aques
ta experiència, la realitzen a la 
parròquia de Sant Josep de Tor
reforta-Tarragona. 

Josep Asens 
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Solsona: NI amb bombes! 

Ja hi tomem a serl Per Solso
na, un fred sepulcral. Estic plena
ment convençut que valdria més 
no dir ni piu fin s el dia que po
guem tocar campanes: a veure 
fins on arriba la consciència de 
tots plegats. 

De la darrera crònica ençà, han 
esclata t ducs bombes els esclafits 
de Ics quals s'han deixat sentir 
qui-sap-lo lluny. Em refereixo a la 
seculari tzació d'un ex·vicari epis
copal i a l'afer del museu diocesà. 

Hi ha qui opina que d'aquesta 
secularilzació no caldria fer-ne 
tants escarafalls, una més al cap
davall d 'entre les divui t que ja 
s'han donat i d'entre les que, s i 
Déu no hj posa remei, s'aniran do
nant com una hemorràgia ines
troncable. Potser sí. No sóc pas 
,'únic a creure, tanmateix , que 
aquesta és precisament la més 
simp tomàtica, la més dolorosa de 
toles, sense pretendre ni de lluny 
menysestimar les altres, per la ca· 
tegoria humana i cristiana del 
subj ec te. Sí, ja ho sabem, tots els 
homes podem fer figa un dia O al
lre, però hi ha figues i fi gues. La 
dita clàssica parlava dels cedres 
del Líban. Hi ha xicots que en 
unes c ircumstàncies una mica 
normals no haurien plegat mai . 
De qui serà, doncs, la culpa ? 

Allà on s'han produït aquests 
casos s'hi ha fet un mullader que 
Déu n 'hi do, sobretot s i els prota
goni stes han intentat de roman
dre-hi, no tant s i n'han marxat. 
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En algun lloc la seva hipotètica 
permanència (lligada amb les pos
sibili tats de treball i la prestació 
d'alguns serveis ecles ials) ha estat 
ga irebé sotmesa a votació popu
lar. La polèmica ha tran scendit al 
carrer amb parers de tots els co
lors , en general contraris per no 
acabar d'ad metre les raons que 
s'aHegaven i que podrien resumir
se així: No hem fe t pas res de mal 
ni hem perdut la fe; volem conti
nuar essent útils a la comunitat i 
caminar amb vosa ltres cap al Pa
rc. 

JOs natural que la gent , la nos
tra gen t, hagi reaccionat d'aques
ta manera tan poc avesada com 
està a aquesta mena de fenòmens , 
tot i que cada dia se n'estranyi 
menys. Qui sap si a rribarà dia que 
no se n'es tranyarà gens acceptant, 
com la cosa més natural del món, 
que un home casat pugu i exercir 
perfectament de capellà. Sols Déu 
ho sap això. (Perquè, afegim-hi , 
fin s ara en lates les plegades hi 
ha hagut faldi lles per entremig si 
no com a causa, com a efec te de 
la crisi. ) 

El que sorprèn és que siguin 
tan xocants, per no dir contradic
toris, e ls criteris dels matei;'(os 
clergues que rcstcn fidel s a Ja (}js
cipli na cel ibatària quan enjudi
cien algu n company que penja els 
hàbi ts. Una prova. Per part d'un 
grup es va cercar de fer públic un 
escrit destina t al poble de Déu per 
tal de catequitzar-lo a partir d 'a-



quests fe ts que tan t e l trasbalsen, 
ja que els més alts responsables 
de l'educació de la fe res ten inex
plicablement muts sob re el parti
cular, aparen tment com si no els 
afec tés. Doncs bé, tot i la bona vo
luntat dels interlocutors no hi va 
haver manera de posar-se d'acord, 
dividits en dos bàndols : el dels 
qui s'aconten taven amb amb unes 
reflexions pastorals que exhorta
ven simpl ement a la comprensió, 
l'aj uda i la pregària; i el dels qui , 
sa lvant aquesta finalitat però ne
tejant-la de qualsevo l aparença de 
commiseració i paternalisme, vo
lien anar més a fons fins a desco
brir les veritables causes objecti
ves de les fa ll ides clericals sense 
por d'escandalitzar els fidels, amb 
ànim de servir-los mi llor amb la 
informació com ple ta de la veritat. 
Aquella bona vo luntat que deia es 
va posar de manifest en la redac
ció de dos o tres esborranys que 
finalment van resultar frustrats. 
Tothom convenia en això: que se 
n'havia de parlar, però ningú no 
sabia com fer-ho . 

Les causes que s'apuntaven ja 
us diré quines eren (deixa nt de 
banda les subjectives, que sols 
Déu sap, per més que e ls homes 
ens entestem a ficar-Ics to tes en el 
mate ix sac de la manca de fe, d'o
ració i de mortificació, com aquell 
que emet un judici inapetlable). 
Són múltiples i complexes. Per 
exemple : Maneres diverses de 
concebre el sacerdoci no com un 
estat permanen t, sinó com un ser
vei o ministeri; canvis de menta
litat operats a partir del Concili 
Vaticà II i lligats a ls canvis del 
mÓn en què vivim on cal fer-se 
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present; un concepte de la sexua
litat més humanitzat que xoca 
a mb la condició del celibat impo
sada per l'Església lla tina als seus 
minis tres; la soledat sacerdotal, 
fruit , sobretot, de les relacions 
cordials a penes existen ts entre 
bi sbes o en tre preveres simple
ment, i fru it també del poc escalf 
comun itari que resp iren les nos
tres parròquies; decepció davant 
d'una Església de textura capita
lis ta, que parla molt d'ajudar els 
pobres mentre ella apareix rica i 
al servei dels rics, etc., e tc . 

Aques ta, doncs, ha esta t la pri
mera bomba. La segona, l'afer del 
museu diocesà. S'ha arribat a par
lar (i rònicament ) de Watergate 
solsoní. E ls qui soleu llegir la 
premsa diària n'estareu tant o 
més assabentats que el mateix 
cronista, ignorant com la canya 
de doctrina. D'ençà que el «Tele/ 
eXpres . va aixecar la llebre, tot
ho m l'empaita però ningú nó 
l'heu. De comentaris, l'alçada d'un 
campanar amb temptadors llet
sons al capdamunt. Feia temps 
que Ja tranquil'la vida solsonina 
no s'havia vist sotraguejada per 
un escàndol tan majúscul. Ara, 
con tra les càbales, contra les ca
lúm nies, sols hi ha una arma: la 
informació sincera i sencera. I 
aquesta , fins al present . no s'ha 
pogu t o no s'ha volgu t donar, ja 
que, segons sembla, els comuni
cats oficials no acaben pas de con
vèncer. 

E l cas és que per art d'encanta
m ent han desaparegut de la nos
tra pinacoteca dues pintures an
t.iquíssimes que havien estat com
prades a Cardona pel bisbe Riu, 
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no en pública subhasta sinó per 
eixugar e ls deutes que havia del
xa l en morir un capellà que n'era 
el propietari. ¿On han anat a pa
rar aquestes taules de Moisès, ai 
d'una obra d'art lan valuosa? Allà 
on són s í que se sap; el que no 
se sap, o no es diu, és com dian
Ire hi ha n pervingut si el bisbat 
no Ics ha venudes i la societat im
mobi liària que les posseeix les ha 
adqu irides lega lment. Tot un mis
teri que s'hauria d'aclarir ben 
aviat, ni que fos per via judicial, 
s i es vol salvar l'honor, «desfacer 
el'l tuertos» i reparar el crim. Déu 
vulgui que en el fons no hi hagi 
hagut res més que un abús de con
fiança per part d'uns art is tes res
tauradors a costes del pobre direc
tor del museu tant de plànyer ara 
i tant d'admirar sempre per la se
va competent i entusiasta dedica
ció. Es re menen xifres d'un O dos 
milions de pessetes. I prou d'a
quest coll . No puc ni imaginar-me 
que aquesta llebre pogués alçar
ne d'altres com alguns malinten
cionats sospiten . Si haguéssim de 
fer cas d'aquests, la tremenda di
namita dels cànons faria final
ment explosiva una s ituació que 
l'angoixa pas toral no ha pogut en
dagar fins ara. 

Com deia, ni amb bombes! A 
part d'això, no gaire res més. Un 
molt iHus lre i venerable senyor 
canonge ha fet donació, en vida, 
dels seus llibres, que no són pocs, 
a la biblioteca pública de Solsona. 
Un ges t exemplar. Retornats d'A
mèrica on han prestat e ls seus ser
veis ministerials per espai d'uns 
anys, s'han incorporat de bell nou 
a la diòcesi els mossens Josep Ca-
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rol i Josep M. Besora . Benvinguts! 
Roda el món, i torna al Born. 
Mossèn Ramon Cabana ha passat 
a exercir de diaca a Balsareny, la 
tercera o quarta parròquia del 
bisbat que compta amb aquesta 
experiència. El nombre de semi
naristes teòlegs que tenim a es
tudiar a San t Cugat del Vallès dis
minue ix d'any en any: enguany 
són vuit de colla només . Va morir 
a Santa Coloma de Gramenet on 
residia de temps, malalt, el doc
tor Ramon Clarisó i Rovira, fill 
de Vilanova de Bellpuig. Tenia 56 
anys. Era un home d'inteHigència 
tan lúcida com de salut ma laltis
sa , víctima, pot ser, de ]a política 
eclesiàstica d'anys enrera . També 
va morir mossèn Jaume Creixell 
i Ciarà, rector de Vilagraseta, ori
ginari de Vic, del qual el millor 
elogi que es pot fer (tenia 85 anys) 
és dir que era molt amic dels ca
pellans joves. Encomanem a Déu 
un i al tre dels finats . A Verdú, la 
vila dels càntirs i de ls càn tics, va 
ser clausurada a primers de se
tembre el cinquantenari c1averià, 
una avinentesa aquesta que s'hau
ria pogut aprofitar diocesanament 
i que amb prou femes ha trans
cend it els límits locals i comar
ca ls. Llàst ima. El nostre «Bole tín 
Oficial » ha publicat íntegre el do
cument del bisbe de Vic sobre la 
posició doctrinal de mossèn Jo
sep Dalmau i Olivé, nom que per 
cert no he sabu t trobar enregis
trat en la nostra estadís tica dio
cesana . Per altra banda, he divul
gat també, gràcies a Déu, l'apro
vació oficial de l'associació Mi
nyons Escoltes. El «Full Diocesà. 
Vic-Solsona treballa per a donar 



a llum dintre de poc els resul tats 
d'un considerable qüestionari so
bre els religiosos i religioses que 

hi ha a la nostra diòcesi . 
Des de la Torre de Merola, vol

Ia I de fred i de bolets. 
Climent Forner 

València i la seva consciència de pals 

Cada vegada més es nota una 
consciència més clara de País en
tre ci Poble valencià. Va en aug
ment l'interès dels valencians per 
adquirir una m ajor formació en 
la nostra cultura i la llengua ver
nacla. Prova d'això són els innom
brables cursets de valencià que 
s'organitzen pertot arreu del País. 
La quantitat de misses que per 
les parròquies de la nost.ra diòce
si se celebren en valencià també 
és una bona prova de l'interès 
dels valencians per la seua llen
gua. 

Tanmateix hi ha dos fets que 
se signifiquen de manera especial 
i que avui caldria arreplegar com 
a exponents de l nivell de la nos
tra situació cultural. 

El Concurs de Teatre Valenc ià 

Aquest afer cu ltural ve convo
cant-sc des de fa ja uns quants 
anys, i cada volta ha anat assolint 
més relleu i també més polsegue
ra, fins que aquest any ha estat 
prohibit. 

Aquest concurs va comença!" 
com a iniciativa i activitat de la 
comissió de la [alia de la Corret
geria , la qual cada any proposava 
a la Central fallera la convocació 
del concw-s. Com que e l darrer 
any va adquirir un ressò insosM 
pita t, la Junta Central Fallera, 
fent c.:'lS a les pressions governaM 
tives, decid.f per aquest any no 
convocar el concurs. El concurs, 
naturalment, era esperat anlb an
sietat, per això la negativa SOfM 
prengué gairebé tothom. Les reac
cions, com era natural, no es feren 
esperar. Moltes de les enti tats vaM 
lencianes remarcaren llurs desitM 
jos a favor del concurs. Tres n'hi 
hagueren que gosaren fins i lot 
COnvocar el concurs de teatre pel 
seu compte: la Diputació Provin
cia l, l'Ateneu Mercantil i l'Associa
ció d'economistes del País. Aquest 
atreviment, dit siga de pns, li cos
tà el càrrec al president de la Di
putació, que, pocs dies després 
fou dimitit irrevocablement, 

També hi hagueren moltes ma
nifestacions de solidaritat amb la 
fa lla de la Corretgeria, la qual, a 
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causa de la seua fermesa a sastin· 
dre la seua intenció de tirar enda
vant e l concurs, havia estat objec· 
te de sancions contra el president. 
També moltes protestes contra 
els organismes oficials, els quals 
tenien molt clar que aquest con
curs de teatre era un focus de 
subversió. Entre les manifesta
cions dc solidaritat -moltes d'e
ll es publicades pels diaris de la 
nostra capi tal- en reprodui"m 
una d'adl-eçada al director de 
«Las Provincias », que no es va ar
ri bar a publicar per semblar-li 
massa compromesa, tot i venir 
d 'un grup de sacerdots. Malgrat 
tot, se'n van repartir pertot arreu 
exemplars multicopiats ... (Apèn· 
d ix.) 

Premis literaris d'octubre 

Aques t ha estat e l segon any 
que s'han ceHebrat. Convocats per 
la llibreria Tres i Quatre, es tan 
destinats a la promoció de l'as
sa ig, la na.rrativa, la poesia i el pe
riodisme; tot, és clar, en llengua 
vernacla. Els premis han estat: 

Premi El Camí de periodisme 
Prem i Joan Fus ter d'assaig 
Premi Andrómina de prosa nar-

rativa 
Premi Vicen t Estellés de poesia . 
Els personatges premiats han 

estat gent bastant coneguda i 
prou consagrada professional
m ent, la qual cosa ha estat una 
m ica criticada pel públic a qui ha
guera ag radat potser conèixer al
guns valors nous. 

Tocant a l'acte d'adjudicació, va 

524 

ser un èxit complet per les per
sonalitats assistents de relleu na· 
cional i internacional i també pel 
nombre d'assistents: prop d'un 
miler. 

Antoni Signes 

Carta entorn del 
Concurs de Teatre 

Xàtiva a 9 de j uliol de 1974 
Sr. direc tor de «Las Provin

cias»: 
Amb e ls deguts r espectes li pre

guem la publicació d'aquesta breu 
carta en el diari de la seua digna 
direcció. 

Els qui subscrivim , sacerdots 
tots de l'Església Ca tò lica de Va
lència, volem manifestar la nostra 
solidari ta t i adhesió a la Com issió 
de la Fa lla de la Corretgeria, pel 
seu esforç a favor de la nostra 
llengua i cultura valenciana. Per 
altra banda, deplorem la reacció 
contrària que inexplicablement 
cns ha arribat cies de nivells ofi
c ial s. 

A nosal tres, per la nostra part, 
aquests esdevenimen ts ens fan re
cordar la doc trina de l'Església, 
que en el Conci li Vaticà II i en al
tres documents ens parla de res
pecte per les cu ltures de tots los 
pobles. 

Solament per citar-ne algunes: 
En la Pacent in terris, el gran 

papa Joan XXIII ens deia aque
lles paraules tan escaients: e Res
pon a una exigència de justícia 
que els poders públics aporten la 
seua contribució a promoure el 
desenvolupament hu.mà de les mi-
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nories ètniques amb mesures efi
caces a favor de la seua llengua, 
de la seua cultura, dels seus cos
tums, dels seus recursos i de les 
seues injciatives econòmjques» 
(núm. 90). 

l també: «Cal afirmar, de la 
manera més explícita, que una ac
ció adreçada a reprimir i a sufo
car la vitalitat i el desenvolupa
ment d'aquestes minories és una 
greu violació de la justícia; i ho 
és mol t més, si va dirigida a fer
Ios desaparèixer. (núm. 89). 

l fina lment els bisbes reunits 
en ci Síndoe de 1971: «Reafirmem 

ci dret dels pobles a conservar la 
pròpia identitat. » . 

Conscients de la nostra tasca 
d'evangelitzar i servir el poble 
respectant i afermant la seua 
identitat, restem a la seua dispo
sició, ben agraïts de la seua aco
llida. 

Firmen: Boro Aguilar, Josep 
Antoni Bargues, Carles Benlloch, 
Josep M. Blasco, Gabriel Calabuig, 
Joan Camarena, Josep Antoni Co
mes, Josep Fornés, Aleix Garcfa, 
Jesús Marqués, Joan Matoses i 
Antoni Signes. 

Una jornada I una declaraci6 d'ACO 

Jornada anual 

Cent cinquanta bornes i dones, 
dels diferents grups de Barcelona
ciutat i perifèria, participaren a Ja 
Jornada del 12 d'octubre. El tema 
. Revisió de vida, dimens ió col-Jec
tiva :o [ou tractat a través de la 
presen tació de quatre fets. Un ho
me exposà l'acció de l'Associació 
de Veïns de Sant Andreu, que cul
minà amb l'ocupació d'uns ter
renys per a la construcció d'esco
les pel barri; després, una dona 
contà els esforços que amb altres 
mares i pares de família havien 
realitzat per aconseguir la nova 

obertura de la guarderia Cascabel ; 
un altre home parlà de la solida
ritat manifestada a Cornellà a 
moltes empreses i als barris amb 
motiu de la vaga de la fàbrica EI
sa; i fina lment, una al tra dona 
explicà la sensibilització obtingu· 
da al Congrés, La Sagrera i Sant 
Andreu per a gestionar que un edi
fici radica t al Congrés (destinat 
pel Pla Comarcal a equipaments i 
serveis) fos destinat a la instaHa
ció d'un Institut d'Ensenyament 
Mitjà, ja que en tot el districte IX 
no n'hi ha cap. 

Es tractava de veure no pas els 
fe ts en el seu desenvolupament, 
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sinó de descobrir els valors d'a
questes accions davant els proble
mes coHectius i la nostra manera 
de viure-ho. Gaietà Casacuberta, 
consiliari d'un equip, sintetitzà 
les línies de recerca dels homes 
en el seu interior que havia palpat 
en aquests fets, i féu una reflexió 
des de la fe sobre com hem d 'es
tar a l'aguait dels fets i dels es
deven i men ts a fi de descobrir-hi 
la crida de Déu; dit d'altra mane
ra, hem d'ésser buscadors de Déu 
en t re els llomes, a ll à on es lluita, 
allà on es pateix, allà on la gent 
sc sol idar i tza amb els més pe
tits ... perquè allà on hi ha amor 
allà h i ha Déu. 

A la tarda, hi hagué un repor
tatge àudio-visual sobre el proble
ma dels treballadors nord-africans 
a Catalunya que ens va fer pren
dre més consciència de la situació 
marginada d'aquests germans nos· 
tres de la classe obrera . Després 
celebràrem l'Eucaristia amb un 
profund sentit de comunitat d'Es
glésia en el món obrer, juntament 
amb el baptisme d'un fill d'un ma
trimoni d'ACO. 

Dins la jornada vam preparar 
una declaració que fou enviada 
als medis de difusió i que hem 
adreçat al cardenal-arquebisbe de 
Barcelona: 

Declaració d'ACO 

Membres d'ACa (Acció Catòlica 
Obrera) de Barcelona reunits en 
la 20 Jornada anual , ens adherim 
a la nota del 16 de setembre, pu-
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blicada per la Comissió Episcopal 
d'Apostolat Social, sobre l'actual 
si luació econòmica. 

Es molt greu el moment actual 
de la classe obrera. Cons tatem 
una generalització dels conflictes, 
lluites per convenis, crisi i clau
sura d'empreses. l'apujada de 
preus, que afecta principalment 
els treballadors i els jubilats, ma
jor augment de les diferències en
t re els qui participen en el procés 
de producció. També en la present 
circumstància de crisi internacio
nal s'aguditza la situació dels 
obrers espanyols emigrats a d'al
t res països , i també les condicions 
lamentables de molls nord-afri
cans que treballen entre nosalt res. 

Manifestem la nostra repulsa 
contra la repressió de què són ob
jecte els treballadors a causa de 
la inadequada ordenació jurídica 
vigent de la vida laboral i política. 

Malgrat aquesta situació, la 
classe obrera va intensificant la 
lluita contra l'explotació, la defen
sa de la dignitat de la persona hu
mana i la solidaritat. Les famílies 
treballadores prenen consciència 
dels seus problemes i s'uneixen 
per actuar en tots els sectors de 
la vida: treball, es ta tge, sanitat, 
escoles, transports , barri.. . 

En com partir la condició i l'ac
ció obrera cls membres d'ACO 
som testimonis de com aquests 
esforços responen al missatge del 
Crist. Ell va cridar els homes a ai
xecar-se, alliberar-se de tota escla
vitud , i va revelar que la llei fo
namental de la transformació de 
la societat i del progrés de les 
persones és l'Amor. Així mateix, 
reconeixem que e l camí de l'au-



tèntic a lliberament és e l mateix 
que e l Crist vivia, i que nosaltres 
volem viure, essent solidaris dels 
altres, acceptant les inseguretats 
de la lluit a i bandeja nt les d iver
ses formes d'individualisme. 

Per això creiem que Jesucrist 
està present i ens precedeix per la 
r orça del seu Esperi t, enmig de 
l'acció del món obrer al qual vo
lem ser fidels amb tota la nostra 
vida. 

Ba rce lona , 12 d'octubre de 1974. 

Reunió del MIEC a Montserrat 

Dels dies I a l 4 de novembre es 
va celebrar un encontre europeu 
del Moviment Internac ional d 'Es
tudian ts Catòlics : MI EC-Pax Ro
mana, organitzat pel Moviment 
d'Un iversitaris i Estudian ts Cris
tians (MUEC) català, que trobà en 
la comun itat de Montserrat el seu 
ja proverb ial acolliment. Hi ass is
tiren la FUCI ita liana, e l KHJO 
austríac, la JEC suïssa, la J EC bel
ga, la J UC i la JEC portugueses, 
la J EC i la FECUN d'Espanya i la 
JEC europea. Com a represen
tan ts de l MI EC-Pax Romana hi as
s is tiren c i lle idatà Ventu ra Pele
grí, consiliari mundial, i l'E 1ianne 
Russe ll , coordinadora euro pea i 
representant dels moviments ca· 
tò lics de j oven tut a la UNESCO. 
E l total de parti cipants era de 
quaranta·quatre , uns quatre per 
delegac ió , i ha suposat la reunió 
europea més concorreguda de les 
rea lit zades des de l'assemblea in· 
terfedera l l'any 1971, en què es 
decidí reanimar el treball a nivell 
europeu . El tema de l'encontre era 

la ;Iliciació, i cons tà de tres parts : 
I. Presentació de les diferents 

experiències d'iniciació, globalit· 
zació i e lecció d'un pun ts claus; 

2. Refl ex ió soc iològica, teològi
ca i pastoral sobre aquests punts; 

3. Proposició de punts comuns 
operatius . E l treball , malgrat les 
dificultats de ll enguatge i de llen
gua, progressà notablement i se 
centrà en e l tema de l'evangelit
zació ja que pràcticament la tota· 
litat dels moviments represen tats 
trobava la seva identitat en aques· 
ta express ió. Què vol dir, doncs, 
iniciar en l'evangeli tzació? Vol di r 
iniciar en la conscienciació del 
compromís h is tòric a ll iberador 
com a expressió de fe i possibili· 
tar una explicitació, celebració i 
vivència d'aques ta fe dins la «me
mòria» de Jesucris t, que és l'Es
glés ia. La Revisió de Vida és el 
camí privilegiat d'aquesta media· 
ció entre fe i vida. RV entesa com 
a constatació de la pròpia ex
periència hu mana d'encarnació 
(Veure) contrastada i iHuminada 
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per l'experiència de Jesucrist i 
compartida en l'Església (Jutjar) 
i exigència de nova visió de la rea
litat i de nova vida (Actuar). El 
moviment serà, doncs, mediació 
pedagògica d'aquest camí evange
litzador i realitat eclesial oberta a 
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tota l'Església. En definitiva, un 
encontre molt positiu i «significa
tiu » d'una opció evangelitzadora 
clara dels moviments que volen 
privilegiar Ja seva presència cris
tiana dins el compromís històric 
alliberador. 



D'ACí I D'ALLÀ 

Rebem amb gran satisfacció la notí· 
cia de la reedició d'una obra clàssica 
d'eclesiologia. 

La tes i defensada per Bartomeu 
M. Xiberta el 192 1 a la Gregoria
na i publicada el 1922 a Roma ma
teix, Clavis Ecclesiae, fOLI , al cap 
de poc d'acabada la primera Guer
ra Mundial, un dels signes del 
canvi de di recció e n teolog ia i par
ticularment en eclesiologia . Rebu
da, com era d'esperar, tractant
sc d'una correcció profunda de la 
teologia acostumada , amb molta 
prevenció, després el pensamen t 
teològic s'ha anat apropiant els 
seus punts de vista: tant la doc
trina concreta que la reconcilia
ció sacramental amb Déu per la 
penitència comporta una reconci
liació am b l'Església, com les po
sicions més bàsiques de la insig
nificància teològica de la distinció 
entre ordre i jurisdicció, o el pas 
a un concepte d'Església - comu
nitat de fidels actius, són tesis 
que han passat a les pàgines de la 
constitució dogmàtica Lumen gen
tillm. La reedició d'aquell text 
(que, de més a més, inaugura la 
nova coHecció «Studia, textus, 
subs id ia», a cà rrec de l Seminari 
de Teologia als Països Ca talans, a 
la secció de Sant Pacià de la Fa
cultat de Teologia de Barcelona i 
la publicació d 'una MisceHània Xi
berta a fi de commemorar els cin
quanta anys de la primera edició, 
és una forma no sols de recordar 
una apo rtació valuosa d'un autor 
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del país a la teologia mundial, si
nÓ també una forma d'enriqui
ment propi, perquè posa a l'abast 
del possible lector intere at un 
lli bre que, tot i les seves limita
cions - i Josep Perarnau les as
senya la , igual com els encerts, en 
la introducció al llibre- ha esde
vingut un clàssic de la teologia del 
nostre segle. 

El mes d'agost de 1973 tres religio
ses carmelites iniciaren, al Santuari (le 
Núria, una nova experiència de vida 
contemplativa. 

D'acord amb la linia renovado
ra del Concili i fidels a la menta
li tat cristiana d'avui, intenten pre
sen tar al ¡nón, d'una forma més 
actual, el testimoni de la vida con
templativa. Les tres religioses vin
gueren d'un convent carmelità de 
Reus i han encetat la seva tasca 
sota el nom de «Fratern itat Car
melitana Teresiana de la Transfi
guració». En un ambient de sole
dat distribueixen el temps entre 
el treball i la pregària. Diàriament 
tenen dues hores de meditació, 
una hora d'estudi i una altra de 
lectura espiritual. Reben to thom 
qui vu lgui compartir amb elles la 
pregària litúrgica i la taula. 
Aquest és potser el detall que més 
les diferenc ia de la seva comuni
tat d'origen. Darrerament, s'han 
es tablert a l'antiga casa de Reli
gioses de la Sagrada Família d 'Ur
gell a Bellver de Cerdanya. 
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El Secretariat Interdiocesà de Cate· 
quesl ha renovat el. seus càrreca. 

A la darrera reunió de la CET 
(7·9.X.74 ) es va comunicar q ue ha· 
via assumi t la pres idència del S IC 
e l doctor Pont i Go l i que alhora 
havia anomenat com a president
delegat mossèn J . Aragonès, dele· 
gat episcopal de Tarragona . El vi· 
ga là mossèn J . Bastardas és e l 
nOLI secretari, i el barceloní mos
sèn Danie l Cervera e l nou direc· 
IOr de l'escola interdiocesana Ra· 
mon llulL 

l 'Institut de Teologia, vinculat 8 la 
Facultat de Teologia I confiat als pro
fessors de la Secció Sant Pacià, tO-

mença enguany el tercer i darrer curs 
del seu pla d'estudis (I : L'home I la 
revelaçió; fe I teologia; 11: Jesucrist ; 
Déu: lli : Antropologia: l'Església). 

Els horaris vespertins pos ibi· 
lit en una notable a fluència d'a· 
lumnes (uns 60 a I; uns 40 a II ; 
uns 15 a III). Enguany, a més, ha 
començat una coHaboració amb 
l'Escola d iocesana de Catequesi 
que en el seu pla inclou la m ajo
ria d'assignatures teològiques de 
l 'Institut de Teologia . ~s notable 
també la coHaboració de diversos 
professors i tutors, tant laics com 
preveres i re1igiosos. de les diver
ses institucions i diòcesis catala
nes. 

la f acultat de Teologia va (naugurar 
el curs conjuntament a la seu de la 
Secció Sant Francesc de Borja. amb 
una Eucaristia concelebrada per la ma. 
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joria dels bisbes de I. CET el dl. 8 
d'octubre, juntament amb algunl pr0-

vincials dels religloso •. 

El curs acadèmic ha començat 
a les dues Seccions sense haver·h i 
pràcticamen t inflexió del nombre 
d 'a lumnes (uns 150 a Sant Fran· 
cesc de Borja i uns 160 a Sant Pa· 
cià ). Com a novetat d 'enguany cal 
rema.rcar la continuació de les lli
cències comunes a les dues Sec
cions (S. Escrip tura, Litúrgia , 
Teologia doble) i la docència de 
dues de noves (Fonamental i Mo
ral). A la Secció Sant Pacià, a 
més, s'ha programat Ull Curs In
tensiu de Teologia per a facilit ar 
e l recyc/age teològic i donar la 
possi bilitat dc preparar l'examen 
comprens iu de Teologia (Ba txille. 
rat o Graduat ) per a tots aquells 
qui hagin cursat e l quinquenni 
d'estud is eclesiàs ti cs. 

Del tO al 13 de se tembr., a Vallbo
na de les Monges (diòcesi de Tarra· 
gona i província de Lleida) es vare n 
celebrar les 11 Journades de consiliaris 
d'estudiants I d'universita ri s de Ca· 
talunya. 

Hi assis tiren una trentena de 
consiliaris de set de les vuit diò
cesis catalanes. E l tema fonamen
ta l dc la t robada era la iniciació 
a una dinàmica de moviment edu
cador, evangelitzador i eclesial. 
Després d'una presentació de les 
d iverses experi ències d'iniciació, 
es féu una reflexió teològico·pas· 
toral i es reflexionà llar gament 
sobre la metodologia de Revisió de 
Vida. Hi fou present i hi aportà 



la seva experiència, en Ventura 
Pelegrí, ll eidatà, consiliari mun
d ia l de MIEC-Pax Romana. A par
tir d'aques tes Jornades es preveié 
un cert treball a nivell català . (Po· 
deu demanar la publicació del re· 
~um d'aquestes Jornades i les se· 
ves concl usions al Secretariat del 
MUEC, ci Llúria 126, 3-1 (9). tJ. 
(93 ) 2589798 . Dill ., di",e. i div . de 
les 19 a les 21 h.) 

Barcelona 

Del 5 al 8 de setembre es varen 
realitzar les IV Jornades anyals del 
Moviment d'Universitaris I Estudiants 
Cristians de Barcelona al Santuari de 
I~ Nou (Berguedà). 

Hi assistiren una quarantena de 
responsables del moviment, així 
com en Ventura Pelegrí, consilia
ri mundial de MIEC·Pax Romana. 
Les Jornades se situaren en conti
nuïta t amb la línia adoptada ja 
a les anteriors I i se centraren, so
bretot, en l'explici tació de la me
todologia de Revisió de Vida a tot 
el moviment. Així dins del MUEC 
hi haurà una etapa d'iniciació, ja 
s igui d'estud iants de COU, j a s i
gui d'univers itari s, amb metodo
logia de Revisió cie Vida més pro
gra mada i una al tra etapa ja prò
piament de grups de Revisió de 
Vida. D'altra banda, s 'ha adopta t 
el nom de Moviment d'Universi
taris i Estudiants Cristians per és
ser més significatiu de la seva rea-

litat present, ja que engloba tam· 
bé estudiants no universitaris, i la 
seva dinàmica més que de coor
dinació administrativa, com po
dria suggerir e l nom de Secre ta
riat, està en 1ínia de moviment. En 
definitiva, doncs, el MUEC vol for
jar grups d'universitaris i estu
diants (COU, i en pe rspectives 
vers e ls de BUP) cris tians que 
amb el nervi de la Revisió de Vi
da sàpiguen valorar la realitat a 
la llum de la fe, sàpiguen aprofun· 
dir aq uesta fe (moment s ca lecu
lTIenals) i celebrar-Ja (moments li
túrgics). Tot en una dinàmica pro
gressiva que faci poss ible projec· 
tar, modificar, autocriticar Ja prò
pia vida per a trobar cam ins cada 
cop m és significatius de l'evange· 
li tzació del medi estudiant i uni· 
versitari del nostre país. 

Urgell 

Parlar aquí del Concili de joves po
dria Interpreta~se com un gest per a 
emular les cròniques periodístiques 
que hom ha pogut llegir a la premsa. 
Però si que vull remarcar que la nostra 
Església d'Urgell també hi fou repre
sentada per un bon grup de nois I 
noies, acompanyats de dos sacerdots. 

El Concili de joves és un [et 
eclesial a nivell de Poble de Déu, 
que comença ja a donar els seus 
fruits. Almenys cal reconèixer la 
seva admirable capaci tat de con-

I. Vegeu-ne un informe extens i una documentació a .Quaderns de Pas
toral> , núm. 27, pp. 585-598. 

531 



vocatòria en aquests temps en 
què bé prou sabem que no és pas 
precisament la gent jove la que 
omple els bancs de les nos tres es
glésies. 

Un tema primàriament econòmic ha 
passat a ocupar el primer lloc de la 
Informació de la província de Lleida I 
fins I tot de Catalunya: el pantà de 
Riatb. 

I ara, com que, gràcies a Déu, 
els capell ans hem esdevingut 'per
sonas politizantes», també hi hem 
posat e l nas i alguna cosa més. 
E l senyor rector de Ponts, mos
sèn Danie l Fortuny, a través d'un 
editorial de . Full Dominical . (29 
setembre 1974), demanava a l'Ad
ministració pública : 

.Que se salvel1, en lo posible, 
las zonas fértiles y call vida. 

»Que la comunidad compense 
con jus ticia y equidad ... Y que en 
fado ella se proceda COl1 ",uc/JO 
respeto a insti/adones y personas 
que estdll muy por encima del 
¡llego de millol1es que todo lo ma
terial pueda representar. 

»Que ella 110 mufile el pais con 
el éxodo obligada d e los centena
res de familias afectadas.» 

Aquest cronista en e l moment 
de coordinar per escrit aquestes 
notes, opina que a ls afectats del 
pantà de Ria lb llurs angoixes se' ls 
han tenyit d'amargor. E l pantà de 
Rialb, la possibilitat d 'un altre a 
l'Urgellet, l'emigració gairebé 
massiva del Pallars, uns progra
mes i projectes que no acaben 
d'encertar els cam ins de llur rea-
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litzaci6, to t això i a ltres proble
mes, ¿convertiran les nostres co
marques en bells llocs de fi de set
mana, terres de senglars, tot en 
mans de les immob iliàries i dels 
aimants de la caça i de la pesca? 
Aleshores caldrà parlar també 
d'una nova pastoral. 

No solament les persones sinó fins 
i tot els nostres monuments artistlc5 
es trobaven amenaçats per l'oblit més 
incomprensible. Algunes obres d'art 
han "emigrat» ja fa temps del seu 
marc natural del Pirineu. 

Segurament -cal confessar-ho 
sincerament- que per a molts 
d'aquests valors e l fet d'em igrar 
els ha s ignificat sobreviure, però 
darrerament Jes seves cases paj
rals de la Vall de Boi presentaven 
greus amenaces d'enderrocament. 
El dia 14 de setembre, sota la pre
s idència del governador civil de la 
Província, es reun ien a Caldes de 
Boí les autorilats locals i provin
cials amb una representació del 
Bisbat, per a trobar una solució al 
problema de les esglésies de la 
Vall. Es treballa pe r la c reac ió 
d'una fundació i un patronat que 
amb totes les competències pe
guessin salvar e l romànic de Boí. 
IÒs un esforç d'unitat perquè el 
patrimoni artís tic i cultural del 
Pirineu entri al segon miHenari de 
la seva història. 

Durant la setmana del 16 al 21 de 
setembre prop de dos-cents juristes 
de deu nacionalitats diferents es reu-



nien 8 Andorra per celebrar la . XV Set
mana de Dret Canònic». 

Amb ocasió d'aquest esdeveni
ment, els partkipants escoltaren 
dues vegades la parau la del bis
be Joan sobre el tema de la famí· 
lia. Aquesta celebració donà peu 
també a l bi sbe d 'Urgell per es· 
c riure dues pas torals sobre e ls 
plan tejaments cristians que exi
geix avui la in stitució familiar. 
Mon senyor Martí presentà amb to 
senz ill i clar e l seu pensamen t 
pastora l sob re la família a través 
de la publicació «Església eI'Ur· 
geli ». 

Et dia de Sant Miquel el bisbe Joan 
es reuní a Cuixà amb la comunitat be· 
nedictina del monestir i altres bisbes 
de Catalunya per a commemorar el 
miHenari de la seva església. 

AI voltant de Ics pedres miI-le· 
nàries de l'art que expressa una 
fe, a ls peus del Canigó, els devo ts 
de tot e l que s ignifica i és Cuixà 
(eren ofrena del seu retrobament 
i de la seva con fiança en un esde
ven idor millor. 

La darrera setmana d'octubre el bis
be d'Urgell, de la Comissió de Migra
cions, es reuní a Milà amb els bisbes 
GonzêÍlez Moralejo i Azafra I els dele
gats de migracions a diferents països 
europeus, per estudiar els planteja
ments pastorals amb els emigrants. 

Es revisaren també les línies 
pastorals que, sota la direcció de 
la Comissió episcopal, acordaren 
de seguir els mi ssioners. Cal no 

oblidar que un 10 % de la pobla· 
ció total d'Espanya viu a l'estran· 
ger. 

Voltats de les primeres neus que 
emmarquen la immensa varietat dels 
colors tardorals de les nostres comar
ques, esperem l'cc escalf" de la prope
ra reunió del Consell del Presbiteri que 
presentarà un valuós estudi sobre la 
pastoral sacramental. 

A. Mirabet 

València 

Amb la darrera reunió de Missió 
Obrera, aquest organisme s'ha conver
tit en lloc i factor de contacte I coor
dinació de totes les comunitats de ba
se i els altres grups que hi ha a Va
lència amb compromís cristià vers el 
món obrer. 

A la darrera trobada, hi ha 
assisti t un nombre considerable 
(uns 150) representants de grups 
més o menys estructura ts a l'estil 
de les Comunitats de Base. Com 
sempre, se celebrà a Godell a el 29 
de setembre passat. 

Pel matí hi hagué dues ponèn
cies: La primera a càrrec del je· 
suïta Ramir Reig, que parlà sobre 
.Els criteris en l'opció (política) 
de classe en una comunitat de ba
se.» I la segona, feta per un servi
dor, sobre les experiències de co
ordinació en tre les comunitats, 
fent referència concretament a la 
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Comissió de Serveis de Catalu
nya. 1 

Abans de dinar tinguérem enca
ra el treball per grups sobre les 
qüestions plantejades en les po
nències, i la posada en comú. Des
prés de dinar hi hagué una comu
nicació feta per Antoni Duato so
bre la reunió de la Comissió Na· 
cional de Justícia i Pau, tinguda a 
Montserrat. També ens informà 
que era imminent la creació a la 
nostra diòcesi de la comissió Jus
tícia i Pau . 

Abans d'acabar, el Comitè coor
dinador, el qual acabava la seua 
comanda, resumí ràpidament la 
seua labor realitzada duran t l\.li. 

l'any passat i així donà t'alterna
tiva a un nOll comitè format a t'cs
til de la Comissió de Serveis 
abans esmentada, per un mem
bre de cada grup_ 

La impressió treta d'aquesta 
trobada anyal no pogué pas ésser 
més optimista . 

les Comunitats de Baso a València. 
en la seua gran majoria han estat no
drides per membres de la vida relIgio
sa tant la masculina com la femenina . 

Principalment a València capi
tal, des de fa uns quants anys es 
viu un canvi en no pocs ordes re
ligiosos que han vist com molts 
dels seus religiosos han demanat 
per sortir dels convents per agru
par-se en pisos seguint la matcLxa 
vida comunitària, solament que 
alternant-la amb un treball ma
nual. Amb aquestes experiències 
han aconseguit encarnar-se més 

en la vida concreta, plena de pro
blemes de tota classe, dels barris 
de la ciu lat. Aquestes comunitats 
no sempre són formades per re
ligiosos; n 'hi ha algunes que sÓn 
mixtes, és adir, hi conviuen tam
bé alguns seglars. 

Per anomenar alguns ordes o 
instituts que tenen comunitats de 
base, apuntaré la Companyia de 
Jesús i els Salesians, entre les 
d'hò mens, i les xaverianes i les 
dominiques, entre les dones. tot i 
sabent que n'hi ha més. 

Els protagonistes d'aquestes ex
periències assenyalen un balanç 
molt positiu tant des del punt de 
vista personal com des de l'encar
nació al poble. 

Del 26 al 31 d'octubre s'ha celebrat 
la segona Setmana Bíblica organitzada 
per l'Escola Bíblica Valentina I la Fa
cultat de Teologia Sant Vicent Ferrer. 

El actes més concorreguts, com 
les conferències, exposicions, etc., 
han es tat celebrats a l'Ateneu 
Mercantil, i els a ctes més enfo
ca ts per a sacerdots i religiosos i, 
per tant, minoritari s, tenien lloc 
en un col'legi dc religioses. Cal 
destacar Ics intervencions de dos 
grans escripturistes, Luis Alansa 
Schiikel i Iuan Ma teos, professors 
dc l'Institut Bíblic i Oriental de 
Roma. Algunes de les interven
cions foren veritablement interes
sants, sobretot pel que fa a ]a tra
ducció i la interpretació d'alguns 
passatges evangèlics. 

Antoni Signes 

I. Vegeu article de mossèn Josep Dalmau a . Quaderns de Pastorah 0 .° 28. 
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TEMPS OBERT 

Purificació i conversió 

de l'Església portuguesa 

Mai l!nlre nosaltres no s 'havia 
parlat, escrit o discutit tant sobre 
Portugal, com després del cop 
d 'Es ta t del 25 d 'abril d 'enguany. 
Més val així. c reiem; i bo és que 
l'interès es mantingui per tal d'es
tudia r al lò que d'experiència polí
tica s 'ofereix ací i allà. i ara con
cretament en la nova situació al 
país lusità. 

No es tarà de més començar re
cordant e l que deien els bisbes 
portuguesos, de coneguda acti tud 
conservadora, en la seva declara
ció al cap de tres mesos de s ilen
ci des del s fets d'abril: Hem d'a
vesar-llos a la idea que els portu
guesos, e ls nostres germans, es 
decanLÏn cap a opcions que per a 
nosa ltres resulte n inacceptables. 
També ens ca l ad.metre que, fins 
i tot enlre c ri s tians, sense perju
dici per a la unitat en la fe i en 
la caritat, són lícites i desitjable 
les normals divergències políti
ques.» l encara afegien que «¡'Es
glésia no té ca p partit o pa rtits 
com a seus i la jerarquia, llevat 
de casos ext rems, no ha d'apun
tar als cris tians e ls programes o 
els partits que hauran d'elegi r o 
de recusa r». 

Una actitud que hom diria que 
arriba tard i que, per això mateix, 

ha passat ignorada de bona part 
de la gent del pafs. En a ltres mo
nlen ts his tòrics de la nació portu
guesa i cie les anomenades «pro
víncies ultramarines» calia haver 
dit una paraula, adop ta t una acti
tud , e n lloc de mantenir un s ilen
c i complaent. 

Cal reconè ixe r, però, que no to
ta l'Església va callar. Concreta
ment a colònies, i especialment a 
Moçambic, és on van manifes tar
se més vives les tensions i el de
sig d'una part de l'Esglés ia i dels 
seus miss ioners per donar un tes
timoniatge evangèl ic. Ve iem, re
sum int-ho, com va evolucionar la 
pos ició de l'Església en Ics pro
víncies colon ials portugueses, pre
fe re ntment a l'esmentada de Mo
çambic. 

L'acord missioner 

L'any 1940, després dels temps 
di fícils de la llei de separació del 
1911 en què no es reconegué cap 
dre t a l'Esglés ia, es va s ignar un 
acord en lre l'Església i el govern 
port uguès que venia a assenyalar 
un a fase d'harmon ia. 

L'l jerarquia i les miss ions es 
van beneficiar, des del punt dc 
vi s ta econòmic durant molts anys 
d 'aq uest acord; però lligava les 
mans de l'acció missionera al po
der constituït. Es reconeixien a 
l'Església to ts els dre ts, i els bis
bes i miss ioners rebien ajudes 
econòmiques importants, terrenys 
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gratuïts per a nOves missions i lli
bertat en l'ensenyamen t religiós. 
Però l'Església, a la vegada, va fer 
concessio ns no gensmenys impor· 
tant s: les diòces is haurien dc tc
nir bisbes o vica ris portuguesos i 
s'autoritzava el govern a acceptar 
o no la persona designada, abans 
del seu nomenamen t. Al llarg dels 
anys, l'acord es va anar desenvo
lupant pacíficam ent. L'Esglés ia es 
preocupava de «portugali tzar » els 
nadius de Moçambic i d'Angola , 
que, un cop passats quatre anys a 
Ics escoles , eren ba teja ts. 

Però a l'acord es va incloure un 
apartat que permetia de cridar 
missioners estrangers «quan no 
n'hi haguessin sufic ients de portu
guesos». J ,'arribada de miss io
ners estrangers, que fins alesho
res no podien entrar a les colò
nies, va sign ificar una forta em
penta a l'acció evangelitzadora , de 
conseqüències molt sign ificatives: 
els missioners volien una Església 
indígena com a la resta d'Àfrica. 

Tensions 

En aparè ixer e ls conflic tes a 
causa de l'acció guerrillera i la po
!ftica colonialista, Ja pau trontollà 
i les ges tions per salvar la situa
c ió establerta, cada cop es van fer 
més d ifíci ls. La neutra lita t de l'Es· 
glésia enfTon t del con nicte era 
imposs ible de manteni r. Els pri
mers a posar el dit a la llaga va· 
ren ésser els mi ssioners de Ja diò
ces i moçamb iquenya de Be ira, 
l'any 1968. Des d'aquell any i fins 
la d imissió del seu bisbe, a la tar· 
dor del 1970, la situació esdevin· 
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gué tensa . Els missioners envia
ren comunicacions a Roma expli
cant la situació, cada dia més in
sostenible. L'octubre de 1970, la 
policia començà a perseguir el 
pro-vicari general de la diòcesi de 
Beirn , que va ser expulsat pel 
maig de 1971; a l mateix temps el 
parcs blancs, que treballaven a la 
seva diòcesi, decidien per unani
mitat anar-se'n de Moçanlbic. 

Un (et concret, produït pel j u· 
liol de 1970, va deixa r esbalaït el 
gove rn de Portugal i molts bisbes 
portuguesos. Pau VI rebia en au
diència e ls dirigents de ls movi
ments d'alliberament de Guinea, 
Angola i Moçambic. Les declara· 
cions de de rensa a l dret cic lIi ber· 
la t, d 'i ndependència política, cul· 
tura l i econòmica dels pobles, ja 
no són sufic ients s i no van acom
panyades de (ets. El papa els en· 
coratj à a prosseguir «fins on si
gui possible amb mitjans pacífics, 
els seus objectius» i els digué que 
cone ixia bé e l drama que encara 
sacseja certes zones d'Àfrica i que 
restava preocupa t per la seva 
sort. 

Wiriyamu 

La premsa local ataca durament 
els missioners i la seva nova ac
titud . Els pr imers mesos de l'any 
1972 són detinguts i empresonats 
dos missioners espanyols i dos de 
portuguesos. Els interrogatoris de 
la policia política s'estenen i Ics 
expulsions i la limitació d'act ivi
tats afecten molts d'altres missio
ners. 

La matança de civils negres a 



Wiriyamu per part de solda ts por
tuguesos, fet ocorregut pel desem
bre de 1972, és denunciada pels 
missioners a Ics autori tats ecle
siàs tiques e l 19 d 'aquell m es i el 
6 de gener de 1973 . Les reaccions 
oficials no es fa n espera r: expul
sió d 'alguns missioners de Burgos 
i manifestacions organitzades pels 
blancs contra e l nou bisbe de Bei
ra. El 3 de març següent, l'episco
pat de Moçambic ad reça un es· 
crit de protesta a l governador, i 
e l bisbe de Te te, en una ca rta al 
nunci de Lisboa, li parla també 
d'aquell ret dolorós. Després de 
les declaracions dels superiors ge
nerals de congregacions amb mis
s ioners a Moçambic i de la visita 
a Roma del Consell permanent de 
la Conferència episcopal moçam
biquenya, «L'Osservatore Roma
no . del IS de setembre recull unes 
declaracions del president de l'es
mcn tada Conferència afirmant la 
certesa de la matança. Pau VI par
Ia a Caste lgando lfo de ls «tris tos 
episodis de Moçambic que coneix 
tothom ». 

Els esdeveniments 
es precipiten 

Cada cop és més urgent la ne
cessitat d'elaborar un document 
sobre la posició dels missioners i 
de l'Església davant la situació 
conflictiva present. Nou instituts 
missioners s'adrecen als bisbes de
manant-los que es defineixi la po
s ició de l'Església. Les re lacions 
amb les autorita ts portugueses es 
fan per moments més difícils . E l 

11 

t . I !fiCj de Lisboa es trasllada a la 
colònia, però no pot evitar les ex
pulsions de miss ioners ni la del 
mateix bisbe Viei ra Pinto, defen
sor dels africans. E ls centres mis
sioners són assalta ts per grups de 
blancs dirigits per militars ... 

E l 25 d'ab ril passat, acaba amb 
tots aquells calva ris. 

La nova situació 

Alguns dels expulsats retornen 
a les colò nies portugueses d'ahir; 
el bisbe Vieira Pin to, altra vega· 
da pot estar a Nompula; e ls bis
bes de Moçambic fan públic un 
document reconeixent les seves 
cul pes passades i e ls silencis i 
oblits, manifestant-se disposats a 
dimitir dels seus càrrecs; aixi tio 
fa l'arquebisbe de Lourenço Mar
qués, defensor de la presència i 
l'acció de Portugal a la colònia i 
que va negar rotundament totes 
les violències ocorregudes... Els 
bisbes d'Angola, per la seva part, 
inviten en una carta coHectiva a 
la renúncia de priv ilegis als qui 
m és tenen, i a treballar pel bé de 
tots : recone ixen que l'allibera
ment dels presos polítics que ara 
s'ha portat a terme «és una de~ 
mostració pràctica del desig s in
cer de l'actual règim d'esmenar in
justícies» ... «Que ci re torn a la lIi
berlat i a l'ús dels drets dels qui 
[oren empresonats, ve a procla
mar com a injusta la persecució 
de què varen ser objecte en el rè
gim enderrocat aquells qui opta
ven per una política con trària a 
la situació.» Acaba el document 
assenyalant que la gran feina a 
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realitzar ara, és la d 'educar e ls 
ciutadans a fer ús recte dels seus 
dre ts cívics ... 

No es pot negar que e l vent fort 
arribat de l'Africa -d'unes colò
nies on la lluita amb les guerrill es 
i l'enfrontament amb un sector de 
l'Església feia insostenible la s i
tuaci6-- va influir molt direc ta
ment, i sens dubte va precipitar 
el cop d'Estat a Portugal. 

Semblantment al que ha sqcceït 
a la metròpoli, on mo lt s catòlics 
han denunciat e ls silencis de bis
bes i preveres davant molts 
atemptats a la dignitat de la per
sona humana perpetrats pel règim 
caigut, també a les colònies s'ha 
censurat una Església identifica
da amb el poder i l'espasa, la je
rarquia de la qual, en bona part , 
negava a l poble el dret a les seves 
aspiracions legítimes. Considerant 
que e l que avui in teressa els ho-
mes que han llu itat, molts d 'ells 
homes de fe, és l'organització polí
tica i econòmica dels seus pobles. 
l'Església haurà de canviar molt 
si vol servir tols aq uests pobles 
en les seves necessitats més pre
gones. Caldrà certament un esfo rç 
seriós de purificació i de conver
sió; i tot seguit. 

Continua la tensió 

Església-Estat a Xile 

Al cap d 'un any de la mort del 
president Allende i de la fi del go-

vern de la Unitat Popular sembla 
prou clar "enfrontament enlre la 
Junta Militar i l'Església. Llevat 
d'algun bisbe que veu . Ia mà de 
Déu » en e l general Pinochet, l'ac
titud de la resta de l'episcopat xi
lè és de precaució per ta l de no 
veure's im plicat en el joc dels mi
li tars, que busquen en l'Esglés ia 
una legitimació religiosa de la se
va acció. 

Per a ixò l'Esglés ia és una de Ics 
in stitucions que la Junta no vol 
atacar directament. Almenys no 
voldria que l'episcopat s'arrengle
rés enfro nt d'ella. Men tres tan t, 
manté un fort conflicte amb al
tres grups, fins i tot amb la demo
cràcia cristiana de M. Frei, que no 
va veure pas malamen t l'a rribada 
de l'esmentada Ju nta Militar. 

E!.s cert que la massa dels cris
tians xilens resta apolítica i con
tinua pensant que el cop d'Esta t 
era necessari perquè el país esca
pés del perill marxista ... Però e ls 
seus bisbes, davant els abusos del 
poder no han pogu t romandre en 
una prudent reserva, i la majoria 
ha adopta t una act itud de denún
cia que e ls porta a adreçar-se al 
general Pinochet evocant «el cli
ma d'inseguretat i de terror» exis
tent al país i protestant contra 
Ics detencions arbitràries», etc. 1 

A Ics darreries d'agos t, poc 
abans d'acom plir-se l'aniversal"Ï 
del pronunciament milit ar, el car
denal Silva Henríquez, president 
de la Conferència ep iscopal, va 
s ignar un altre missatge dirigit a 
la Junta , aquesta vegada conjun-

1. Vegeu «Quaderns de Pastoral» núm 30, p. 340. 
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tament amb e ls responsab les de 
les esglésies evangèlica, luterana 
i metodis ta, i el gran rabí jueu de 
Xile. S 'hi demanava l'a ixecament 
de l'estat de guerra establert des
prés de la mort d 'Allende, la con
cessió d'un indult «que facilités 
la reconciliació i concòrdia de la 
família xilena»; i una revisió per 
la justícia ordinària dels proces
sos, cosa que facilitaria conside
rablemen t el camí de la solució. 
S'afegia, per úl tim , que es veia 
amb pena com molts innocents 
sofreixen, juntament amb els seus 
fami liars». 

La resposta de l genera l Pino
chet a aques tes peticions, segons 
unes declaracions de monsenyor 
Camús, bisbe secretari de la Con
ferència episcopal xilena, al set
manari milanenc «Panorama », va 
ser un no terminant. D'alt ra ban
da, aques ta acció ecumènica per 
la pau i la justícia ha provocat 
una forta reacció de la premsa i 
la ràdio. Object iu oficial: dividir 
l'Esglés ia del país fent creure que 
una part dels seus responsables 
estava compromesa amb el règim 
d'AJlende i que certs bisbes exer
ceixen «el paper d'agents del mar
xisme in ternacional». Aquests 
atacs sembla que no compten, pe
rò, amb el suport de totho m, tal 
corn es dedueix de fets com e l que 
comenta «La Croix», referint-se a 
l'acoll iment del cardenal Silva 
Henríquez al seu retorn d'Europa, 

el passat juliol, per part de milers 
de persones que l'aplaudi ren 
abans i després de l'eucaristia que 
celebrà a la seu de San t iago ; i la 
presència de molts joves, com a 
nota destacada. 

L'Esglés ia xilena, potser indeci
sa algunes vegades, incompresa 
des de fora , atacada pels de dintre, 
sospitosa als ull s de l govern mili
tar, té l'escalf de molls xi lens , de 
moltes persones de bona voluntat, 
que li donen força per a dir no al 
mal, a la injustícia, a la humilia
ció. Aquesta resistència esp iritual 
és ta l vegada la seva missió en 
aquests moments històrics. Per ai
xò, quan a «Panorama » van pre.
gun tar a monsenyor Camus s i era 
op timi sta sobre el futur de les re
lacions Església-Estat , aquest va 
respondre que no. 

s C. 

Sexisme als anys 70 1 

Amb el mot «sexisme», expres
sió corren t a ls Estats Uni ts però 
no tan ben vista a altres països 
sobretot d'Europa, com per exem
ple Alemanya, es vol s ignificar la 
di scriminació motivada per raó 
del sexe. 

I. A • Documents d'Església., 1974, cols. 1009-1015 i 1203-1216, tro
bareu més informació sobre aquest col·loqui i uns extractes dels raports 
de dos grups de treball «(¡ Educació . i _Dones en l'Església»), a més 
d'algunes de les recomanac.ions formu1ades per diferents grups. 
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Convocades pel Consell ecumè· 
ni e de les Esglésies, es van reu· 
nir 160 dones e l juny passa t a Ber
lín occidental per tractar d'aquest 
tema, com a preparació de l'As
semblea que haurà de celebrar el 
Consell l'any 1975 so ta el tema ge
neral «Crist allibera i uneix ». 

Dones de tots els con tinents van 
estucliar e ls problemes fe menins 
d 'opressió i d'alliberament, consi
derant que la discriminació a con
seqüència del sexe apareix com 
una de les primeres causes d'a· 
questa opressió i divisió de la do
na, tant a l'Església com a la so
cietat. Amb diferents ponències i 
grups de treball, es tractà l'enfo
cament teològic, psicològic i so
ciològic de ls probl emes. 

Les diverses mentalitats i for
mes de vida, així com els nivells 
diferents en què es mouen e ls paï
sos i les races, van fer evident 
que les prioritats no són les ma
teixes per a totes les dones que 
llui ten pel reconeixement de la se
va existència com a «persones 
amb plenitud de drets». Una ve
gada més es va fer evident e l pes 
dels pobles de l'anomenat Tercer 
Món; les dones africanes, asiàti
ques i d'Amèrica llatina expressa
ren que situen en primer lloc l'a· 
lliberament polític i econòmic de 
Ja societat en què viuen, d'on se 
seguirà e l seu alliberament com a 
dones. En canvi, les dels països 
del m ón occidental fan palès el 
criteri que encara hi ha un llarg 
camí a córrer per tal d'aconse
guir el reconeixement de ls seus 
drets. Aquestes tensions es van 
produir especialment en els grups 

540 

d'es tudi sobre Economia i Poli
tica. 

El grup de teologia va conclou· 
re que la teologia de l'allibera
ment apareix com l'element més 
vàlid en la seva situació actual. 
Serv int-se d'un assaig de definició 
de la teologia de "alli berament: 
"Una reflexió sobre les experièn
cies d'opress ió, a la llum de l'ac
ció humano-div ina, orientada vers 
l'edificació d'una societa t més hu
mana», el grup va expressar·se en 
e l senti t que aques ta teologia in· 
ductiva podia esdevenir semblant· 
ment alli beradora de la mateixa 
teologia. 

e.s interessant destacar que el 
grup de teologia era form at per 
una majoria de dones del món oc
cidental, precisament quan hi ha 
una gran tendència a creure que 
la teologia de l'alliberament on 
s'accepta millor és a l'Amèrica lla
tina. Cal assenya lar també que un 
dels documents preparatoris va 
ser redactat per la doctora nord· 
americana Lelly M. Russel, teòleg 
de l'Església Presbiteriana i auto
ra de l'obra L'alliberació humana 
des de la pers pectiva femenina: 
una teologia. 

Const.iluÍ un aco rd majoritari el 
reconeixement que les dones no 
eren suficientment representades 
en el si de les respectives Esglé
sies ni en el ma teix Consell ecu
mèni c, tant pel que fa als seus or· 
ganismes de deci sió com d'orien
tació. Foren aprovades diverses 
recomanacions en aquest sentit. 

Tocant a les reivindicacions, 
creiem interessant de referir l'o
pinió de Denise Peeters, una de 



les re presentants ca tò liques, mem
bre de l'UMOFC: «No semblaven 
tan clares [les reivindicacions] a 
les catòliques, les quals es troba
ven enfront de moltes dones de 
diferents Esglésies de la Reforma 
que ha n admès la seva ordenació. 
Era moll nova per a les catòli
ques, la presència d'unes dones, 

generalment joves, boniques, ele
ga nts, joioses, que tenen el seu 
càrrec parroquial o càtedres de 
teologia, i que exerceixen funcions 
importan ts (una d'elles era «mo
deradora . de la seva Església, 
equiyalent a bisbe; una altra era 
prevere a l'Institut de Teologia de 
Massachusets, Cambridge ) .• 

s. c. 
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