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PRIMERA 
PLANA 

UN QUART DE SEGLE 

PER A NOSALTRES 

Dividir un segle en quatre quadrants no és pas fer 
cap periodificació científica, ni de bon tros ... Però re
sulta est.imulant, ara que, amb l'any nou, hem encetat 
el quart de centúria que marcarà la seva -; la de 
molts de nosaltres, ai las!- vellesa irreparable, enfi
lar-se en aquesta efemèrides, com aquell qui puja a un 
turonet, a guaitar endavant i endarrera ... 

La nostra Església obria la processó del nou-cents 
amb patums considerables. Ja feia un any que Marga
das era a la Seu de Barcelona i Torras i Bages a la 
de Vic_ Més popular i més afligit, Verdaguer es conhor
tava amb el petit redós de pau d'un benifet a Betlem, 
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i les rambles barcelonines veien passar el primer poeta 
de Ca talunya cantant les absoltes. Calia viure i com
prar els medicaments que el doctor Robert li recepta
va ... Sardà i Salvany, una mica després, hauria volgut 
excomunicar So1idaritat Catalana. El jesuïta Palau as
sajar ia una oblidada dimensió obrera del catolicisme ca
talà , però la Setmana Tràgica palesaria aviat la tragèdia 
d'aquell oblit. .. Encara fumejants els convents, la veu 
d'un laic, el poeta Maragall, seria la més neta i re
vulsiva. 

El segon quadrant arrenca ple de creativitat : el ma
teix any 25 sortien «La Paraula Cristiana», «El Bon Pas
tor» i «Critèrion ». Després anirien venint «Analecta Sa· 
cra Tarraconcnsia» i la Bíblia de Montserrat. .. A la in
tempèrie secu lar de la II República, comença a esbossar
se una nova manera de viure la condició cristiana en e l 
món: en la pastoral, la Federació de Joves Cristians in
tuirà la militància missionera; en la política, Unió De
mocràt.ica posarà, finalment, nuclis de cristians a la 
llui ta social. Però torna la tragèdia, aquesta vegada 
llarga d 'anys ... Juntament amb la llibertat, és derrota
da la pe ti ta Església que tot just començava a fer-se a l 
seu aire. Tota la fúria integrista que, durant un segle, 
no havia parat de bordar, ara mossega ... L'hora li és 
propícia: ¿no havia estat la persecució religiosa e l fru it 
de l'experiència democràtica? 

Al s 50 ja hem tocat fo ns. L'últim dels congressos ca
tòlics espectaculars, l'Eucarístic Internacional, desem
boca, significativament, en la construcció dels primers 
habitacles populars dignes, de la Barcelona de postguer
ra. Els moviments apostòlics retroben, per damunt de 
les instàncies oficials, el carni de l'extingida Federació. 
Però no, l'aire de llibertat que aquella r espirava. Per 
a ixò, al capdavall, s'ofeguen. Hi ha un cert c111Da re
naixent, en aquests últims vint-i-cinc anys, que avança, 
però sempre amb un punt de frustració final. L'entusias
me i la decepció trobaran la seva expressió màxima en 
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el Conci li i el postconci li . E ls èxits eviden ts d 'una cer· 
ta res tauració, a la recerca del temps perdut -bisbes 
catalans, institucions i moviments que neixen i s'afian
cen, publicacions- troben el contrapunt de l'aparició 
de nous problemes i de nous plantejaments. Encara es
tem bastint coses que havien quedat per fer, quan ja 
els arriba la crisi. A vegades fem pensar en aquella 
curiosa gen t de la qual de ia Mark Twain que havien sal· 
tat de la barbàrie a la decadència, sense passar per la 
civi lització ... 

I la processó continua. Per dins i per fora. Tenim al 
davant vint-i-ci nc anys, abans de cloure el segle. Per 
a qui hagi passat la quarantena, totes les possibilitats 
d'eficàcia s'exhauriran pràcticament dins d'aquest ra
conet del temps ... Què hi volem i què hi podrem fer? 
Els interrogants pendents de resposta són nombrosos: 
com animarem les comunitats de fe i quina actitud 
adoptarem davant el poble religiós, no practicant? Quin 
serà el lloc dels cada dia més freqüents sacerdots secu
laritzats? Com serà el ministeri i la vida dels altres 
preveres? Pairem l'impacte marxista, tan abassegador 
aquests anys? Què farem els cristians en el camp po
lític? Què serà l'Església en el conjunt de Catalunya? .. 
I s'obriran, no cal dir-ho, nous interrogants, avui im
previs ibles .. . 

La perspectiva his tòrica, aquí només apuntada a cui
ta-corrents, hauria d'acréLxcr el nostre sentit de res· 
ponsabi litat. 
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EL RISC D'UNA 

INSTITUCiÓ ANACRÒNICA 

L'afer del patrimoni dels canonges de Lleida -fins 
[a pocs anys, unes 4.000 hectàrees de terra, valorades 
en més de 1.000 milions de pessetes; i, des d'un temps 
ençà, el diner, fru it, primer, de la venda que represen· 
tà una quantitat de 400 a 500 milions, i, després, fTUit 
d'una nova revenda que representà una quantitat molt 
més aJta- ha saltat novament ai camp de la noticia. 
Com? Una part d'aquest patrimoni -uns 80 milions
havia estat aportada al capital de les empreses Rosell, 
que donaven uns interessos equivalen ts al 17 %. Ara, 
aquesta porció s'ha vist atrapada per la suspensió dc 
pagaments que han declarat les esmentades empreses. 
Així és com el fet ha transcendit a l'opinió pública. I , 
amb el fet, ha tornat a sortir la qüestió del patrimoni 
dels dotze canonges de Lleida. 

E l fet i, sobretot, aquesta situació patrimonial obli
guen a un esforç de pensament. No es tracta d'entrar 
en cap mena de judici sobre les persones. Voldríem no
més reflexionar sobre aquesta situació objectiva. O, 
més ben dit, voldríem constatar alguns dels aspectes 
que la reflexió permet d'entreveure. En el subsòl de 
l'afer - no ho perdem de vista- hi ha una insti tució 
eclesiàs tica: un capítol catedralici de canonges. I, en 
la superfície, hi ha una reacció d 'escàndol absolutament 
innegable. 

Es defensen els canonges de Lleida -pel que diuen
amb arguments jurídics que avalen el seu títol de pro
pietaris, i l'exercici d'uns drets que van annexos a la 
mateixa titularitat. No és massa fàcil, p ensem nosal
tres, amb l'esperit i amb la lletra de les lleis eclesiàs
tiques que configuren l'ordenament de les coses, de les 
actituds i de la convivència dins l'Església, convertir la 
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defensa dels canonges i els seus arguments en una tesi 
invulnerable (vegeu, per exemple, els cànons 1472 i ss. 
del Codi de Dret Canònic). No, no ho és pas de fàcil. 
Però, a més a més, la perspectiva jurídica de l'Esglé
s ia -i e l mateix passa anàlogament en la societat ci
vi l- ha d'abastar, en qualsevol afer, l'horitzó consti
tucional -no cal que estigui escrit- d'on deriva el 
sentit propi de les coses i de les institucions de l'Es
glésia; i ha d'abastar, al mateix temps, la consciència 
històrica del poble de Déu, en un moment determinat, 
d'on neixen sovint les embranzides de reforma que exi
geixen una nova coherència de les pautes de compor
tament i un nou ordenament de les coses i de les ins
titucions. 

Amb això, caldria preguntar: ¿És que la naturalesa 
i la missió de l'Església SÓn compatibles amb la justi
fi cació, ni que sigui jurídica, d'una situació patrimo
nial com la que s'atribueix als canonges de Lleida, amb 
les reaccions que acusen el món dels creients i el món 
dels allunyats? ¿És que la consciència cristiana, impul
sada pel concili Vaticà 11, no torna anticonstitucionals 
fe ts com aquests? O, dient-ho d'una manera més sen· 
zi lla, però potser més profunda: «¿És que pot haver-hi 
un dret que serveix per a escandalitzar el poble de 
Déu?», com ho preguntaven un grup de capellans de 
Lleida, en una carta publicada als diaris fa tres me
sos. 

AI costat d 'aquest aspecte, voldríem encara desta
car-ne un altre. Pensant en les institucions de l'Esglé
s ia que, per la mateixa força dels temps i per la trans
formació de Ics mentalitats, esdevenen anacròniques i 
perden, per tant, la seva funció, arribaríem a un altre 
capítol de consideracions. 

Les institucions que, malgrat haver perdut el seu 
sentit i la seva funció, continuen sobrevivint, queden 
pràcticament marginades de la funcionalitat del cos so
cial al qual pertanyien. I és aleshores quan es poden 
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produir fenòmens com els que comenta aquesta pri
mera plana. En definitiva, aquest cos, més o menys 
marginat, continua segregant comportaments, decisions, 
actituds, que no tenen res a veure amb el conjunt que 
havia donat raó d'ésser a la seva institucionalització. 
Heus ací un nou aspecte que hauria de fer pensar molt 
en una època de reforma, com ho és evidentment l'ac
tual. 

No voler plantejar en l'Església els problemes des 
d 'una perspectiva més àmplia i coherent (des d'una po
Utica de futur, gosaríem dir), i des d'uns planteja
men ts que exigeixen transformacions profundes, o re
volucionàries, porta inevitablement a camins sense sor· 
tida i a frustracions que deixen baldats molt sovint 
els membres més compromesos dins el poble de Déu. 

AFANYEM-NOS: ECONOMIA 

I LLIBERTAT ECLESIAL 

La Comissió permanent de l'Episcopat espanyol, en 
la reunió del 24 i el 25 de gener, va ser informada -sc 
gons el comunicat final- dels passos que es fan a les 
diòcesis i les províncies eclesiàstiques per fer possible 
-cas que ho fos- que a partir dels mitjans econòmics 
de les diòcesis, tots els sacerdots espanyols poguessin 
comptar amb un ingrés de deu mil pessetes mensuals. 
També feia constar el comunicat que s'havia pres nota 
de les gestions que en aquell mateix sentit es feien prop 
de l'Administració de l'Estat. l que, de conformitat amb 
el que fou acordat en les Assemblees plenàries ante-
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rio rs, s'havia encarregat al president de la Conferèn
cia l'execució de les gestions necessàries prop de les 
autori ta ts de l'Es lat per tal de sol'licitar una gràcia àm
plia d 'indult; es van recordar les dues peticions de 
l'últ ima Assemb lea plenària, o sigui , la revisió de ]a si
tuació penal d 'aquell s que estan reclosos «per la restric
ció d'uns drets que ara es tendeix a reconèixer més 
plenament», i un gest generós de clemència a lavor de 
toles les persones privades de llibertat. Acabava la nota 
dient que e l cardenal president havia informal a la 
Comissió permanent dels escrits rebuts en aquest sen
lil de Justícia i Pau i d'altres entitats. Però els cent 
seixanta mil s ignan ts del document de Justícia i Pau 
dirigit al cardenal Taranc6n fe ien servir, concretamen t 
i intencionadament, Ja paraula mnnistia. Es tractava, 
doncs, de dos encàrrecs diferents, cosa que sembla que, 
com aquell qui no fa res, intentava dissimular ]a nota 
de la Comissió permanent. 

A parlir de tot això, el que vol remarcar el nost re 
comcntar i és la interpretació a què pot portar el fet 
que en una mateixa nota, que vol dir en un mateix mo
men t, coexistissin la referència a les gestions prop de 
l'Admini stració -per a assegurar a tots els sacerdols 
l'ingrés esmentat- amb el fe t significat iu que la peti
ció episcopal de clemència no coincideixi amb la sol
licitud d'amnistia dels cent seixanta mil signants del 
document de Justícia i Pau. Aques ta coincidència pot 
portar a pensar -i realment hi ha portat- en una pos
sible implicació de les dues qüestions. l , com és na
tural, fa sentir una vegada més la urgència d'aconseguir 
l'autonomia econòmica de l'Església, per tal d 'assegurar 
que a ctuï lliurement. I també per tal de no dificultar 
que la gent enlengui que l'Església actua lliurement, en
cara que ... realment hi actuï! 

Per això ens preguntem: A quin quilòmetre som del 
camí que porta a la independència econòmica de l 'Es
glésia ? Quants quilòmetres ens queden per arribar-hi ? 
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Malgrat tot, tenim la sensació de desert. Però, això 
no obstant, veiem uns símptomes diversos (miratges?), 
que cns fan creure que s'avança. Per exemple, les dife· 
rents mesures que es van prenent a nivell diocesà, o per 
les conferències episcopals regionals. l també - de re
truc clarificador- el fracàs, ara per ara, de les con· 
verses amb l'Administració iniciades paraHelament a 
la recerca de solucions diocesanes, fracàs que s'ha con· 
cretat -segons sembla- en la negació mentre la situa
ció concordatòria continuï igual. I!s, potser, la tàctica 
del càstig; hom creu que els capellans a força de multes 
callaran, i que l 'Episcopat a força de dir-li . no. quan 
demana anirà cedint de les actituds que responen als 
principis del Vaticà II. l això no és possible per més 
defallences i infidelitats anecdòtiques que empedrin el 
llarg camí. 

l els laics? ¿I!s possible que entre els laics es reac
cioni prou decididament davant el problema? ' ¿Es pot 
pensar en la seva operativitat més enllà d'una posi
ció merament crítica? ¿Jerarquia, doncs, però també 
laics, tenim prou consciència de la necessitat de fer el 
pas? Perquè, si ens el fan fer per força ens recarà 
no haver-lo fet abans; ens sabrà greu haver malmès 
un signe de credibilitat, no haver donat una pedagogia 
que no podem escatimar a ningú. l si l'estat de vincu
lació econòmica continua més enllà, encara p itjor; no 
haurem escapat a la trampa. En un cas i en l'altre, un 
problema d'identitat, de decisió, amagat sota l'au toen
gany de la prudència. Aleshores, quina força pot te
nir la veu que proclama la Bona Nova? 

Afanyem-nos. 
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TEOLOGIA POLíTICA I 

TEOLOGIA DE L'ALLlBERAMENT 

Revisió o aprofundiment crític 

d'algunes categories teològiques 

, 

Les temptatives que ta l'Església per acos
tar-se al poble, compartint les ànsies d'allibe
rament dels més desemparats, arrosseguen 
una notable quantitat de problemes de tot ti
pus: problemes religiosos (t eòrics i pràctics) 
i problemes sòcio~polítics. Jacint Amat -par
ticipant a la setmana d'es tudi sobre Fe crist ia
na i Alliberament, fa poc organitzada pel Cen
(re d'Estudis Pastorals- ens ofereix un acosta
ment al tema, des de la perspectiva teològica, 
però amb evidents implicacions pas torals. 
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El punt de partida 

Tots estem d'acord que una de les funcions principals de la 
teologia ha de consistir a orientar i criticar l'acció dels cristians 
en e l món. Vulguem o no, aquesta acció parteix sempre d'uns pres
supòsits que s'han d'anar reinterpretant i fonamentant de nou . 
Com entenem l'acció del cristià? ¿Una transformació del món aten
ta als valors de la c iència? Una «consagració. del món? ¿Un tes ti
moni del transcendent? Una solidar ita t amb els pobres? G. Gutié
rrez ha fe t la crítica teològica de quatre línies pastorals que avui 
coexisteixen en el Tercer Món: pastoral de cristiandat , pastoral de 
nova cristiandat, pastoral dels adults en la fe , pas toral profètica. I 
Cadascuna té la seva antropologia, la seva eclesiologia i la seva 
cristologia i és determinada per la circumstància social de cada 
temps o cada grup humà. 

No es tracta aquí de fer la presentació de cap teo logia particu
lar, s inó més aviat de justificar globalment el plantejament crític 
d'algunes categories fonam entals que formen part de l context teo
lògic de l'acció dels cristians en el món, per tal de poder-nos pro
posar, amb fon ament, un avenç efectiu en el terreny de la pastoral. 

La pregunta cabdal que queda plantejada, doncs, és aquesta: 
de quin fonamen t es parteix (ve ri ta t - fe) i quina comprensió de 
l'objecte (món) es té? ¿Es possible establir el diàleg fe-món sense 
cap mena de mediació? ¿Com es contenen mútuament la fe i el 
món en la vida del cristià (de tot cristià, i quasi ens atreviríem a 
dir de tot home) ? 

Una constatació 

Cada vegada més es confirma, positivament O negativament, 
l 'experiència del món corn h istòria. El món ha deixat de ser l'esce
nari natural de les nostres accions i passa a ser el nostre inevitable 

1. G. GUTI~RREZ, Cristianismo y tercer mundo, ed. Zyx, Madrid 1973. 
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company vers el futur, que ens pot humanitzar o deshumanitzar 
definitivament. Conscientment O inconscientment to t home està 
confrontat davant la pregu nta pel futur de la nostra història. Es 
una tasca d'humanització radical que ens pertoca a tots : Què fa
rem de la nostra història? Què acabarà fent e l món de nosalt res? 
Amb la secularització i tot, es podria parlar de la necessitat de rc

definir . l'es tatut re ligiós» de tot home en el món. 
La fe, una vegada diferenciada de l'acceptació pass iva d 'una 

certa visió natura lista del món (superació de la pastoral de cris· 
tiandat), apareix com una forma de ser o de viure en e l món: 

- Vis ta des de l'ex te rio r (instàncies públiques ), 110 és política
ment innocent. Si s'accepta e l món com un conj unt de relacions 
hi stò riques on, a més del progrés tècnic i científic, té una impor
tància cabda l la voluntat d'orientació d'aquestes relacions, es 
comprèn la primacia de la política i la possible incidència de la fe 
en el terreny també secularitzat de la polí tica. A partir de 1'11-
luminisme, subratlla Metz, hem passat d'un concepte secto rial a 
un concepte global de la política, bàsicament pe r la dis tinció en tre 
Estat i Socie tat. Per això l'Església, fonamentada en la «memòria 
peri llosa . de la mort i resurrecció his tòriques de Jesús, po t i ha 
d'esdeven ir una Institució de llibertat sòcio-erl tica.' 

- Vi sta des de la pròpia experiència peculiar, no és privada, 
sinó que comporta una expressió pública (el ll engua tge de l'exi s
tencia lisme es fa insuficient) i una necessitat de compartir-la, cri
tica r-la i projectar-la en comunitat. 

Crisi d'a lgunes categories teològiques 

Bàs icament to tes les categories teològiques se centren entorn 
del problema de la relació entre naturalesa i gràcia. Recordeu el 
complicat procés d'aquesta problemàtica fin s a arribar a les solu-

2. J. B. METZ, La teologia politica in discussion.e, a: H. PEUKERT i 
altres, Dibatfito sulla teologia politica, ed. Queriniana, Brescia 1971, pp. 
231-276. 
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cions actuals d'un Rahner (exis tencial sobrenatural ) o d 'un Alfaro, 
o a la més oberta del pare Lubac. Per això ma teix la teologia de 
l'alliberament es presenta com a teologia de la salvació en la qual 
el problema conceptual naturalesa·gràcia s'historitza en els ter
mes: projecte històric d'all iberament i salvació en Crist. Aquesta 
impostació nova del problema no es tà al marge de la història de 
la l a . part de la Gaudiuln et spes quant a la relació entre el progrés 
temporal (encara massa vist en la línia del domini de la naturalesa 
per la ciència i la tècn ica) i el creixement del Regne.' 

Més concretament, ja no es trac ta només de fer·hi in teHigible 
la salvació enfront dels interrogan ts crítics de la men tali tat racio
nalista europea, sinó fraternitat dels cristians en una societat que 
discrimina per la lògica d'unes determinades lleis econòmiques, 
culturals, polítiques. La urgència d'aquesta pregunta (la urgència 
mateixa de l'evangelització i de la teologia entesa com a esforç 
de comunicació articulada a partir de l'experiència pecul iar de fe) 
planteja una doble necessita t: 

- la lectura o hermenèutica his tòrica i política dels problemes 
tradicionals de la teologia entorn de la salvació (perspectiva ence· 
tada per la teologia polí tica europea); 

- la relació teoria· praxis establerta des d 'un compromís efec· 
tiu i fent recurs als mètodes científics d'anàlisi de la realitat his· 
tòrica (principalment al marxisme). H . Assmann ha indicat un tri
ple n ivell en el qual s'ha de veri ficar el d iscurs teològic: el con
tingut sòcio-analí t ie, l'opció è tico-política i el ni vell estratègic i 
tàctic.~ 

Aquesta doble necessita t actua de correctiu teòric enfront dels 
enunciats teològics més trad icionals. Vegem-ho en algu l1s cOl1cep

les m és fonamentals. sense de turar-nos en les diferències entre )a 
teologia de l'all iberament i la teologia política europea donat que 
ens s ituem en una perspectiva d'his tòria concre ta (recent) de la 
teologia. 

3. G. GUTIllRRJlz, Teologia de la liberación, ed. Sfgueme, Salamanca 
1972, pp. 226 ss. 

4. H . AssMANN, Teologia desde la praxis de la /ib.ración, ed. Sígue
me, Salamanca 1973, pp. 113-120. 

12 



Més enllà i escatologia 

¿Bíblicament és escatològic allò que està més enllà de la his
tòria? En aquest punt és fonamental l'aportació de J. Moltmann . 
Entre immanència i l.ranscendència, diu, no hi ha dicotomia sinó 
només distinció en l'experiència del límit (de la superioritat ame
naçant del món sobre l'home). Aquesta situació en el límit hisl ric 
desvetlla la pregunta pel futur de la història, que per a ser verita
blement humà haurà de ser alhora radicalment, qualitativament, 
diferent. ~s a dir, a llò que és escatològic és un concepte teològic 
però en l'àmbit de l'experiència històrica, col·lectiva, del límit: 
inclou tant el procés i la responsabilitat de l'home per adquirir 
unes condicions noves d 'humanització corn el projecte de Déu sobre 
aq uesta his tòria, dialècticament relacionats. L'escatologia llavo rs 
és capaç de fonamentar una teoria crítica de ]a història. La nostra 
experiència de la història és rea lment humana en la mesura en què 
ens manté constantmen t oberts i solidaris davant e l problema del 
futur de la his tòria que, com adventtls de Déu, ha d'assumir i u'ans
formar (superar) les nostres condicions presents.' E l sofriment , 
que Mo1tmann ha tematitzat com a sofrimen t de Déu mateix, és 
el senyal que ens fa descobr ir la dialèctica de la presència i ab· 
sència de Déu en la nos tra història; a la llum de la resurrecció, 
tota acció alliberadora és símbol de la presència explosiva de Déu 
que no serà totalment plena fins que no es manifesti com a tal 
en totes les coses,' 

Salvació i alliberament 

Seria una ulterior explanació i precisió del problema més en llà
escatologia (a Moltmann, se l i ha criticat, amb raó, un cert trans
cendentalisme i absentisme històric en privilegiar Ja dimensió de 
futur). 

5. J. MOLTMANN, Teologia de la esperanza, ed, Sígueme, Salamanca 
1969, pp. 20 ss. 

6. l bid., Der Gekreuúgte GOll, MÜDchen 1973, pp. 123 ss. 
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La formu lació més clara la trobem en G. Gutiérrez. Distingeix 
un triple nivell de significació en el concepte d'alliberament: ' alli
berament dels aspectes conflictuals, socials i polítics; alliberament 
com a procés històric de desplegam ent de totes les virtualitats de 
l'home i alliberament com a superació de l'alienació radical del 
pecat covat en l'egoisme humà. Són tres nivells de significació 
d 'un procés únic i complex que troba el seu sentit profund en 
l'obra salvadora de Crist. Nivells de significació que s' impliquen 
mútuament i no es poden separar ni donar l'un sense l'altre encara 
que se situin a n ivells profunds di ferents. No es tracta d 'una iden
tificació sinó d'un procés de profundita t amb nivells inseparables. 
La real i tzació del Regne es dóna en la hjstòria per bé que no 
s'exhaureixi en cap fe t his tòric concret. ¿Ens trobem davan t una 
nova formulació del misteri de l'encarnació (unitat i no-confusi6 
de les dues naturaleses en l'única persona de Jesús) aplicada a l 
Crist hi stòric to tal? 

Fe i caritat 

El desplaçament de l'aspecte més conceptual de la fe a «les 
obres de la fe» (de la veritat a «fer la verita t») es podria observar 
igualment com una nova formulació del problema del cristianisme 
implícit: fora de l'Església tot ho me pot coBaborar objectivament 
a l'edi ficació del Regne si en el seu esfo rç per establir unes rela
cions més justes s'ha sabut fer realment proïsme de ls altres. J!s 
clar que aquest cristianisme anònim, pràctic. pot plantejar molts 
més interrogants al cristianisme explícit dels qui, de manera potser 
massa optimista, creuen que tothom pot salvar-se per la seva bona 
voluntat, estigui en la situació que estigui. 

El que se'n d iu «reformulació. de la fe en relació amb la 
praxis de Ja caritat suposa: 

- Una hermenèutica de la Paraula en clau de justíc ia.' Més 

7. G. GUTrtRREz, o. c. pp. 67-69 i 236-241. 
8. J. P. MIRANDA, E l ser y el Mes/as, ed. Slgueme, Salamanca 1973, 

esp. pp. 71 ss. 
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en llà de qua lsevol totali tat captativa (també la de la cultura oc
cidental cristiana) és definitivament reveladora de Déu, la presèn
cia, la paraula interpeBant de l'altre que ha de respectar en la 

seva alteritat inalienable.' 
- Una anàlisi de les mediacions socials de la caritat en termes 

de lluita de classes o, més globalment, en termes de dominació
dependència. No inclou l'odi, ni una estratègia de la violència, en 
principi, sinó que és l'acceptació d'un ret que es dóna objectiva
ment, constatable en el mètode marxista d'anàlisi de la realitat.1O 

En virtut d'aquesta situació, l'edificació d'una veritable fraternitat 
hi stòrica, com també l'edificació de la comunitat cristiana, ha de 
passar abans la prova d'aquesta pregunta : com operar simultània
ment, ja que les situacions en què es troben són diferents, l'a llibe
rament de l'opressor i de l'oprimit. La fraternüat que reclama la 
Paraula és una de sola (la de tots), les situacions de què s'han 
d'alliberar, en canvi, són ben diferents.1I 

- U na nova aprox..imació al fet social de la pobresa i a tota 
l'espiritualitat que s'hi fonamenta. Bíblicament la pobresa és un 
fet negatiu; la solidaritat amb e l pobre demana al mateix temps 
una soli daritat de lluita contra les causes d'aquesta pobresa. En 
aquesta solidaritat de lluita s'haurà de treballar, però, la pobresa 
com a infància espiritual (l 'obertura dels anawim) per tal de no 
perdre la confron tació crítica en tre la pròpia opció i la gratlÜtat 
de la fe . 

Religiositat i Església 

En aquesta àrea de problemes es reprèn una qüestió molt can
dent: cristianisme de masses O de minories? La teologia de l 'alli
berament s'h i podria emmarcar en aquesta doble perspectiva: 

9. E. DUSSEL, Mé/odo para una filosofía de la /iberación, ed. Sfgu.,. 
me, Salamanca 1974, pp. 259-288. 

10. J. L. SecUNDO, Capi/al ismo-socialismo, .Concilium. 96 (1974) <IOl-
422. 

11. H. ASSMANN, O.C., pp. 171-196. 
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- L'Església com a sagrament o signe visible de la salvació en 
Crist, comunitat en èxode que és capaç de testimoniar en concret 
el valor pràctic de la veritat que viu, com un desafiament històric. 
En aquest sentit, les comunitats de base poden tenir molt sentit i 
f ins poden atribuir-se alguna iniciativa en el terreny de la polí tica 
(com a comunitat). 

- L'ambivalència del fet religiós, d 'on s'origina necessàriament 
un fort qüestionament de les estructures i de la funció ideològica 
de l'Església. 

H. Assmann ha subratllat la «funcionalització històrica d'allò 
que és cristià» (entès com un conjunt de representacions simbò
liques amb un valor pràctic) per part de les dretes. Allò cristià 
ha servit com de matriu, en les seves expressions i representacions 
religioses, per a introjectar la consciència del dominador en el 
dominat. Els símbols i el llenguatge religiós, en efecte, comporten 
una plus-vàlua ideològica susceptible de ser funcionalitzada en un 
o altre sentit. Convindria desbloquejar els mecanismes per mitjà 
del s quals el capitalisme ha operat una inversió materialista de 
la religió en profit dels propis interessos i transformar aquest 
«plus. de les representacions religioses en funció d'un possible 
procés de socialització. 

Una nova exigència teològic:> 

Es tracta d'una exigència que pugui orientar i criticar la pràc
tica pastoral. Pensant en la necessitat d'incidir en la nostra pròpia 
pràctica caldria indicar: 

1. Una atenció particular al llenguatge de la predicació. Un 
camp concret: l'escatologia. A més del positivisme exegètic de les 
afirmacions del ou Testament, s'hauria de fer un esforç per a 
connectar (també amb l'ajuda de l'instrumental analític adequat) 
amb l'experiència de límit col'lectiu (psicològic, cultural, econòmic) 
que ens toca viure en cada situació concreta. 

2. Un altre camp important: som els únics que posseïm parau
la, locals, dret de reunió ... en una societat que està reclamant com-
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partir-ho tot sense privilegis de cap mena, que demana objectiva
ment un procés de socialització. Sense necessitat d'aparèixer com 
a . homes de partit », podem contribuir a desbloquejar molts pre
judicis de la nostra gen t senzi lla sotmesa des de fa anys a un 
monòleg cultural i polític degradant. 

3. Una major a tenció (sòcio·ana lítica) a la situació real dels 
membres de les nost res comunitats i a la seva posició en grups 
o ins titucions determinats . Durant molts anys això s'ha fet des 
d'un punt de vista excessivamen t personalista i psicològic (<<cada 
persona té la seva hi stòria .... ). ¿No ha arribat l'hora d 'eixamplar
ho al camp social i econòmic? ¿Creiem encara, en virtut d'un cert 
universalisme de l'Església, que moltes postures integristes interes
sades (no parlem ara de les que són pedagògicament convert ibles) 
tenen el mate ix valor que altres postures potser més crispades 
però definitivam ent interessades per signes concre ts de justícia? 
Ens convé exam inar-ho tot per a deixar alguna cosa de banda . 
Les comunitats de tots no poden ser les comunitats de tot. 

4. Acabar amb la por que s 'identifiqui la nostra acció pastoral 
amb una acció política. Les acusacions arriben sovint, a vegade 
emparades amb problemes de distinció de llenguatges, de temps, 
de Uocs , d 'espiritualisme i humanisme ... Desenganyem-nos: en 
molts sectors de cri stians compromesos (o de compromesos que 
han deixa t dc ser cri stians), el d iscurs sobre la vida esp iritual 
(l 'amor en genera!. .. ) serà cada vegada menys comprensible si nos
altres no fem d'alguna manera la mateixa experiència. Certament, 
Ja gratuïtat de la fe no s'exhaureix en el compromís polític, però 
difícilment rarem l'experiència del do de Ja salvació en eri t si 
creiem (i potser ho «prediquem») que e l compromís concret, per 
força limitat i fins ambigu , és que1com de supcrflu. 'l 

M'adono que aques ts pun ts fina ls tenen un fort to moralista . 
Iòs que la teologia de l'all iberamen t parteix de la convicció que 
res no és adquirit en el terreny de la teoria si abans no s'ha 
practica t. 

Jacint Amat 

12. S. GALILEA, La liberacióu como encuentro de la polltica y de la 
contemplaciól1, . ConciJium. 96 (1974) 313-327. 
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ELS TREBALLADORS I LA 
CONSTRUCCiÓ D'UNA 
NOVA SOCIETAT 

Creieln que aquest resum de les Converses 
Internacionals del Moviment Mundial de Treba
lladors Cristians (MMTC) planteja bona part 
de les inquietuds, iNusions i dificultats dels mo
viments obrers de les nostres diòcesis. Per això, 
publicar-lo vol dir convidar a reflexionar-hi una 
vegada més. 

Orientació de les jornades 

Sota el títol . L 'acció dels treballadors és ja la cons trucció d'una 
nova societat. van tenir lloc , a Roma, del 2 al 5 de desembre, les 

Converses Internacionals organitzades pel MMTC.' 
Aquestes converses volen ser unes jornades d'intercanvi d'expe· 

riències enlre e ls responsables nacional s dels moviments afiliats al 

1. M.M.T.C. = Moviment Mundial de Treballadors Cristians. Orga
nisme amb seu a BrusseHes que des del 1961 intenta coordinar els 
moviments cristians d'obrers adults a tot el món (quelcom equivalent 
al que Ja JOC Internacional vol ser per als joves). 

El MMTC resultà de la fusió de la FlMOC (Federació Internacional 
de Moviments Obrers Cristians, que coordinava organitzacions d'obrers 
cristians d'Europa, organitzacions de caire cultural-assistencial) i de 
les Converses Internacionals que des del 1958 organitzaven l'ACO fran
cesa i la sUJssa, i els equips populars de Bèlgica, amb la participació 
de moviments d'Àfrica i Amèrica Llatina (aquest segon grup, doncs, 
el componien gent adulta que provenia de la JOC). 

L'assemblea const.i.tuent del MMTC va tenir lloc a Roma, pel maig 
del 1966. Des d 'aleshores l'assemblea general se celebra cada quatre 
anys (1970 i 1974) -amb renovació del secretariat i revisió i planifica
ció de les línies del moviment. Cada dos anys s'organitzen les Conver
ses Internacionals, amb un caire més obert . 

L'HOACF i l'HOAC d'Espanya en són membres afiliats. L'ACO de 
Barcelona és invitada a les converses. 
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MMTC i d'altres invitats en aquesta ocasió. Punt de partida con· 
cret per a aquest intercanvi es demana que siguin les situacions i 
accions en què els mateixos part.icipants es tan implica ts junta· 
ment amb a ltres treba lladors. Es tracta, doncs, de p rend re el pols 
a l ritme actual del moviment obrer mund ial i -dins d'cll- a la 
presència coHectiva dels cristians. Per això aquestes converses no 
estan orientades vers la presa de decisions sinó més aviat de cara 
a facilitar aquesta auscu ltació coHectiva, que, de tota manera, 
s 'cspera que tingui una repercussió en la vida del MMTC i del 
moviment obrer. 

Les dues convocatòries anteriors havien estat: el 1970, a Os ten· 
de (Bè lgica), sobre el tema . El desenvolupament integral dels tre· 
balladors»; i el 1972, a Lima (Perú), amb el tema . Allibe rament, 
opressió, apostolat obrer • . En continuïtat amb aquesta trajectòria 
es fixa pel 1974 el tcma entorn a . com l'acció dels treba lladors, 
en ass umir e ls conflictes i les lluites per l'alliberament, és ja la 
realització germinal d'una nova societat • . 

Amb la participac ió d'un centenar de müitants procedents de 
trenta-dos països' s 'iniciaven els treballs amb la salutació del xilè 

2. Els militant s ass istents representaven els següents països i mo
viments: 

ÀFR1CA: Angola, FCARE (Famílies cristianes d'Angola refugiades a 
l'exi li ). CamenJn i Alt Volta, ACF (Acció Catòlica Familiar). Illa Mauri
ci , LOAC (Ll iga Obrera d'Acció Catòlica). 

À FRICA DEL NORD - O RIENT PRÒXIM: Marroc, Algèria, Egipte i Líban 
ACO Confederació de països àrabs. 

A",tRlcA DEL NORD: Quebec (Canadà), MTC (Moviment de Treballa
dors Cris tians). 

A MflRI C;\ L UTI NA: Brasil, Xile , Haití, Paragua i, i Uruguai, MOAC (Mo
viment Obrer d'Acció Catòlica). Mèx ic i Perú, MTC. 

À SIA : rndia, Corea i Sri Lanka, CWM (MTC). Japó, ACO. Malàsia i 
Singapur, CFMS (Moviment Social de la Familia Cristiana). 

EUROPA: Alemanya i Àustria , KAB (MTC). Bèlgica, Vic Femeninc, 
Equipes Populaires, KWB (rnascuIJ) i KAV (femeni), aquests dos úl
tims moviments de parla flamenca. Espanya, HOACF i HOAC. Itàlia, 
ACLI (Associazione Caltolica di Lavoratori italiani ). Portugal, LOC (Lli
ga Obrera Catòlica). Suïssa, ACO. 

Convidats : JOC i nc Internacional, ACO de Barcelona, Pastoral 
Obrera de França, MIAMSI, Australian Catholic Re1ief, Iugoslàvia (com 
a obse rvador). 
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José Agu ilera (del buró MMTC), el qual amb simplicita t i precisió 
centrava l'orientació de les ¡amades: 1. Es tracta d'escoltar-nos 
els militants de base, nous i vells, els uns als altres, i confrontar 
les nostres anàlisis parcials de la realitat obrera per obteni r-ne de 
més globals, sempre dins la lluita per l'alliberament integral de tots 
els treballadors. 2. Punt de partida comú: la nostra vida obrera. 
Som e l fruit d'un s istema opressor. Som un conjunt humà sense 
veu, sense paraula. Molts -sociòlegs, polítics, ideòlegs, teòlegs ... -
vénen a proposar-nos una veu «(orma, aquesta, de dominació més 
subtil). Condició per a l'alliberament i l'evangelització dels treballa
dors serà trencar aquesta dependència. Aquestes converses inter
nacionals volen ser un mitjà per a elaborar -juntament amb c i 
conjunt dels treballadors- la nostra pròpia veu. Elaborar la nos· 
tra paraula teològica, percepció viva de l'existència obrera a la 
llum de la fe. l donar aquesta veu al moviment obrer i a l'Església: 
anunci del missatge de Jesucris t mort i, sobretot, ressusci tat, viu 
entre nosaltres; missatge d'alliberament integral per a tots, espe
cialment per als més oprimits. 3. Condició com una, la nostra, però 
també diferenciada per condicionaments històrics i geogràfics: 
hem d'acceptar·nos diferents; ningú no és infaHible entre nosaltres . 
La veritat, com la llibertat, és un procés que es realitza en l 'acció. 

Desenvolupament de les sessions 

El treball fonamentalment es feia a base de sis grups bilingües 
(francès-castellà, francès-anglès i fran cès-alemany). A l'assemblea 
plenària s'exposava la síntesi dels grups amb possibilitats d'am
pliar el debat. El mètode de reflexió en els grups era bàs ica
ment el de la revisió de vida, segons aquesta progressió: primera 
sèrie de preguntes entorn a l'acció obrera que cadascú té entre 
mans i els obstacles que hi tro ba; segona mirada a aquestes reali
tats cercant-hi els valors i les aspiracions de la classe obrera, i els 
s ignes d'una nova societat tal com ja es comença a viure; i tercer 
moment, la relació de tot això amb la te en Jesucrist, i com els 
moviments ajuden a aquesta visió de fe. 
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I . Acció i obstacles 

a) L'acció del s treballadors abasta cada vegada més cls dife
ren/s àmbit s de la vida obrera, a més de la fàbrica: el ba rri, les 
escoles, la sanitat, l'urbanisme (estatge, espais verds). Compta amb 
la incorporació creixent de les dones en la lluita a tot nivell. És 
una acció que s'estén en el temps, que dura i va adquirint solidesa. 
Es realitza coUecl ivamen t i amb tendència a crear organitzacions. 
Creix l'atenció a la dimensió política de totes aquestes accions. Les 
organitzacions sindicals, malgrat moltes dificultats, són els prin
cipals mitjans d'acció. 

S'afirma la importància de l'acció com a mitjà privilegiat per 
f ormar militants obrers. Una acció de la qual els treballadors són 
i volen ser els autèntics protagonistes (no s'accepten noves domi· 
nacions dins les pròpies organitzacions obreres). 

Un aspecte que sortirà molt durant totes les jornades: l'abast 
ütlerl1a.ciollal d'aquesta acció (empreses multinacionals, tes timoni s 
de UP, Miche lin , món de l'emigració). 

b) Es reconeixen amb realisme els obstacles provinents dels 
mateixos obrers : individualisme, por, falta de consciència política. 
Però es constata també que constitueix el teló de fons d'aquests 
obstacles ci sistema econòmico-polític. Sistema que crea l 'aiTla
ment, divisió i desconfiança en la classe obrera. Deia una militant : 
. Certament el principal obstacle és l'egoisme que tots portem a 
dintre, però que és pitjor quan esdevé egoisme de grup, i encara 
pitjor quan s'erigeix en llei i en sistema que planteja, fins i tot 
a llarg termini , l'embrutiment del poble, la pèrdua de la seva 
combativitat.» 

2. Valors. as piracions, signes d'una nova societat 

a) Valors. 

- «No» a una societat basada en el diner com a primer «valor • . 
La jerarquia de valors del món obrer no s'atura en l'aconseguiment 
d'unes mi1lors condicions materials de vida, sinó que apunta vers 
una societat comunitària , on la persona és el primer valor. 
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- Compta molt el valor de la unitat de la classe obrera: és el 
gran desig de la seva llarga història, unitat que ja es viu i vetlla 
per sobre de les divisions ideològiques. 

- Les qualitats del protagonisme obrer: sentit de responsabi· 
litat, imaginació, creativitat, desig de treball en conjunt, sensibilitat 
contra la hipocresia i la manipulació, capacitat de resistència a 
l'opressió, paciència per «durar», alegria compartida, solidaritat ... 

- Virtuts històriques, aquestes, de la classe obrera que es trans· 
meten dels vells militants als nous i a aquells que es desanimen. 
Transmissió que afecta tots els membres de la família obrera: 
paper dels infants i adolescents (es narren casos de presa de cons· 
ciència de classe als 12 anys). 

- També contravalors o contradiccions del món obrer: divisió 
de les organitzacions obreres; entrada a la roda consumista, treba· 
Uar excessivament per poder consumir més. 

b) Aspiracions. 

- Millors condicions de vida, de treball, d'allotjament, de se· 
guretat. 

- El dret al treball, a la informació, a la formació. L'accés 
a responsabilitats dins l'empresa. El respecte a la pròpia dignitat. 

- El canvi del sistema capitalista vigent. Creació d'una socie· 
tat més justa, sense classes, sense relacions de dependència, sense 
discriminacions racials o religioses. 

c) Signes d'una societat nova. 

Els militants ja en l'acció que porten a terme juntament amb 
altres perceben una societat nova que neix en: 

- La qualitat de les reivindicacions. 
- El nou estil de relacions interpersonals: nous models de 

comportament (no segons la lògica capitalista). La cultura obrera 
viu dels propis recursos sense explotar altres persones. 

- El sentit d'una justícia internacional. 
- La coHaboració amb persones i grups que tenen una altra 

visió del món (marxistes). L'aportació dels inteHectuals. 
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- La responsabilitat de les dones (en oposició al model capita
lis ta de la dona-objecte). 

- La generositat dels joves. 

3. Societat nova i fe en Jesucrist 

a) Mètode utilitzat pels militants per establir la unió entre fe 
acció. 

- La majoria fan servir el mètode de la revisió de vida, entesa 
com a reflexió sobre l'acció realitzada. Dintre d 'aquest gran grup 
es podria disting ir una doble moda lita t: 

Recerca dels «valors» o «contravalors» evangèlics que es donen 
en la realitat. «Exigències. del missatge cristià que cal portar a la 
pràctica (per exemple, Suïssa, Bèlgica, PortugaL .). 

Descobriment de . Jesucris t present i actuant. en l'acció del 
món obrer. Descobriment que caldrà «compartir» amb eis com
panys de lluita no cre ients o d 'altres religions (França, Marroc, 
Urugua i, Japó). 

- Altres formes de reflexió que fan descobrir les pròpies . res
pOl1sabilitats . com a obrers, com a c ristians (rua Maurici, Bèlgica). 

- Més atenció a la <preparació. abans de l'acció: formació 
espiritual, ideològica i apostòlica dels obrers (Espanya - HOACF-, 
Camerun, Alt Volga). 

- Mirada a l'Evangeli per a prendre com a model les actituds 
de Jesús (per exemple, respecte als grups sòcio-po1ítics del seu 
temps, HOAC Espanya). 

- .. Comunita ts» de fe on es comparteix la Paraula de Déu i la 
vida (Suïssa i altres .. . ). 

b) Tipus de plal1tejament de la relació fe·acció. 

Dintre d'aquesta diversitat de mètodes es poden localitzar , sin· 
tetitzant una mica, tres maneres de cercar la correlació fe-vida 
obrera: 

- Recerca de correspondències b íbliques: a les situacions i va· 
lars viscuts en la classe obrera se'ls busca un equivalent en les 
experiències bíbliques. 
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- Situar l'acció obrera en la Unia de la creació i de l'acompli· 
ment del pla de Déu , segons la responsabilitat que pertoca a 
l'home. 

- L'enfocament escatològic amb el doble vessant crític i de 
transcendència: 

La fe com a crítica a tota opressió i a tota nova dominació 
(ídols). 

La fe com a detectadora .d'allò nou. cap a on avança l'acció 
humana; esperança, enmig de la lluita, en la victòria final i amor 
com a testimoni de donació en allò que és més difícil. 

Noció, més o menys comuna a tots aquests plantejaments: e l 
Regne de Déu com a quelcom actiu i que advé; vers ell caminen 
tots els homes; l'Església, signe que anuncia el Regne. 

e) Com ajuden els moviments com a tals. 

- Amb la revisió de vida o reflexió en els equips de base. 
- Prolongant aquesta reflexió a tots els nivells del moviment: 

jornades dedicades als responsables de grup, equips de sector, i 
comitè nacional. Sempre partint de les accions concretes que han 
estat motiu de revisió en la base. 

- Amb la participació de sacerdots, religiosos, religioses i aspi· 
rants al sacerdoci en classe obrera. 

- Amb les jornades dedicades a intercanvis ideològics, reflexió 
sobre els aspectes teòrics. Amb les publicacions. 

Conclusions, avaluac ió i cloenda 

Com ja s'ha dit, no és objectiu d'aquestes converses interna
cionals abocar a unes conclusions programàtiques, sinó facilitar 
una mútua informació i sensibilització. Amb tot, es va anunciar 
que el conjunt del treball dels grups seria publicat més endavan t 
i que certament es tindria en compte en l'elaboració del pla del 
MMTC per als pròxims quatre anys. A títol de breu recapitulació 
es va redactar un projecte de corlclusions que fos el ressò de les 
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principals coses dites dur ant aquell s dies. En tre a ltres des ta
quen: 

1. . Al llarg de les converses internacional s del 1970 i e l 1972 
hem vis t clarament que e l major obstacle per al desenvolupament 
i l'alliberació dels treballadors és la injusta organització de la 
societat basada en el domini dels qui posseeixen el diner i s'apro
pïen del saber i del poder .• 

2. «Hem vist que l'acció de cada u de nosaltres en la vida 
diària i en l 'acció coHectiva en les organitzacions obreres formen 
ja els elements indispensables que susci ten lIna nova societat. e.s 
en aquesta marxa i en aquesta lluita compartida on trobem Déu 
actuant en el cor dels homes i en l1ur caminar coHectiu . tS aquí 
on e ls treballadors tenen la possibilitat de trobar i reconèixer 
Jesucri s t i també de construir la seva Esglé ia en e l món obrer .• 

3. I nsistència en la dimensió internacional de la construcció 
de la nova societat. Importància de les múlHples i diferents accions 
de basc. Atenció a les asp iracions fonamentals de tots els treba
lladors. 

4. Atenció a ls més oprimits, als més pobres dins la classe 
obrera : al seu creixent accés a "acció i responsabilitats obreres . 
(Aquest és el ver itable signe de la nova socie tat.) 

5. I mportància de l'acció com e l mitjà de formació dels mi li
tants obrers. 

6. Acció que afecta i implica tots els membres de la classe 
obrera: homes, dones, joves, infants, ve lls. 

7. Necessitat d'estar presents en les organitzacions obreres i 
d'evitar les noves dominacions O aburgesaments dins d'cll es. 

8. Crida a les organitzacions obreres: que les seves lluites 
s'inspirin en e ls valors i aspiracions de la classe obrera, j es man· 
tinguin fidels als obj ectius actuals i a tota la història del movi
ment obrer. 

Al gunes intervencions a propòsit d'aquestes conclusions : Refe
rent al panorama de l'opressió mundial, els sud·americans reda· 
maven una expressa menció de l'avenç de les dictadures militars 
a l'Amèrica Llatina. Manca de llenguatge revolucionari. Cap menció 
directa a l'Església. 

AI si dels mateixos grups de treball es va fer una avaluació de 
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les jornades, que es va ampliar després en l'assemblea conclusiva. 
S'apreciava la qualitat del treball , la bona disposició dels assis
tents i, per tant, la riquesa de l'intercanvi, malgrat les dificultats 
de traducció i comprensió. Es lamentava la manca de temps per 
aprofundir les divergències de mètode i de visió de la realitat. Hi 
havia queixes respecte a les sessions plenàries i als resums que 
s'hi feien : no reflectien la riquesa i complexitat dels debat s en els 
grups petits . 

Referent a les divergències esmentades, es podrien apreciar dos 
grans corrents de fons: 

El corrent A: cristians ja compromesos en organitzacions obre
res que pretenien, sobretot, en les converses internacionals una po
tenciació del seu esperit evangelitzador enmig de l'acció en la qual 
ja participen. 

El cor¡;:cnt B: cristians obrers, originàriament membres de mo
viments culturals O de formació, que demancn, sobretot, una refle
xió sobre el programa ideològic i polític, d'inspiració cristiana, que 
cal proposar al món obrer. 

Pels A és important tenir ben present que és la classe obrera 
en e l seu conjunt la que va cons truint una nova societat amb el 
programa que ella mateixa experimenta i elabora. Les converses 
internacionals seran pels A un espaj-creient de discussió dels 
projectes de societat que la classe obrera presenta, per discernir-hi 
els signes del Regne ja present, per potenciar-lo, per lluitar més 
lúcidament contra tots els obstacles que dificulten la seva arribada. 

Els B també volen partir fonamentalment d'aquest [er camí 
conjuntament amb el poble obrer en les decisions i programes, 
però adverteixen la necessitat de, com a cristians, tenir més clar el 
«cap a on» i el «com » polític de la lluita obrera. 

En línies molt generals i simplificant una mica, es podria dir 
que la postura A correspon originàriament als països europeus, al 
Canadà i a d'altres on va arrelar el mètode JOC i on les organHza
cians tenen més tradició i personalitat. Mentre que ]a postura B 
correspondria, en part, al Tercer Món i a altres països on domina 
més una preocupació per la formació ideològica de l'obrer i on la 
manca de tradició obrera i la urgència del canvi burxen més el 
militant cristià. 
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Cloenl ja les sessions en nom del comi tè executiu, prengué de 
nou la paraula José Aguilera fent algunes precis ions d'acord amb 
el debat final entorn a les divergències: avís contra el peri ll de 
l'avantguardisme dels qui pensen i programen separadament del 
poble. Valor d'aques tes jornades com a intent d'elaborar la nostra 
pròp ia veu obrera (fins ara són enca ra els peti ts burgesos radica
litzats, i no pas el poble obrer, els qui elaboren aquesta paraula). 
Respecte a les ideologies: atès que els grups dominants han elabo
ra t una ideologia per jus tificar la dominació, cal reflexió i lucidc a 
per a detectar i canviar aquesta base ideològica. La fe , si bé no 
és una ideologia sinó «un do per estimar», és viscuda en un con
text històric determinat i, per tant, des de situacions ideològiques . 
Cal ajudar a canviar la sustentació ideològica de l'Església en el 
que té de dominant, i rer que hi vagi creixent una ideologia més 
popu lar. 

Advertència contra un cert «messianisme obrer»: tenim el pecat 
individual i col'lectiu molt arrelat. No som la solució a tots els pro
blemes de la humanitat. Molts abandonaran quan arribi la perse
cució. Avís contra una desvalorització puritanista de l'acció polí
tica : la fe s'encarna en l'acció política concreta, la presa del poder 
pels treballadors (el poder en si no és dolent). 

Ins istència en e l valor d'aque tes converses internacionals, no 
en tant que portin a unes conclusions molt pràctiques, sinó en tant 
que promocionin un estil , una qualitat de la nostra acció obrera, 
una capacitat de constància i esperança cn els moments més difi
dis. Això és e l que els nostres companys obrers apreciaran, aques ta 
se rà l'aportació real dels cristians a la lluita obrera. 

Observacions per a una pastoral i una teologia en el món obrer 

I. PLInts bàsics en els quals hi ha acord. 

a) L'acció obrera concreta . lIoc. real d'alliberament, humanit
zació coHectiva, revelació, clivinitzac ió ... 

b) L'instint i el ritme propi de la classe obrera com a criteri 
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hermenèutic (eina per a interpretar) que marqui la pauta en les 
anàlis i s~ decisions i programacions, tant en els moviments cri stians 
com, es recorda, en les pròpies organitzacions obreres. 

e) A partir d'aquí la fe ve viscuda i expressada en categories 
noves que eixamplen e ls horitzons de l'espiritualitat i la teologia : 
El Regne O Regnat de Déu com quelcom que advé en la realitat 
històrica; l'acció de l'Esperit en tot home i en les coHcctivitats 
com a tals, dit amb un altre llenguatge: «Jesucrist ens precedeix 
en el movirr.ent obrer. (aquí hi ha to t un camp de relacions entre 
Pneumatologia i Cristologia a precisar encara ); i el replantejament 
que tot això suposa per a l'Eclesiologia tradicional. 

d ) L'específic cristià consistirà més aviat en una certa figura 
o estil de fer; en la qualitat de l'aportació dels cristians al movi
ment obrer. Un indici d'aques t «estil . pot ser la tasca reconcilia· 
dora que els cristians es proposen al si de les divisions d'ideologia 
i organització que debiliten la classe obrera. 

2. Divergències d'enfocament. (Els dos corrents de fons als 
quals s'aHudia abans.) 

a) Actitud preponderantment «ideològica •. 

- L'aportació de la fe a la lluita es veu com: una motivació 
evangèlica ( les benaurances), un model d 'actuació (Jesús i els grups 
polítics del seu temps) i uns criteris de judici. En resum, la fe és 
un punt de referència de per si extrínsec a la materialitat de 
l 'acció històrica del militant: punt de referència anterior (impuls), 
concomitant (model en el qual es pensa) i posterior (judici). 

- Aleshores cal buscar quin és el model polític que inspira 
la fe, la ideologia que més concorda amb aquesta fe·motiu, fe· 
model, fe-criteri. 

b) Actitud cexperiencial» o inductiva. 

- L'acte de fe se centra en l'Encarnació de Déu en la història 
per Jesús, i, per tant, en l'actualitat real de l'acció salvadora de 
Déu en la història. D'aquí que sigui constitlltiu de l'acte de fe un 
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discernimellt de la materialitat de l'acci6 històrica dels militants 
per veure el que aquesta porta de salvífic o d'obstacle a la salvació. 

Per tant, les motivacions i criteris evangèlics no són tan sols 
un «impul » vers l'acció o una instància crítica externa a ella, sinó 
que, a la llum d'aquell s principis evangèlics, es tracta d'atrevir·sc 
a assenya lar una salvació immanent a les accions històriques con
cre Ies. Jesucrist no és s implement algú que recordem o al qual 
apdlem com a model per a l'acció, sinó Algú que trobem i reconei
xem en la mateixa acció. 

- Com a cristian s, per tant , no importarà tant proposar un 
programa polític -cosa que més aviat cal fer juntament amb tots 
els membres de la classe obrera- sinó ajudar a adonar-se i expli
ci tar tot el que en la construcció de la nova socie tat ja és construc
ció del Regne. r ajudar també a detectar els nous obstacles a tot 
nivell que van apareixent contra l'arribada del Regne. Serà tasca 
específica del cristià reconèixer i anunciar el om i el Rostre del 
qui ja està operant la salvació de tots els homes. 

Xavier Morlans 
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DIMENSIONS NO POLlÍ'10UES 

DE L'ALLIBERAMENT HUMÀ 

Fèlix Martí enumera i enceta l'anàlisi de no
ves i velles dimensions Jwmanes que també de
manen l'alliberament. Ens incita a rec6rrer 
àmbits a vegades massa oblidats, a causa d'ins
tàncies més apressants i cridan eres. L'home, 
tanmateix, conlint~a essent complex. 

La pregunta per a l'alliberament humà queda inscrita en una 
sèrie de preguntes de caire antropològic i ideològic que tenen res
postes diverses segons les coordenades fi losòfiques que escollim. 
es una pregunta pròxima a les preguntes sobre la identitat i la 
plenitud de l 'home, sobre el sentit de la història i sobre el miste
ri del mal. 

* * * 

es interessant, per una part, el gran esforç analític i interpre
tatiu que les ciències socials i els corrents filosòfics d'inspiració 
hegeliana han fet per portar al camp de la racionalitat i de la 
inteHigibilitat la realitat social i l'esdeven ir històric. En aquest 
sentit, estem ja en condicions d'influir sobre una bona part dels 
factors del canvi sòcia-polític i d'exercir un cert protagonisme en 
la construcció d'una societat on les estructures no siguin formes 
de les repressions ja conegudes. 

Aquesta línia de pensament va ll igada a una nova sensibilitat 
moral. Una moralitat poc atenta a Ics anècdotes personals i lúci· 
da davant les opcions que afecten la vida coHectiva. 

La perspectiva dels alliberaments mundans, és a dü', de la 
lluita contra els dictadors, contra la tirania del capital, contra 
la discriminació entre ciutadans, polaritza i justifica la vida de 
molts homes i dones. Es tracta d'una perspectiva purament civil 
que és producte de la maduresa humana i d'un instrumen tal teò-
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ric i pràctic molt independent de les posicions religioses de ca· 
dascú. 

En aquest sentit resulten anacròniques les polèmiques o els re· 
cotzaments entre cristianisme i marxisme. El que avui hi ha 
plantejat és s i la lectura que els marxismes fan de la realitat és 
prou precisa i si és suficient. Però aquest és un problema d 'ordre 
civil, sociològic, humanístic i filosòfic. 

Som conscients, cada vegada més, de l'autonomia de l 'ordre 
temporal. Reconeixem les nostres responsabilitats i experimentem 
una mena de basarda perquè avancem temptejant i perquè assa· 
gem Ull al liberament humà que se'ns deteriora constanlment des
prés d 'haver estat conquerit amb dolors considerables. En tot 
cas, l'home contemporani està orgullós de la seva lucidesa i vol 
resoldre civilment els problemes que ha identificat corn a civils o 
profans. Potser e l reconeixement i el respecte radical de la reali 
tat profana és l'únic camí vers una «segona lectura., ja religiosa, de 
la naturalesa i de la història. 

• • • 

Per altra part, hi ha una trad ició científica i fil osòfi ca dife· 
rent de la que hem considerat fins ara, que és inspiradora d'al· 
lres aspectes de l'alliberament humà. Podem citar Kierkegaard 
com a punt de referència d 'aques ta sèrie de reflexions sobre l'es· 
pecific itat persona l i la irreductibilitat de l'experiència humana a 
les coordenades socials o mundanes. Estan relacionades amb aquest 
corren t les construccions inteHectuals de ietzsche, Freud, Sartre, 
Brown, e tc. Tots aquests autors estudien l'originalitat de l'exis· 
tència humana, les forces del món interior, la problemàtica de 
l'a lienació, del goig i de la llibertat. 

Ens trobem davant una sèric de projectes d 'alliberament, La 
modificació de Ics cond icions externes no és altra cosa que una 
part de la problemà tica que ens fa lliures o ens fa esclaus. La ma· 
teL'<3 concepció de l 'alüberament es veu enriquida amb noves di· 
mensions. Amb aques ts autors relativitzem la versió exc1usiva~ 

ment sòcio-política de l'alliberament que pot esdevenir opressora 
si no exerceix l'autocrítica i si no coneix els seus límits. Tota lec~ 
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tura de la realitat és car ica tura i ha de poder fer riure. Riure és 
alliberador i l'home contemporani vol, simultàniament , creure's 
Ics teories que construeix i les ciències que practica i no ésser 
domina t per elles mateixes. Teories per als homes i no homes per 
a les teories. 

Hem investiga t la pluridimensionalitat humana. Reivindiquem 
per a to tes les persones el desenvolupament i l 'ar ticulació de va
lors i experiències qualitativament diversos i el recone ixement d'un 
pluralisme de models i realitzacions humans. No acceptem orto
dòxies inteHectuals o morals que imposin un sol cami, un sol es
til , un sol futur . No volem sistemes tancats. Preferim la intempè
rie i el conflicte a l'ordre aparent i al confort que empetiteLx. No
tem els aspectes agressius dels pares i dels déus tradicionals. En
devinem la importància del nostre fons irracional i el seu poder 
creador. Descobrim els trencaments constitucionals de la nostra 
personalitat. SoHki tem acceptació i tendresa per a les nostres 
misèries i que no ens ofeguin els nostres crits ni les nos tres go
sadies. 

l el que és essencial: arribar d 'alguna manera a la qualitat de 
vida. L'home de les ciutats, les masses populars, vivLm en un horit
zó que tendeix a ésser descolorit. Una existència pàHida, trista, 
alienada, ensopida. Avui sabem que l'alliberament humà vol di r 
aconseguir aquesta exuberància que fa brillar e ls ulls, sacsejar e ls 
cors, experi mentar estats de consciència més alts i que tot això 
es troba al nostre abast. Hi ha moltes maneres d'atènyer, encara 
que sigui amb intermitències, aquesta qualitat de la vida: la pràc
tica amorosa, el goig estètic, la fratern itat amb els companys de 
ll ui ta, la competència professional, la creació de riquesa col·lec
tjvat etc. 

J:.s apassionant estar present en aquesta amplissima recerca so
bre ['alliberament humà. Cal dialogar, serenament, amb tots 
aquests au tors. 

• • • 

Passa, a vegades, que les nostres preocupacions alliberadores 
esdevenen pesades i opressores. Som víctimes d'una dèria que ens 
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domina i no ens deixa viure. Perdem el sen tit de l'humor, la fle
xibilitat i la tolerància. Cal aleshores alliberar-se de l'obsessió alli
beradora, descobrir aspectes impensats de la invitació a la llibertat 
i retrobar un to senzill , plausible. L'alliberament humà, a vega
des, e l notem paradoxalment en un context on les nostres previ
sions e l farien inexistent o inexplicable. Deu ésser que, en últim 
terme, l'alliberament humà es decideix segons uns mecanismes i 
a uns nivells que són, encara, un desafiant misteri. 

La llibertat més gran que tenim és que ningú no pot mesurar 
el nivell de la nostra llibertat. Tots els factors d'alliberament que 
hem anal considerant incideixen secretament en la nostra llibertat 
sense que coneguem en quines mesures. I les reserves de llibertat 
que portem dins són, per a nosaltres mateixos, sorprenents . 

n Iu Ma rtl 
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UN NOU SERVEI MINISTERIAL 

PER A UNA NOVA ESGLÉSIA 

Una qüestió de perma11ent actualitQl -des 
de fa uns quants anys- és la dels minis teris a 
l'Església. Potser la seva maleixa quotidianitat 
fa oblidar·,lOS a vegades de com és urgent d'en
!ronlar.nos-hi amb clarividència i decisió. 

J. M. Totosaus reprèn el tema, amb aques
tes refl exions que volen ser Ulla anàlisi lúcida 
de les dimensions reals de la cris i que avui so
tragueja el ministeri. I també l'obertura d'un 
enfocament globa l que pen-neti e ndevi,wr pis
tes d e futur . 

1. Les seculari tzacions de capellans consti tueixen, en el nostre 
món occidental, u n fe t massiu que pren proporcions considerables. 
Els bisbats catalans s'hi troben ben representats, per bé que no 
existeixin estadístiques publicades. Aquest fet es completa amb un 
altre: la migradesa d'efectius dels sem inaris. 

2. A hores d'ara, ningú no s'enganya sobre el seu veritable 
abast: 

al no SÓn uns fe ts aïllats, sinó un fenomen d 'Església, que ha 
d 'ésser jutjat com a tal ; 

bl aquest fenomen no es limita a posar en qües tió la solidesa 
personal dels capellans -individual o com a estament- o la forma
ció que van rebre, sinó que interpeHa, també, l'Església en la seva 
estructura actual; 

e) no es tracta d'un fenomen transitori - la liquidac.i6 d'una 
determi nada època, que ja s'està acomplint-, sinó que continua 
obert: ]cs aigües no tornen a mare a desgrat de les reformes que 
s'han produït en la vida de l'Església i, concre tament, en la vida 
dels capellans i en l'organització de la seva formació, és a dir, en 
els seminaris. 

3. Si el fenomen resta obert, resta també oberta la interpel
lació que adreça a l'Església i que podríem formular en un triple 
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nivell de profunditat. Àdhuc després de Ics reformes introduïdes 
en el postconcili, són interrogades: 

a) la figura del capellà tal com és concebuda, encara, en l'Es

glésia llatina i tal com es dóna entre nosaltres; 
b) la configuració dcl ministeri o, per parlar amb més precisió, 

dels ministeris; és a dir, la manera com l'Església organitza la seva 
atenció a les comunitats cristianes; 

e) l'estructuració de l'Església, és a dir, la idea que eUa es fa 
de s i mateixa; perquè el ministeri no és una qüestió marginal, sinó 
quc afecta la vida de to~ el cos i la seva estructuració. 

4. Aquest tri pic interrogant és, alhora, d 'ordre històrico-cultu
ral i d'ordre teològic. Perquè qüestiona tant la inadequació d'a
questes figures, representacions o configuracions a la situació his
tòrica i cultural d'avui, com la seva mateixa validesa teològica o 
-per afinar més l'expressi&- una determinada teologia de l'Es
glésia i , en concret, del ministeri. 

S. Pe l que fa a aquest darrer aspecte, considero que no podem 
continuar imaginant el minis teri com una instituci6 tota feta i 
estable, que va continuant tal qual al llarg de la història, amb 
petits «relocs i adaptacions», s inó que hem de pensar-lo com Ul1 

servei d e congregar l'Esglés ia -en nom i amb la virtut del Crist
Cap- que la mate ixa comunitat ha organitzat, distribul"t, in s ti~ 

tuït i adaptat a l llarg dels temps amb una gran lliberta t de movi
ments, tenint en compte les coordenades de lloc i de temps (és 
a dir, els factors culturals) i no sense proves ni tempteigs, i que 
ha arribat fins a nosaltres com a fruit de tot un procés histò ric, 
que en un moment de terminat s'ha deturat en el triple ministeri 
papal , episcopal i presbiteral, però que res no ens obliga de cons i~ 

derar intocable. 
En co nseqüència, cal plantejar, avui , la qüestió del ministeri 

sense sentü+·nos lligats ni a unes paraules màgiques - b isbes, pre~ 

veres, diaques (que d'altra banda no sabem exactament quines 
realitats des ignaven als escrits del Nou Testament}-, ni a l'únic 
recurs de ressuscitar els ant.ics diaques, com si tot plegat repre~ 
sentés un punt de refe rència indefugible i fixat que ens ve de Jesús 
o -almenys de manera normativa- dels apòstols. 
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6. Davant uns interrogants tan importants com els formulats 
a l'apartat 3, no hi ha resposta; o, en tot cas, la resposta consisteix 
a mantenir amb petits retocs la figura de sempre. Em refereixo, 
és clar, a la resposta institucional. Perquè a nivell del que hom 
anomena, sovint sense massa precisió, «la base» es van buscant 
i aportant ça i lla intents de resposta tant de part de capellans 
(que van entenent altrament la seva figura) com de part de laics: 
nous serveis ministerials es van obrint lloc, de fet , a l'interior de 
les nostres comunitats (ca tequistes. animadors litúrgics, membres 
de consells parroquials, militants presents en els seus ambients ... ). 
Però aquests diversos intents, per molt que siguin tolerats, accep
tats i, en alguns casos, encoratjats, no són convenjentment as
sumits per la institució eclesiàstica i van quedant, de fet, margi
nats: a l'hora de la veritat , resten al defora del servei minjsterial 
tal com està estatuït. 

7. Les conseqüències d'aquesta actitud són greus: 
a) l'empobriment de la vida de l'Església - i concretament 

de la xarxa parroquial- és considerable, a causa de l'empobri
ment del cos clerical, que ha d 'estar-ne a l front ; 

b) l'espectacle que ofereixen els capellans com a grup humà 
és ben trist: s 'assembla força al d 'un cos en liquidació i sense 
demà; 

e) com que una situació així no pot ser normalment integrada, 
van produint-se, de fet, sortides d'ordres distints i de signes di
versos: professionalització, estudis civils, embadaliments sentimen
tals o sòcio-polítics, enduriment integrista .. . Tot això tradueix, en 
el fons, un desencís profund del propi ministeri, una presa de 
distàncies, una reserva interior; 

d) els qui tenen responsabilitat de donar resposta a la . de
manda» ministerial es troben amb una feina ben ingrata i certa
ment no gens «rendable». Fer nomenaments de capellans vol dir, 
avui, combinar unes peces insuficients i en bona part tarades i 
incapaces, en un grau considerable, de fer front a les necessitats 
de les comunitats a què es destinen; treballar en la formació dels 
futurs capellans no és preparar eficaçment e l futur del minis teri , 
sinó abocar en aquests rengles actuals uns joves que, a més d'és
ser pocs i totalment insuficients, es troben embarcats en lila si-
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tuació força incoherent i oberta, per tant, a moltes f-rus tracions. 

8. Opino que l'Església catalana no pot deixar passar més 
temps ni malmetre més energies. Som pocs i, si no ens apressem , 
correm el risc d'arribar tard, si és que enCara hi som a temps. 
Demanaria, doncs, un veritable programa, en la línia del que és 
la reconversió d'una empresa envellida i decadent: i consti que 
parlo no pas del missatge que l'emplena, sinó de l'organització 
inadaptada amb què el serveix. Aquesta tasca w'gent, que sc'ns 
imposa a tots, recau d'una manera particular sobre els nostres 
bisbes i no es farà si ell s no hi van al davant resoludament --o es 
farà d'aquesta manera desordenada i anarquitzant. com es va 
fent, vulgues que no. Hauria de comportar, recolzats en la revi
sió dc la teologia de l'Església i del ministeri, apuntada als apar
tats 4 i S, aquests dos aspectes: 

li) una «readaptació. del personal a nivell de capellans. Els 
capellans actuals hem de considerar-nos com el que realment 
som i assumir conscientment la nostra situació: representem les 
romanall es d'un món i d 'una Església que s'acaba. Però, així i tot, 
som aquí i ens toca de fer de peces que assegurin el trànsit cap 
a una nova Església. Per a això cal tota una readaptació, que 
no és sols mental i personal. sinó bàsicament estructural: aques
tes peces han d'ésser posades en joc en funció d'unes coorde
nades noves . Aquí enllaçaríem amb la formació permanent. amb 
l'intercanvi de capellans a l'interior de Catalunya, amb l'est ruc
turació d'un nou muntatge pastoral, etc.; 

b) una imaginació autènticament creadora i coratjosa: ens 
cal, urgentment, discernir la direcció cap on l'Esperit ens con
dueix a través de la història i els esdeveniments i anar definint 
el tipus o model d'Església cap al qual anem i els ministeris que 
hi seran necessaris i que, d'una manera o altra, ja van apuntant. 
I actuar clarament en aquesta direcció. 

9. El desafiament que ens fa el fenomen de les seculari tza
cions em sembla, doncs, aquest: ¿som capaços d'anar construint 
amb decisió, imaginació i coratge, un nou tipus d 'Església, que 
demana un nou tipus d 'organització ministerial ? 

Josep M. T% saus 
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L'APROFITAMENT INTEGRAL 

DE L'EBRE 

Informe del Secretariat de Justicia i Pau 

de Barcelona 

Aquest Secretariat, sensible a les repercus
sions humanes del projecte de transvasament 
de l'Ebre a què ja feia aHusió la Conferència 
episcopal tarraconense, el passat més d'abril, 
ha. recollit les dades que integren el present In
forme, n'ha fet objecte de reflexió i les ofereix 
ara, traternalment, a la consideració de tolllOm. 

Ens mou, només, un afany de solidaritat en
tre lots els llomes en ['ús comú dels recurs os 



de la terra. No ens escauria, naturalment, la 
proposta tècnica de solucions. En canvi, amb la 
difusió d'wt plantejameltt correcte del tema i 
dels factors humans i socials que hi són en joc, 
podem i lJoletn contriòuir a l'es tabliment d'un 
criteri just i a la comprensió entre totes les 
persones afectades, d'una manera o d'una altra, 
pel problema. 

La situació hidràulica 

La depressió de l'Ebre -el riu més cabalós de la PeninsuJa
com prèn una bona part de ¡'Aragó, del País Basc, de Catalunya 
i de les terres castellanes de la Rioja . 

Pel que fa a Catalunya, la de l'Ebre és una de les dues conques 
en què es reparteixen les seves comarques. L'altra és la del Pirineu 
Oriental, formada pels rius que vessen les seves aigües directa
ment a l Mediterrani: Muga, Fluvià, Ter, Tordera, Besòs, Llobregat, 
Foix i Francolí, ent re d'altres. De totes dues, la de l'Ebre és la que 
té un cabal d'aigua més important. 

Les necessitats d'aigua de la conca del Pirineu Oriental 

L'àrea barcelonina (és a dir, les comarques del Barcelonès, e l 
Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Orien· 
tal) amb tres milions i mig d'habitants, disposa per a les seves 
necessita ts, de les aigües del Llobregat (les superficials i les sub· 
terrànies), del Besòs (subterrànies) i del Ter (derivació, des del 
Pasteral , de 250 Hm' cada any, de superficials). Aquests recursos , 
tanmate ix , han començat a mostrar-se insuficients. Així, per exem
ple, l'any 1973, de precipitacions escasses, va haver-hi restriccions 
d 'aigua a Terrassa, a Sabadell i a Rubí i recomanacions oficials 
d 'estalvi a Barcelona. 
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¿D'on traurà la població de l 'àrea de Barcelona l'aigua que ja 
comença a mancar-li i que li mancarà greument molt aviat? 

L'aprofitament integral del Llobregat s'acabarà amb el pantà 
de La Baells, en curs d 'execució, i amb el de Sorba, que ha d'ini
ciar·se aviat. Quant a la conca del Besòs, és impossible bastir 
pantans al curs mjg dels seus rius. Només se'n poden fer al curs 
alt, com els que són ell estudi al Ripoll i al Congost. Les seves 
aportacions. però, no seran cap solució definitiva . Fe tes totes 
aquestes obres, l'oferta d'aigua podrà igualar just la demanda fins 
al 1980, segons els càlculs de la Comissaria d 'Aigües del Pirineu 
OrientaL Després d'aques ta data, la demanda d'aigua de l'àrea 
barcelonina tornarà a superar l'ofer ta. El reciclatge de les aigües 
residuals o la dessalació de l'aigua de mar no són solucions defen· 
sables, avui, honestament. 

Cal afegir que la zona Tarragona·Reus·Salou, de gran impuls 
industrial i turístic, també està mancada d'aigua. Al riu Francolí 
no és possible fer-hi més pOLIS ni pan tans. 

I la portada d'aigua del Ter a Barcelona resta possibilitats de 
regadiu i de creixement a les poblacions del baix Ter. 

L'Ebre com a solució 

Exhaurits, doncs, els recursos d'una de les seves dues conques 
hidrogràfiques, és natural que la població de Catalunya -i els 
tècnics de la Confederació Hidrogràfica- mirin cap a l'altra: la 
de l'Ebre, en la qual són observables les dades següents: 

- el Segre s 'emporta cap a l'Ebre 2.700 Hm' cada any, d'aigua 
regulada; 

- l'Ebre llença al mar 14.000 Hm' cada any. 
De l'observació d'aques tes dades neix, en el seu plantejament 

bàsic, el projecte actual de transvasament. IÒs un projecte que 
ofereix les virtualitats següents: 

- aprofitaria «només. 1.400 Hm' cada any dels 2.700 que van 
del Segre a l'Ebre i de l'Ebre al mar, és a dir, una desena part de 
l'aigua del gran riu que es perd en el Mediterrani; 
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- amb aquesta, relativament petita, quantitat d'aigua, els tèc· 
nies de la Direcció General d'Obres Hidràuliques projecten, a llarg 
termini, regar el ca mp de Tarragona, l'Alt i el Baix Penedès; satis
fer les necess itats domèstiques, industrials i lurísliques de l'àrea 
de Barcelona i de la zona de Tarragona-Reus-Salou; aminorar la 
utilització per Barcelona de les aigües del Ter, a benefici de Giro
na ; deixa r les aigües de l'alt Segre per a Lleida. 

La realització del Projecte comporta la construcció d'un aqüe
ducte que tindria el punt d 'arrencada prop de Rasq uera (comarca 
d~ la Ribera) i el terme a l'àrea barcelonina. 

Beneficis evidents i una pregunta clau 

Es lracta, per tant, d 'un projecte de gran importància, en prin
cipi, per tal com la seva realilzació resoldria el problema de l'abas
tament d'aigua d'una zona important per la població que s'hi con
cenlra i pel nivell industrial que s'hi dóna. El seu col'lapse per 
manca d'aigua seria, a més, de repercussions generals. El Projecte, 
d'altra banda, es fonamenta en l'aprofitament d'u na mfnima part 
de l'aigua que ara es perd . I se situa, encara, en una línia plena 
de precedents: la de ls transvasaments que han tingut lloc a diver· 
sos punls d 'Espanya i a l'Ebre mateix (Transvasamen l Ebre-Mija
res, 600 Hm' a l'any). 

Ara bé, ¿ex isteix, al costat d'aquests beneficis, una contrapar
tida de perjudic is per a altres terres i altres nuclis de població? 

Els legitims interessos del Ba ix Ebre 

Les comarques situades aigües avall de Rasquera -inici de l 
projectat aqüeducte- han fet constar uns possibles perills del 
Projecte: 

- el perill d'una regressió de la costa; 
- el periU d'un augment de Ja salinitat de les àrees conreades; 
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- el perill que el bombeig de l'aigua deixi sec el riu, alguns 
moments; 

- l'afectació de zones importants pels pantans de Xerta i 
Garcia. 

El primer que cal dir, davant d'aquestes observacions, és que 
han de ser preses en consideració i detalladament analitzades amb 
vista a la seva solució. El segon és que els esmentats perill s han 
de ser salvats, no utilitzats sistemàticament contra el Projecte. 
Precisament l'anàlisi detallada a què ens hem referit demostra 
que els interessos del Baix Ebre són conjugables amb el Projecte. 
En concret: 

- L'avanç i la reculada del delta depèn de la quantita t de sòlids 
que arrossega el riu. Quantita t que ha estat alterada - i aquesta 
és una qüestió preocupan t- amb la construcció de pantans a 
l'Ebre i als seus afluents, que re tenen els sòlids al peu de les 
rescloses. Ara bé, e ls pantans ja existeixen, i Ja conducció d'aigua 
cap a la conca del Pirineu Oriental no influi.rà en la variació dels 
sòlids que arribin al delta. 

- Quant a l'augment de la salinita t per disminució dels cabals 
d 'aigua dolça arribada, sabem que els estudis fets per la Direcció 
General d'Obres Hidràuliques garanteixen una aportació mínima 
constan t al delta de 130 m' per segon. 

- Aquesta darrera xi fra fa desaparèixer, igualment , el temor 
que el riu pugui arribar a quedar sec. 

- Caldrà fer un replantejament en la presa de l'aigua, per tal 
de veure si es pot disminuir l'àrea afectada i, en tot cas, caldrà 
compensar justament tots els afectats. 

Els legitims interessos de l'Aragó 

:es cosa pública i prou coneguda que el Projecte de transvasa
ment de l'Ebre ha trobat l 'oposició de tots els organismes, agrupa
cions i consells provincials de l'Aragó. L'ambient contestatari ha 
pres un tal acalorament -a la premsa i en algunes campanyes-
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que ha pogut fer pensar s i responia a sentimen ts poc aJnistosos 
envers les terres i e ls homes --entre ells milers de ciutadans d'as· 
cendència aragonesa- als quals el projecte ha de beneficiar ... Però 
deixant ara de banda exaltacions passatgeres -no en dubtem 
gens- i anècdotes intranscendents, ens cal veure què hi ha de just 
i què de recelós en tota aquesta polseguera de protestes. 

es justa l'aspiració a més regadius i a una més gran regulació 
de l'Ebre a les terres aragoneses. Tant de bo aquest Projecte ara 
discutit hagi servit per a deixar de mirar amb indiferència l'aigua 
que des de segles es perdia en el mar i exigir el seu aprofitament 
tota l per l'home. Trobem igualment justa l'aspiració a una indus
trialització progressiva, en la línia ja iniciada per l'Administració 
amb l'es tabliment dels pols de desenvolupament de Saragossa i de 
Logroño; amb la creació d'autopistes lliures de peatge en aquesta 
mate ixa província. ~s un camí que caldrà continuar sense rega
tejar-hi cap esforç. 

Ara bé, res> de tot això no queda limitat, ni ara ni de cara al 
futur, amb el Projecte de transvasament. El director d'Obres Hi
dràuliques del Ministeri d'Obres Públiques ha declarat enèrgica
ment que el seu servei . recha~a radicalmente la posibilidad de 
que del acueducto Ebro-Pirineo Oriental pueda derivarse escase'l. 
para las provü1GÏas ribere,1as», ja que cap de les obres que s'hi 
facin no rebaixaran els 6.100 Hm) a l'any d'aigua regulada en e l 
curs baix del riu_ 

Reconegudes, doncs, les asp iracions justes de l'Aragó, cal re
butjar e l rece l que fa aparèixer com a contrari seu un projecte 
que no les contradiu en res. Cal acceptar, fins i tot -i de bon 
grnt- que e ls organismes aragonesos aprofitin l'avinentesa del 
repetit Projecte per potenciar les seves a piracions i peticions da
vant de l'Administració. Però és d'esperar que una informació 
adequada, en un cl ima de serenitat, anirà fonent totes aquelles 
actituds receloses que volguessin fer derivar les aspiracions esmen
tades cap a una opos ició a les iguaJment jus tes d'unes terres veï
nes. Val a dir, de passada, que la consecució d'un millor equilibri 
inter-regional s'aconsegueix a través de mesures de reforma eco
nòmica j de planificació del desenvolupament, que no passaran mai 
per la via d'un coHapse catastròfic per manca d 'aigua. 
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C onques hldrogràflquea de Catalunya 

Conclusió 

1. Estem davant d 'un greu problema, en ordre a la situació 
sòcio-econòmica de l'àrea barcelonina i de Catalunya en general. 
No és cap tòpic que l'aigua és a l'origen de tota civilització, 

2. Des d'una perspectiva general de l'Estat espanyol, la pobla
ció de Catalunya representa el 15,26 de la total d'Espanya i la 
seva participació en la recaptació d'impostos, directes i indirectes, 
és del 22,S %, 

3. Cal pensar en un marc econòmic, fruit de reformes pro
fundes, en el qual sigui possible un equilibri progressiu entre les 
diverses àrees del nostre Estat. Però mentre el marc actual no 
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canviï, l'escanyament d'una àrea significaria simplement l'auto· 
destrucció de l conjunt. 

4. lê.s necessària l'adopció de les mesures adequades per tal 
de DO perjudicar i, en canvi, millorar la situació de les comarques 
del delta de l'Ebre. 

S. Els plans de regadiu, de millora de l'agricultu ra, i d 'indus
trialització de l'Aragó no han de resultar disminuïts sinó estimu
lats per les obres d 'aprofitament de les aigües sobrants de l'Ebre. 

6. Les diverses comunitats que componen l'Estat espanyol han 
de tenjr oberts camins d'expressió, de representativitat i d'admi
nistració pròpia que els permetin un diàleg franc i construct.iu, 
amb vista a una convivència solidària que substitueixi els recels i 
les suspicàcies que proliferen quan els cen tres de decisió són dis
tants, inassequibles i autocràtics. 

Barcelona, Nadal de 1974. 
Any SanI de la reconciliació . 
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I ECIU 
RA 

MEMÒRIES SOBRE LA JOC 

Aquest volum de 236 pàgines és 
un recull de la vida de la JOC a 
Catalunya. L'au tor havia publicat 
ja a «Senti t» i a «Quaderns de 
Pastoral.' alguns fragments d'a
questes memòries. Però el treball 
d'ara és cinc o sis vegades més 
extens i detalla t. 

La JOC ha estat massa impor
tant per deixar-la oblidada en la 
nit dels temps, com el record d'u
oa aventura personal a vegades fe. 
liç, a voltes amarga, d'uns milers 
de nois i noies. ¿Tornarà a repre· 
sentar quelcom dins la joventut 
treballadora i dins l'Església ? 

1. Josep CASTAÑO, Memòries sobre la JOC a Catalunya, 1932-1970, Ed. 
ICESB, col. Saurí, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Pròleg de 
Joan Ramon i Cinca. 

2. Vegeu «Quaderns de Pastoral>, núms. 24 (juny 1973), 27 (desem
bre 1973) i 28 (febrer de 1974). 
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¿Tornarà a ser aquell grup «con
testatari . dels anys 50 i 60? No ho 
sabem pas. Els joves d'avui tenen 
la paraula. 

Aquest llibre no és pas un tre
baU exhaustiu sobre el tema. ~s 
senzillament una contribució a la 
història de la JOC, i ensems a l'a-

nàlisi de l'Església pel que respec
ta al món obrer. Tots els fet s i 
l'esdeveniment de la JOC són 
agrupats per dècades, al final de 
cada una de les quals figura una 
crònica obrera i religiosa, per tal 
de situar el lector en el context 
en què la JOC es va moure. 

Si/vil Claramunt 
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Impressions sobre la pastoral als Països Catalans 

al llarg de l'any 1974 
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Encara qlle amb llacunes notables -greus-, oferim aquest 
aplec de 'lOlÍcies sobre la pastoral del 1974 a les diòcesis dels 
Països Catalans. Només són unes pinzellades, en som conscients. 
Segurament lli trobareu a faltar molles notícies. E l ventall d'ac· 
cions i omissions, d'avanços i retrocessos, difícilment pot encabir
se en aquestes 'loles massa breus. Més que res volem reflectir 
-ni que sigui mÍnimament- unes certes esperances i itlusions, 
les preocupacions més roents i les activitats més sobresort ints . 

Creiem que les limitacions evidents no invalidaran totalmen t 
l'esforç dels corresponsals que s'han arriscat a confiar-nos el seu 
resum de ['any. 



Barcelona 

Ja fa molts dies -datat el no
vembre de 1974- ha circulat un 
document intitulat .Ante la posi
ble negociació" del Concordato 
Español., elaborat pels Cristians 
pel Socialisme. 

En un primer apartat ( . L'Es
glés ia i l'Estat espanyol»), i a par
tir de la teologia de l'allibera
ment, manifesten e l seu absolut 
refús a qualsevol concordat, com 
un fe t impensable en les circums
tàncies actuals . 

Tanmateix (apartat lI : .La si
tuació ac tual »), davant l'eventua
lita t d'una form a o altra d'acord , 
cxj geixen que l'Esglés ia no renun
c iï a cap de ls drets que pertanyen 
a tots, i que són irrenunciables. 

En l'apa rtat te rcer ( . Exigències 
de part de l'Esglés ia.) reclamen 
la participació de l'Església es
panyola - més que no pas el Va
ticà- en to ta possible negociació. 

l en un últim aparta t ( << Alte r
na tives concretes») consideren 
com a dret irrenunci~b le el no
menament dels bisbes fe t per la 
comunita t cristiana; no ha de re
conèixer-sc la confessionalitat de 
l'Estat; cal garantir la llibertat de 
l'Església en l'exercici de la seva 
missió, i que per l'exercici de tal 
missió n ingú no pugu i ser proces
sat sense autori tzació del bisbe o 
del papa; els locals de l'Església 
han de ser inviolables; garantint
se tam bé la lliberta t de les asso-
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ciacions apostòliques; en canvi, 
cal renunciar a la dotació econò
m ica de l'Estat, deslligar total
m ent el sagrament del matrimoni 
del contracte civil, desaparè ixe r 
la confessionaJitat en l'ensenya
ment civil.. . 

Mapa rel igiós de Catalunya 

El Centre d'Informació de l'Es
glésia Cata lana -sota la direcció 
tècnica d'ISPA- ha publicat 
aquest Mapa religiós. S'hi recull 
fonamentalmen t, el comporta
ment religiós dominical (o sigui 
ci compliment dominical). Sobre 
un tota l de prop de cinc milions 
i mig d 'habitants de les vuit diò
cesis catalanes, el nombre de prac
ticants fou de no gaire més d'un 
mi lió. Considerant que un 15% 
n'està exempta (malalts, vells, 
nens ... ), es pot afirmar que el per
centatge de pràctica religiosa do
minical és d'un 21'66%. E ls resul
tats, per diòcesis, són els se
giients: Solsona, 41'2% ; Seu d 'Ur
gell, 32'8%; Tarragona, 31 %; Gi
rona, 29'2%; Lleida, 28'4% Vic, 
27 '8% ; Tortosa, 25,1 % ; i Barcelo
na, 17'1 %. Altres temes d'interès 
poden espigolar-se igualmen t del 
t reball donat a conèixer . l fins i 
to t avança una nova i hipotètica 
reorganització de les diòcesis ca
talanes. 
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Girona: 74, llevat de renovació? 

Sense necessitat de fer · cap son
deig podem dir que pels cris tians 
de Girona l'any 1974 portava la 
seva cu riositat. Havíem estrenat 
bisbe a l'octubre del 73 i qui més 
qui menys es preguntava, veiam 
què farà el bisbe Jaume. 

Cal notar que el senyor bisbe fS 

trobà en començar l'any amb una 
diòcesi sense massa vibració pas
tora] i amb to ta una sèrie de situa
cions d'autèntic desgast. Desgast 
i situacions que encara arrosse
guem en part i que a hores d'ara 
no han trobat solucions ben sa
tisfactòries i afavoreixen l'enso
piment j el campi qui pugui. 

Quins han estat e ls fets més s ig
nificatius de l'any que hem dei
xat? Comencem per assenyalar els 
que podríem e tiquetar de més ofi
cia ls. Entre ells remarquem: la 
inauguració de la Casa d'Espiri
tualitat, començada en temps del 
doctor Jubany; el nomenament de 
dos vicaris generals; canvis a la 
Cúria; una vintena de nomena
ments parroquials; l'elecció de 
nous a rx.iprestos; el lloguer de l'e
difici del Seminari Menor a la Di
putació Provincial per a Facult3.t 
de Filosofia i Lletres; la instal
lació del Museu Diocesà a les Sa
Ies Capitulars de la catedral i ara 
es fan els preparatius per a la 
constitució del Consell presb ite
ral. Notícies, com podeu veure, 
en la seva majoria típiques d'un 
primer any de pon tificat. Cal dir 
que a nivell de govern la lentitud 
amb què s'han fet moltes coses i 
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la varie tat de tons que s'han pres 
segons les circumstàncies no per
meten preveure per ara amb cla
redat s i els desigs d'anar cap a 
una diòcesi missionera s'aniran 
acomplint o quedaran en bons 
propòsi ts. 

Més d ifíci ls de catalogar són els 
esforços que s'han portat a terme 
cap en el camp de l'apostolat se
gla r o rganitzat. A pesar de les bo
lles intencions s'ha continuat tre
ball an t molt des del propi consell, 
s'han desaprofitat moments que 
semblaven obrir noves perspecti
ves i en la base han continuat les 
mútues ret icències. En la línia de 
moviments d'esp irituali tat han 
funcionat e ls Cursets de Cristian
dat, els Equips de Matrimon is de 
la Mare de Déu, L'Obra d 'Exerci
c is i els Equips d'Oració, tots ells 
amb un balanç més positiu que . 1-
tres anys i amb aires d'un cert 
ressorgiment. Com a contraparti
da, han estat en marxa, com a mo
viments d 'acció, l'HOAC i el Mo
viment Familiar Rural amb un nú
mero molt més reduït de mili
tants en comparació amb els pri
mers. A nivell de joventut, com a 
grups organitzats han funciona t 
al SPM, el Secretariat d'Universi
tar is Cristians, grups de Caps. Es
coltes i Monitors de Colònies, Cu· 
sals i MIJAC, en nombre de 500, 
que atenen la gran varietat de 
grups infantils i juvenils que hi 
ha en moltes parròquies. També 
cal remarcar la labor de Càritas, 
el Servei d'Immigració, el Secreta-



riat de Catequesi i l 'Hospitalitat 
de Lourdes que ha intensificat, 
tan t les trobades amb malalts com 
amb els bral1cadiers. El servei de 
premsa s 'ha limitat a complir els 
compromisos del full parroquial, 
si bé s'havia parlat d'una renova
ció de la revista diocesana «Vida 
Catòlica» que encara no ha ar
ribat. 

En les parròquies s 'han fet es· 
forços de renovació, encara que 
de forma alllada : hi ha hagut in
tents, amb bons resultats, d'inte
gració de la Pastoral en la vida 
i associacions dels barris; recerca 
de forme~ noves de celebracions 
en la \.lr imera comunió, professió 
de fe J .ltres celebracions li túrgi. 
ques; inrensificació de la catequC"
si d'adults en a lguns indrets; cur
se ts de catequesi; creació de co
munitats joves ... 

En e l món dels capellans hau
ríem de fer notar que els casos de 
secularització han tingut també 
les seves repercussions arreu del 
bisbat. Els diaques i sacerdots de 
les últimes promocions (cinc d'ells 
ordenats durant aquest any) han 
continuat les reunions mensuals 
de reflexió intercanviant expe
riències i anali tzant fets pasto
rals. L'antagonisme de línies pas
to rals, de grups espontanis O as · 
sociacions, ha estat ben palès en 
diferen ts moments, com a l'hora 
de presentació de noms per a vica
ri s episcopals, i en les votacions 
per arxiprestos. I aquí sí que po
dem agrair al nostre bisbe el seu 
test imo ni de senzillesa i de fe i 

de confiança en les persones que 
ens va ajudar a descobrir la lli
bertat cristiana que ens va dibui
xar e l concili Vaticà !I. 

Respecte al Seminari, hi ha dos 
fets a notar: la decisió presa de 
continuar el teologat a Girona i 
la posta en marxa de la residència 
vocacional. Les decisions foren 
discut ides àmpliament. Ambdós 
fets són prou importants perquè 
no passin desapercebuts. 

A tota aquesta lli.sta caldria afe
gir: gestos de religiosos i religio· 
ses que han deixat l'est il de vida 
dels convents per a fer-se presents 
en el món dels barris; la partic i
pació de grups de joves al mo
viment de Taizé i a les trobades 
de Montserrat; l'atenció en tres 
centres de turisme a empleats 
d'hotel , un d'ells com a servei per· 
manen t durant tot l'any. 

Heus aquí, doncs, el balanç in
formatiu dels fets que assenyala
ria com a més significatius de 
l'any 1974. Com podeu notar, 
s'han donat una sèrie d'esdeveni
ments ben positius, que, jutjats 
des de la fe, són bon llevat per a 
una renovació que certament nc
cessitem i a la qual cal llança r
nos. Fóra una llàstima que en
guany no fóssim capaços de supe
rar a nivell de Poble de Déu el 
cert s ilenci que s'ha fet llei, i que 
ens fa estar a l'expectativa corn 
si l'hora de l'alliberament de l'ho
me no hagués arribat encara . 
Abans de fe r l'endreça cal obrir 
primer les finestres. 

Ramon Oller 
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lleida 

Cal deixar constància de com 
ha escandalitzat, i somogut la 
con sciència eclesial de Lleida - i 
no pas només de L1eida-, la no
lícia de la pèrdua d'una molt cres
cuda quantitat de pesseles, pro
cedents de les rendes de les anti
gues finques dels canonges i be
neficiats laical s, i que havien es
tat invertides en negocis especu
Jatius de l'empresa (ara en entre
dit) Rosell . El que ha escandalit
zat no és pas pròpiament la pèr
dua de la grossa quantitat, s inó c i 
dest í que se li havia donat, al mar
ge de tota consideració social (i 
encara menys evangèlica) , esca
pant al conlrol dels òrgans de 
gestió de la diòcesi. 

El «Diario de Lérida ., vinculat 
a l'Església lleidatana, va publi
car una carta signada per «un 
nombrós grup de capellans de la 
diòcesi., que fou àmpliament re
produïda per -pràcticament
tola la premsa catalana. S'afirma
va que «si bé aquesta si tuació és 
de sobres coneguda per tota la 
diòcesi, la informació ha de pro
duir un gros impacte a tots els 
qui la rebran. La joventut difícil
ment pot digerir un escàndol si
milar. L'Església queda malpara
da davant del poble, i els cape
Ilans, d'una banda, ens sentim 
afrontats, i, de l'altra, avergo
nyits en tractar amb els fidels, ja 
que el poble no distingeix fàci l
ment entre un petit grup i tot el 
conjunt»_ Continuen dolent-se que 
aquests diners siguin «utilitzats 
com a instrument d'especulació. 

52 

foment del capitalisme, i en un 
mitjà per a convertir en miliona
ris actualment onze destinataris». 
I afegeixen que, evidentment, 
aquesta situació és contrària a la 
lletra i a ¡'esperi t del Vaticà II, i 
radicalment oposada a les exigèn
cies de l'Evangeli. Davant les rei
terades i infructuoses recerques 
de solució, constaten que «sem
pre s'ha trobat la mateixa incom
prensió, sempre el mateix recurs 
al dret»; i es pregunten: «¿hi ha 
"dret " a escandalitzar el pob le 
de Déu, sobretot els més humils 
i indefensos? ¿Hi ha un "dret" 
a posar obstacles tan greus a l'e
vangelització?». 

No gaires dies més lard Càritas 
Diocesana de Lleida s'adheria a 
la carta pública, i comentant la 
seva pròpia miss ió, presentava 
com a poss ible camp d'inversió 
del capital dels canonges i benefi
ciats les tasques que té encome
nades: «Canalitzar la comunica
ció cri stiana de béns. No pod~:.n 
sinó lamentar el trist destí d'a
quests béns si tenim present la 
quantitat de necessitats que Cà
ritas coneix i no pot atendre. 
Orientar i coordinar l'acció so
cial organitzada sobre individus , 
grups i comunita ts. Considerem 
que aquests béns podien i havien 
de contribuir a la creació d' insti
tucions destinades a la promoció 
dels seclors més humils de la nos
tra societat.» 

Una història tris ta, que s'arros
sega de massa temps. 



Església de Mallorca 1974 

AI moment de descriure e l pa
norama d 'antany a l'Església ma
llorquina. em vénen a la memòria 
--encara fresca- dos fets que 
han sobresortit damunt t.ots e ls 
altres esdeveniments més gri sos 
o rutinaris de l'any de la c ri s i 
econòmica i turística. De cara a 
fora, la presa de posició de! bis
be Teodor en la eva carta «sob re 
el ol vida de la clase /rabajadara. 
de dia I d 'agost i la comunicació 
a la segona assembl ea provincial 
de tur is me de Ics Balears. r ntra
eclesia lment la passa més dcci:l i· 
va i transcende nt ha es tat la crea· 
ci ó dc Ics vica ries episcopals dc 
zona . 

La va lentia prudent dels docu
ments episcopals ad ex/ra ha es
tat acollida bé per la gent de 
seny, per la gent atenta al mo
ment ac tual, pels cris tians més 
clarividents. El món del dine r 
--que no és cris tià, ¿quan se n'a
donarà. la jerarquia i tots nos
altres plegats?- ha fet el sord ; 
també una gran part de la clere
cia que no ha esmentat els docu
ments ni a les homilies (si bé els 
destina.taris d irectes dels docu
ment s no hi deuen anar, a missa, 
o no l' << oe ixen >> ); l'administració 
ignorà també e l document del 
primer d'agos t, si bé encarregà 
- per mitjà dels organi smes pro
vincials d'In formació i Turi sme
al bisbe la ponència a l'Assemblea 
de Turisme (6 de desembre de 
1974 ). 

De la carta . sobre el olvido de 

la clase trabajadora . , ja en vaig 
parlar a . Quaderns . (núms. 31-
32, pp. 439-440). La comunicació 
a l'Assemblea Provincial de Turis
me ha tingut, en els mitjans m
formatius , un ressò més ampli . 
. Oiario de Mallorca. la publicà 
sencera. Els diaris parlaren de 
tensions entre bisbe i empresaris 
(no a mb l'admini stració). Si bé 
cal remarcar que e ls empresaris 
més assenyats i progressistes ac
ceptaren la comunicació episco
pal, i dins la grisor de l'assem
blea, la gent més conscient a fir
ma que la ponència de don Teo
dor fo u el millor de tot. L'oposi
ció vingué més tost dels empresa
ris curtets de gambals, que ni tan 
sol s s'han encarrilat per la «bo
na _ via del neocapitalis me. 

El bisbe, en la seva comunica
ció -publicada íntegra pel ser
vei in formatiu de la Provincia 
Eclesiàstica de València- vol ofe
rir la seva reflexió des de la se
va perspectiva de cristià i de bis
be i vol prestar especial atenció 
a la immigració obrera i a les 
seves repercussions humanes i so
cials. No vol entrar en e l camp de 
de terminacions o procediments 
tècnics. Descriu, en primer lloc, 
els tres grups humans que inter
venen en el fet turístic: els turis
tes, els migrants que cerquen lloc 
de treball en les zones turístiques, 
els receptors del turisme. La rel 
dels mals en el turisme, la des
cobreix el bisbe en l'egoisme que 
pren la forma del deler del guany, 
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i que fa les seves víctimes en els 
tres grups de persones que hem 
esmentat. Quant als habitants de 
les illes, diu que ells també són 
presos pel materialisme neocapi
talista que resp ira el muntatge tu
rístic i que crea un clima general 
on el diner és el valor quasi abso
lut i es van erosionan t els valors 
autèntics i la digni tat de les per
sones. En les concl usions demana 
precisament un viratge de l'aten
ció prevalent; del diner a les per
sones; crida per un esforç conti
nuat de fer més just, net i equili
brat aquest món complex del tu
risme, atenent sempre i preferent
ment les persones, sobretot les 
més necessitades : els immigrants. 
Cal recoll ir, per ben significatives 
de les tensions que voltaren 
aquesta comunicació, les paraules 
finals : . Acabo pidiendo perdón. 
Por si he sido demasiado largo. 
Por si he sido demasiado apa.s;o
nado en mis expresiones. O qui· 
zas inexacto en algún punto. Una 
cosa puedo asegurar: que he pre
tendido prestar el »tejor servicio 
posible desde la perspect iva de la 
apelaciórt a las conciencias, que 
es la mia como obispo, a cuan tos 
¡/Un tenido la bOlldad de escLlchqr
me. Ahora ustedes enmienden, 
aceplen o r echacelt de Iodo lo ex
pues to lo que crean según su con
ciencia. A mi, la mia 1ne ha lIe· 
vado a decir cuanto he dicJw. » 

Com deia, a l'interior de l'Es
glésia el nomenament dels quatr~ 
vicaris episcopals de zona ha es
tat el fet més rellevant . Sens dub
te ha estat la primera pedra que 
vol fonamentar la tasca episcopal 
de don Teodor. A partir d'aquest 
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nomenament moltes coses han co
mençat a funcionar i es té la im
pressió que la cosa po t avançar 
més ordenadament, amb una ma
jor planificació conscient i opera
tiva. Encara que no es puguin, a 
l'hora de palpar resultats especta
culars -no es tam en temps d'es· 
pectacles pastorals!- sí que un té 
la impressió que cam inanl cap a 
uns plantejaments més lúcids, 
més globals, més conjuntats de la 
pastoral diocesana. Tampoc cal 
fer-se massa iHusions. Perquè un 
centri sme equid istant , un voler es· 
tar bé amb tothom, el pes mort 
d'un conservado risme bastant 
«ultra. , poc inteHigent i polèmic, 
tancat dins interessos creats de 
«beneficis» i drets adquirits, i e l 
desencantament d'un sector jove 
compromet l'èxi t d'aquesta nova 
si ngladura pastoral. 

La resta no ha tingut massa re· 
lleu. L'Any Sant de l'Església lo
cal ha passat sense pena ni glò
ria: una mica de pena pels fets de 
Valldemossa (. Quaderns., núms. 
31-32, pp. 438·439), això sí. Discus
sions sobre evangelització al «Ser
vicio Informativa», malgrat que 
no s'arribin a trobar vies normals 
i concretes d'evangelització: això 
sí, tothom en parla. La Comissió 
d'economia demana balanços i 
pressuposts, i també els ingressos 
de cada capellà; enmig de tanca
men ts prou significatius i recolLa
ments de la gent no tan «bene
ficiada •. Compàs d 'espera per la 
formació del consell presbiteral, 
organisme que no es veu massa 
efectiu, gens entus iasmador, fins 
ara. Elecció d'arxiprestos. El con
sell de pastoral sembla encara Ilu-



nyà. Es va consolidant la nova 
orientació de la catequesi. El mo
viment bíblic segueix el seu camt 
Els Cursets de Cr istiandat tenen 
un nou casal: Son Fe d'Alcúdia i 
fan «Ultrcyas» i van envant. I amb 
tot i amb això, de cara a un futur, 
de cara al nostre poble - premsat 
entre turistes i immigrants, abo· 
cal a un monocultiu turístic, ara 
amb la crisi econòmica- no :. 5 
veu massa clar el pes específic de 
l'Església de Mallorca . 

Per acabar, deixem constància 
de l'assemblea que se celebrà el 
dia 12 de desembre al Centre d'Es-

tudis teològics de Mallorca. Hi as 
sis ti ren el Consell rector (b isbe, 
general dels Missioners dels SS. 
Cors, provincial dels franciscans 
de la TOR, presidenta de la CON
FER), professors i alumnes. Dues 
ponències: el règim del Centre i 
Centre d'Estudis i Església local. 
Hi hagué clima de diàleg obert i 
constructiu . L'assemblea es tOf

nà a reunir pel febrer. 

Esperem que enguany, amb crio 
si o sense c ri si (que n 'hi haurà, 
ben cert!), anem avançant una mi
ca més. 

Pere Llabrés 

Solsona: L'hora de la veritat 

Ja tenim bisbe! Ai, admi nistra
dor apo tòlic , vull dir. Campanes 
al vo l, doncs? Sí, però només la 
petita, i que tritllegi fort; la gran 
que s'esperi. Allò que diuen els 
liturgistes referint-se als temps es
ca tològics: ~( j a » . però «no enca
ra •. Malgrat tot, a Heluia! Amb els 
pneumes suficients per a desvet
llar els morts i fer renéixer l 'es~ 
perança. Per bé que la quarta lla
ga de Rosmin i resti oberta, sag· 
Ilan t a bell doll ... 

Quan el dia 29 de novembre, en 
plena celebració de la Conferèn
cia Episcopa l Espanyola, es va di-

vulgar que el bisbe d 'Urgell Joan 
Martí i Alanis havia estat designat 
A. A. de Solsona, la nova,amb la 
g!.:!neral sati sfacció causà també 
una certa sorpresa. Ja s'espe~ 

rava, i de segles. que un dia o al
tre cauria de tan madura]a fruita, 
però com que darrerament s'ha
via estès l'alarma en un altre sen
tit llargamen t i fatalment temut ... 
Entre l'alegria i la sorpresa, doncs, 
també la indignació. Pe r què s'ha
via hagut de trigar dos anys a 
trobar al problema una solució 
que fou la primera que es va sug
gerir a les més altes instàncies, 
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fàcil com era d'eminentment pas
tora!, gens concordatària? Per 
què? 

En part potser intencionada
men t l en part a causa del confu· 
sionisme o perplexitat regnants, 
la presa de possessi6 del bisbe 
Joan, que es va escaure el 7 de 
gener a la tarda, va resultar una 
cerimònia força freda, i més n'hau
ria resultat de no haver-hi fet ac
te de presència una trentena de 
persones entre sacris i laics, gai
rebé totes del Llobregat. Això i 
la paraula càlida de monsenyor 
Martí van escalfar una mica l'am
bient de la sa!a capitular on aque· 
lla tingué lloc. Consistí en la lec
tura de la butlla pontifícia, un3 
salutaci6 del doctor Pere Puigbò, 
vicari general, i un parlament es
pontani del nouvingut. Tot plegat, 
mitja hora de pagès. (An terio r
ment els dos prelats s'havien en· 
trevistat a palau.) Els enviats de 
la TVE van voler deixar constàn
cia, de cara a «las generaciones 
vel'lideras», d'un esdeveniment tau 
senzill, tan protocoHari en apn
renç.:'l, però, que, juridicismes i 
misticismes a part, revestia una 
profunda significaci6 pastoral. 
Gràcies els siguin donades. 

AI cap de pocs dies el nou A. 
A. ja va tenir una reunió de tre
ball -cinc hores ben llargues de 
taula rodona, dinar inclòs- amb 
tots els arxiprestos. Es tractava 
principalment de programar les vi
si tes que vol fer als diversos ar
xjprestats durant aquests dos me· 
sos i mig primers de l'any que de
dicarà especialment a Solsona. 
L'interessa, de moment, posar-se 
en contacte amb els capellans, els 
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religiosos i els responsables lai
cals de l'apostolat. De capellans, al 
cap de deu dies ja en coneixja pel 
nom uns setanta! Tothom treu 
d'ell una gratíssima impressió. 
Vosaltres direu! I cm consta que 
també ell va trobant arreu un molt 
bon acolliment. Déu ho vulguil Es 
veu que ha vingut per fer feina . 
Ara mateix acaba de convocar ja 
una reuni6 de la dimitida comis
sió d'economia. En quatre djes 
tindrà el bisbat apamat i sabrà el 
peu que calcem. Durant la lluna 
de mel d'aquest primer trimestre 
es proposa de conèixer gent i pro
blemes; més tard, passat l'estiu i 
creat un clima de confiança, pro
jecta de formar el nou consell del 
presbiteri i tota la mandanga. 

Però, com l'han rebut e ls cler
gues en general? Les diverses reac
cions que s'han donat entre ells 
ofereixen un ventall d'interpreta
cions (no del misteri que ha pre
cedit el nomenament sin6 del fet 
en si) que us permetrà d'esbrinar, 
sagaços lectors, la si tuaci6 real de 
la diòcesi en aquestes circums
tàncies més del que no us perme
trien les meves personals conjec
tures. Totes s6n més o menys po
sitives, favorables, s i més no, a la 
persona a la qual ha escaigut de 
protagonitzar el desenllaç del dra
ma. (A hores d'ara, compto jo, no 
hi devia haver pas ningú per em
porprat o reaccionari que fos, fo
ra del mateix interessat, que uo 
desitgés un canvi.) Entre el pessi
misme i l'optimisme, però, l'arc 
no s'ha djsparat pas cap als no
ranla graus, sinó que s'inclina for
ça més cap al primer. Per les 
raons apuntades. 



Una posició extrema: Quan era 
mort e l combregaren. Una altra: 
A destapar xampany a corre-cui
ta. l una altra d'intermèdia : D'a
quí a mig any Delapierre, ara no. 
(Veurem, que deia el cec.) 

En relació amb el cànon de la 
missa és on e l ventall damunt d It 
s'ha mostrat més variat, infinita
ment policromat, com lIna sèrie 
que en va ig veure anys enrera a 
Pisa en una exposició d'art japo
nès. 1-1 i ha qui fe ia temps que 110 

esmentava per res e l nonl del bis
be Jo ep. H i ha qui s'ha afanyat a 
dir Joan . Entre aquests n'hi ha 
que dubten entre dir bisbe o ad· 
mini strador apostòlic; avui se'ls 
escapa d'una ma.nera, demà d'mlu 
altra. Hi ha qui, a despit de tot. 
deb sempre Josep i ara diu Joan, 
bisbe, sense embu ts -¿és bisbe 
aquell qui n'és o aquell qui en fa? 
Hi ha qui deia Josep i qui sap si, 
per reverència O per escrúpol, con
tinuarà dient-ho. Hi ha tal vega
da, no ho sé, qui diu Josep i Joa'1 
alhora per quedar bé amb tot3 
dos en un instant tan memorable 
com és l'epiclesi. Hi ha qui optava 
abans i opla ara per no anomenar· 
ne cap dient simplement els nos
tres pastors o e ls nostres bisbes 
- solució que potser fóra la ideal. 
Hi ha qui. .. Tants caps, tants bar· 
rets . Com veieu, no donem pas els 
preveres sol onins proves d'una 
gran cultura rubricista. En tot cas 
fem gala -visca l'anarquia!- d'a· 
quella crea tivitat litúrgica que ja 
e l Conci li recomanava. 

Com que e ls termes jurídics del 
nomenament es prestaven a con· 
fusió i, en conseqüència, a falses 
i.nterpretacions rera les quals hom 

• 

podia atrinxerar·se, e l . Full Dio· 
cesà> Vic-Sol ona va publicar un 
article deixant les coses més cla
res que l'aigua. Deia: .EI nomc· 
nament d'un A. A. denota sempre 
una s ituació especial i, en certa 
manera, anormal: perquè el nor
mal és que un bisbat sigui regi t 
per un bi be. L'A. A. es dóna quan 
e l bisbe propi, per malaltia o pel 
que sigui, es veu impossibilitat de 
poder acomplir la seva funció i, 
pe r altra banda, es topa amb al· 
guna dificu ltat (que pot ser d'or
dl'e divers) que no permet, de mo · 
ment, la designació d'un bisbe 
nou. Té e l caràcter de "vicari" o 
representant del papa i pastura e l 
ramat en nom d'ell, del qual rep 
de vegades consignes específiques. 
Monsenyor Bascuñana continua 
conservant c I títo l, o s igui, essent 
bisbe de Solsona, si bé sense cap 
jurisdicció. Jurídica ment, però, la 
diòcesi no es pal considerar va· 
cant ni el bisbe dimitit. Monse
nyor MarlÍ és A. A. amb plens po· 
ders de bisbe residencial, sense 
cap mena dc restricció. Per dir
ho vul garment: En endavan t serà 
ell e l qui manarà. Es un cas sem
blant al del regent quan el rec
tor d'una parròquia es retira.» 

La provisionalitat del servei és 
evident. Entre sede plena, però, 
si els tripijocs diplomàtics que 
s'endevinen darrera de tantes cor
tines i cassoles, podria dUTar prou 
temps, anys i tot. Sols Déu ho sap. 
Per cert que en aquesta interini
tat podria raure en principi un 
dels greus perills pastorals de 
la nova si tuació si no e l des
cartés la raó susdita i la voluntat 
decid ida del prelat: Cal treba· 
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llar conl si hi hagués de durar 
sempre, estant disposat a dei"<ar
ho demà mateix. Una heroïcitat 
que cal agra ir. I més quan, de fei
na, no s'hi veurà de cap ull, ja qu~ 
el pobre bisbe Joan haurà de com
partir, com en una mena de bigà
mia espiritual, la sol·licilud envers 
les dues esglésies. D'aquestes li
mitacions, però, bé ens n'haurem 
de fer càrrec tots plegats. No hi 
haurà més remei. Val més un tros 
de bisbe que gens. Sobretot si ci 
tros és bo. 

Ara és l'hora de la veritat: ja no 
podrem en consciència carregar 
e ls neulers a ningú. Ara es veurà 
qui som i com estem els melqui
sedecs d'aquests verals. Hem de 
donar l'alt coratge que se'ns de
mana, almenys aquells qui tant 
havíem batallat per girar la trui
ta. Per cansats i desenganyats que 
estiguem. L'Església no ens ho 
perdonaria. On fóra llavors la nos
tra adhesió al Cr ist? 

Jo, personalment, no em faig 
pas massa iHusions, però tampoc 
no sóc pessimista, ni per fe ni 
per temperament. Tan poc en sóc 
que m'he atrevit, gosat de mi, a 
donar públicament al nou jerar
ca tot un seguit de consells en 
unes lle tres de benvinguda que 
em requeriren els redactors 
d'. Església d'Urgell». Fan més o 
menys així : 

• Presteu atenció, en primer 
lloc, als capellans, que som els 
qui en tenim més necessitat; des
prés, i potser per aquest ordre, 
als religiosos, a les religioses, als 
seminaristes, als joves, als obrers, 
als pagesos, als immigrants, als 
inteHectuals ... A tots aquells que 
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en trelluquen en la vostra perso
na un signe de salvació. 

. Assumiu les línies de fons de 
la nostra avortada Assemblea dio
cesana conjunta (abril 1972). 

_No espereu que les ovelles viI!-
gu in a vós, aneu vós a les ove
lles. 

.No us reserveu gens ni mica, 
ans prodigueu-vos fins all à on la 
sa lut us permeti. 

»No escriviu grans cartes pas
torals ni us esgargamelleu en dis
cursos; feu i deixeu fer. 

»Com q lI C no disposareu de gai
re tcmps, esmerceu-lo en el prin
cipal deixant de banda burocrà
cies, diplomàcies i aristocràcies. 

_Pel vostre estil de vida i de tre
ball esdevingueu digne del vostre 
homònim, el papa Joan. Perquè 
no sóc pas sol a creure que la se
va primavera ha esborrat l'hivern 
de molts segles i que, d'ençà, l'E,
glésia, malgrat tot, és molt mi
llor que no era. 

. Sigueu pobre (no sols de di
ners, de to t ), i aparenteu-ho, dei · 
xebIe com sou d'Aquell que no 
tenia on caure mort. 

_Escolteu tothom. 
_Confieu en Ja gent. 
. Man teniu-vos ben fidel al Se

nyor i, per això mateix, al poble 
que serviu ._ 

El sic de eaeleris. Sembla ta)
ment la Caria abierla a un Sr. 
Obispo de José M. CabodeviI1a . 
No l'heu llegida? Us la recomano. 
sr, ja sé que el secretari de . Qua
derns. esperava de mi el balanç 
1974 en comptes de les parorates 
que li he etzibat_ Però, sant cris
tià, quin balanç volia que fes de 
la mort? Ara que ja tenim baIan-



ecs, sí que serà possible de fe r-ne 
en endavant i confio que força fa
laguer_ Ja és molt, de moment, 
que haguem pogut passar d'un 
any a l'aItre veient com el plate t 
del derrotisme que havia baixat 
tan avall , s'anava enlairant com 
més pesava contrarestan t·lo el 
plalet de l'esperança. 

No enfilo tampoc, per acabar la 
cròn ica com de costum, cap rosa· 
ri de notícies: totes empaHidci· 
xen davant la gran, l'única NotI
cia. l massa que l'hauré amplia· 
da segurament, quan hauria bas
tat un repicó de campanes. Què 
hi voleu fe r! En aquest món els 
uns es perden per xerrar poc, -els 
altres ens perdem per xerrar mac;
sa. Tot deuen ser carismes. O des
gràcies. Això no obstant, estic con· 
lent d'haver contribuït amb la me· 

va modesta ploma a propugnar 
una causa tan noble com la del 
bé suprem de la nostra Església 
que eslava en joc. No devíem pa, 
anar tan fora d'osques a fi de 
comptes quan la Santa Seu - in
[aflible sempr~, segons alguns
ens ha donat finalment ]a ra6. 
Em consla de bona font que a 
diversos nivells eclesials, des del, 
més humils als més excelsos, mol
les persones han anat seguint l e~ 

peripècies del nostre naufragi col
lectiu a Ira vés dels meus malgir
bats però fid edignes comentaris. 
Quan jo m'imaginava que era una 
veu que clamava en el desert, es
devenia sense proposar-m'ho la 
consciència profèlica del poble. 
Aquesta confiança em confon i em 
responsabilitza. Procuraré no de 
fraudar-la. 

Climent Forner 

Urgell: Tots plegats, ., anem fent carni 

No cal repetir la crònica dels 
fets principals de la història de 
l'Església diocesana, però sí reco~
dar-ne els principals, almenys per 
polsar la marxa general d'aques
ta comunitat cristiana. 

Fets principals 

Més que de fets, es tracta de 
passos endavant. La meta, encara 
que c1ara -aL,,<ò avui és impor
tant- , és llunyana. El Consell del 
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Presbiteri durant l'any 1974 ha es· 
tudiat aquestes ponències: . Con· 
sells de pastoral » (11·12 febrer), 
«Informe de les delegacions (5-6 
juny) i . Evangelització i sagra· 
ments» (20·21 novembre). En la 
seva darrera reunió tractà sobre 
la constitució del Consell diocesà 
de Pa toral, i va aprovar les línies 
mestres que guiaran el naixement 
d'aquest organisme. 

Un pas important ha estat tam
bé la constitució del Consell dio· 
cesà d'Economia que ja ha ofert 
importants serveis. L'any acabà 
amb una sorpresa per a tots: el 
nomenament del bisbe Martí com 
a administrador apostòlic de Sot· 
sona. 

A nivell parroquial alguns mo· 
viments apostòlics (catequesi, 
equips de matrimonis, cursets de 
crist.iandat, etc.) continuen reu
nint-se per a encoratjar-se a viu
re la fe. S'aprofita extraordinària· 
ment l'avinentesa de la soHicitud 
de sagraments per a entrar en 
contacte amb els cristians i cate
quitzar-los. 

I tot això, com? 

Aquestes activitats tenen una 
característica comuna: compartir, 
viure la realitat eclesial del Poble 
de Déu. Els pastors, guiats i so· 
vint encoratjats pel bisbe i pe;s 
organismes diocesans, són els ani
madors de la fe d'un poble que 
té també l'oportunitat de fer pa· 
lesa la seva identitat. Els orga· 
nismes diocesans, alguns amb Ja 
presència de laics, ajuden el bis· 
be en el govern pastoral. A nivell 
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de comunitats parroquials, en di
versos llocs s'han constitu'it els 
consells pastorals que participen 
activament en la direcció de les 
parròquies. La consti tució del 
Consell pastoral diocesà, actual· 
ment en projecte, serà un pas im
portan t per a la seva total erecció 
en la resta del bi sbat. Compartir 
la direcció pastoral d 'una comu· 
nitat cristiana, avuj és un deure, 
però aport a també el risc de pos
sibles divi sions amb la creació de 
grups d'ambdós extrems. De mo
ment, tot s'ha fet amb un clima 
de diàleg, respecte i bona entesa . 
D'això, a Urgell, n'estem orgullo
sos. L'estimació ha pesat més que 
qualsevol mena d'extremisme. 

I els ànims, com estan? 

L'Església no és una societat de 
consum. El que ella valora no són 
les xifres, les accions, ni tan sols 
els mètodes emprats, s inó, sobre
tot , l'actitud interior. Aquesta és 
inescrutable, però té els seus sig· 
nes. El bisbe Joan, per Nadal, en 
una xerrada familiar amb un grup 
de sacerdots, manifestava el seu 
e at d'ànim amb aquestes parau· 
les: . Fa temps, potser des de fa 
dos anys, que veig amb optimis
me el futur de l'Església .• Aques· 
ta iHusió esperançada l'ha anat 
contagiant amb la seva paraula i, 
sobretot, amb l'estil de la seva 
pastoral, als sacerdots i als laics 
a través d'un contacte personal. 

Però no tot són flors i violes. 
Als problemes generals de la re
novació de les comunitats cris
tianes i a la crisi d'identitat que 



afecta tots e ls ambients, cal afe
gir-n'hi algun de ben caracterís
tic i important. La majoria dels 
nostres cristians viuen de l'agri
cultura i de la ramaderia. Tothom 
coneix e l tracte discriminatori 
que sofreix el qui es dedica a 
aquestes fein es: especulació, in
seguretat social, ,;upeditació ab
soluta al cli.ma i a uns mercats 
manipulats, etc. Si a totes aques
tes preocupacions afegim l'angoi
xa dels afectats pel projecte del 
pantà de Rialb, i el trist panora-

ma d'unes comarques de munta
nya gairebé desèrtiques, ens ado
narem d'unes perspectives huma
nes realment alarmants_ Amb la 
bona voluntat de to ts i la capad 
tat dels organismes diocesans ins
tituït s, cre iem que el fe t de com
partir el govern pastoral del bis
be amb la diòcesi de Sol ona, no 
arectarà la marxa de l'Església 
d 'Urgell. L'arada té la rella clava
da a una terra amb un fu tur in
cert, però el coratge ha de mante
ni r la mà a l'esteva. 

A_ Mirabet 

València: Nous aires d'espiritualisme 

Les diòcesis, no hi ha cap dubte 
que passen les seues èpoques, 
com totes les coses. Men tre uns 
anys bufen uns aires, en altres en 
bufen uns altres; i aixi anem ti
rant (endavant o enrera, segons 
els aires, és c1ar)_ 

A Conca, per exemple, ara bu
fen uns aires particulars que for
cen els sacerdots joves a no 
oblidar la doctrina tradicional 
de l'Església_ Per si no n'hi 
havia prou, ha sortit una dispos i
ció per la qual tots els preveres 
en edat de pertorbació mental 
pels nOLIS corrents deuran passar 
i aprovar un examen d'aptitud so· 

bre el catecisme de Pius V i l 'al
tra doctrina fonamental del Con
cili de Trento. Com veieu, aquests 
aires bufen fort a Conca per man
tindre, sobretot, l'ortodòxia del 
nacional·catolicisme. 

Sense voler fer cap comparació 
diré que a València també bufen 
uns aires, aquests molt espiritua
listes, Anem a recollir unes cons
tatacions. 

Recessos sacerdotals 

Fa alguns anys que es van aca
bar aquells recessos mensuals ar-
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xiprestaJs en què, a banda del cas 
de moral que ens presentava l'e
pacta -<lue havia d'ésser discutit 
i resolt reglamentàriament pe r 
tota l'assemblea de capellans i 
que, una volta ja aclarit, es devia 
enviar a la cúria, la qual donava 
finalment la solució correCla-, 
hi havia també les plàtiques de 
rigor a càrrec s i no d'un elo
qüenl orador sí, a lmenys, d'un 
molt ortodox pare espirituaL 

Darrerament, aquests recesso s 
havien esdevingut reunions de 
treball i reflexió en equips més 
o menys naturals. Però aquest 
curs ens hem sorprès en veu re 
que mensualment anem rebent 
una citació per acudir a un recés 
com els d'abans, però sense el cas 
de moral, el qual és ben substi
tuït per dues plàtiques rabiosa
ment espirituals, per no dir ra
biosament alienants. 

El dnrr~r recés ha esta t d irigit 
pel mateix senyor arqueb isbe. 
Aquest és el segon que fa ell per
sonalment a tota la diòcesi rcu
nint per comarques els capellans. 
El prim",. (o primera remesa) tin
gué lloc quan l'arquebisbe vingué 
a València, i fou en aques ta ci r
cumstància que es va proposar 
com a pare espiri tual de tot el 
clergat diocesà. Aquesta era la 
seua màx ima il·lusi6. La segona ve
gada, l'arquebisbe, aprofitant un 
dels recessos mensuals , ha volgut 
trobar-se espiritualment amb els 
seus sacerdots una vegada més; 
pareix que ha estat motivada per 
la seua llarga malaltia que el du
gué fin s a la porta de la mort, 
segons ell mateix ens va dir. ) 
en aquesta avinentesa ha volgut 
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aplegar els seus preveres, tot i 
sabent que els dies de vida els té 
molt comptats, per recordar-los 
la caducitat de les coses de la ter
ra i quant més val assegurar les 
del cel. 

Exercicis espirituals 

Hem notat que s'està intensifi 
cant últimament la crida a apun
tar-se a les tandes d'exercicis 
que hom organitza en totes les 
cases rel igioses preparades per a 
tal motiu. Però la casa que més 
es destaca, per la seua afluència 
es la Lloma, propietat de l'Opus 
Dei, el qual no es limita solament 
als exercicis, s inó que fa també 
conferències i convivències per a 
capellans especialment. 

Sembla, per tot açò, que la in
fluència de l'Opus Dei a València 
s'ha incrementat bastant els dar
rers anys, amb el beneplàcit de 
la jerarquia. 

Hi ha qui opina que les causes 
de la concurrència de ~acerdots 
a la Lloma poden ser les se· 
güents: 

- les comoditats i el luxe que 
ofereix aquesta residència, 

- les poss ibilitats de «mc
drar» ( ?), 

- la segure tat de centrar la 
pròpia vocació sacerdo t"I dins 
d'una espiritualitat sòlida i sense 
crisi ni problemes. 

Ja fa anys que aquest ins titut 
treballa ací, entre els sacerdots. 
Encara recordo el que em con
taven uns companys sacerdots, 
que a llur comarca els vis itava 
periòdicament un sacerdot de ['0 -



pus Dei per oferi rose a cofessm-· 
los i dirigir-los espiritualment. 
Avui la Lloma potser siga el subs
titut d 'aquelles visites personals i 
periòdiques a tants sacerdots de 
la nostra diòcesi. 

També per als seglars es fan 
crides per enrolar·los en alguna 
tanda d'exercicis espiritual s. Fa 
uns quan ts dics que he rebut pro
paganda, i com jo tots els rectors 
de parròquia, sobre unes tandes 
d'exercicis bastant curioses_ Són 
organitzades per una tal Comissió 
Nacional d'Exercicis Espiritual s, 
i dirigides per un jesuïta, mem· 
bre de la mencionada Comissió 

acional, vingut exp ressamen t de 
Madrid_ Per si algú dubtés de ¡
seua ortodòxia, acompanyen els 
full s de propaganda un certificat 
de bona ortodòxia expedit per la 
mateixa comissió, i també 1I11 S 

testimonis dels rectors d'algunes 
cases on ja s'han celebrat aquc .. -
tes tandes_ 

I perquè els possibles exerci
tants sàpiguen ben bé on van , cl s 

fulls de propaganda expliquen 
les següents característiques al 
possible assistent: 

- Que no són convivències ni 
cursets, 

- Que s'estarà en silenci total 
durant els dies d'exercicis, 

- Que deurà reflexionar sobre 
els punts que tractin , 

- Que li cridaran l'a tenció si 
ci vcuen parlar, 

- Que interessa especialment 
els qui desitgen iniciar o milla· 
rar la seva reforma de vida , 

- Que seran en règim d'inter
nat i segons el mètode de sant Ig
nasi, 

- Quo són rigorosament catò
lics. 

Amb aquestes característiques 
ja val la pena fer exercicis espio 
rituals_ 

Com es pot veure, a València 
estem prou atesos pel que respec
ta a la vida espirituaL Confiem 
que aquests aires ens arribaran 
a donar una rigorosa i assossega· 
da tranquiHitat de consciència . 

Antoni Signes 
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Crònica de Vic 

La tònica general de l'any 1974 
a la diòcesi de Vic, cal qualifi
car·la positivament, s i bé, la tas· 
ca resulta de vegades un xic len to.. 

Aquests serien els trets més sig
nificatius de l'any que hem dei· 
xat: 

La Vicaria de Pastoral estrena, 
pràcticament, nou titular: mos
sèn Salvador Mundó, fins alesho
res prefecte de teòlegs a Barcelo
na, ocupa la vacant deixada pel 
nou b isbe de Girona. Amb ell, la 
Vicaria també estrena mètode de 
treball: des d'ara en avant funcio · 
narà a través de les delegacions 
diocesanes de Catequesi (que tam
bé estrena titular), d'Ensenya
ment religiós i d'Apostolat seglar. 

o s'hi veu cap pressa excessiva . 
A l'octubre presenten el seu pro
grama d'Objectius luíninls a acon· 
seguir durant el curs 1974-75. S'hi 
veu una marcada tendència a ~b· 
terur la participació seriosa dels 
laics en toles les tasques apostòli
ques. 

Pertot arreu es veu la necessitat 
de crear equips comarcals als di
versos nivells de la pastoral: Així, 
a Vic, ha començat a funcionar 
un Secretariat de Joves (estu
diants i independents) i, tot jus t 
començat el nou any, un equip co
marcal d'apostolat seglar. A Man
resa, en canvi, on existeixen ja 
nombroses realitats i moviments 
pastorals a nivell de joventut, no 
s'ha creat ni s'ha vist convenient 
crear aquest Secretariat. Es preo 
ferí pensar en algun sistema de 
coordjnació del que ja ex.isteix, en 
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la creació del que manca (estu
diants i independents) i plantejar 
la possiblitat d'alguna pastoral de 
joventut que arribi als qui no par
ticipen a nivell de moviments. Cal 
remarcar, en un aspecte sem
blant, la tasca de coordinació que 
està duent a terme «Xarxa., 

En aquesta mateixa direcció ~s 
pot enquadrar el programa de 
funcionamen t del nou Consell 
presbiteral, elegit pel període 1974· 
1977 . El nombre de membres ha 
quedat reduït a vint i amb reu
nions d'una periodiciLat més es
paiada, la qual cosa significa una 
relativització de la seva importàn
cia i influència. 

l , parlant de capeU ans, també 
cal remarcar que l'any 1974 ha es
tat fecund, relativament, és clar, 
pel que (a a les ordenacions: des
prés de dos anys de secada, te 
nim cinc nous preveres i tres nous 
diaques. Déu n'hi do. Tots treb3-
llaven ja en diversos llocs del bis
bat i, de moment, continuen tre
ballant-hi després de l'ordenació. 

També semblen positives les 
«Normes per a una regularitza
ció de l'etapa diaconal., aparegu
des igualment durant l'any. El vi
cari de Pastoral i el delegat dio· 
cesà per a aquesta etapa en són 
els responsables. Malgrat haver 
estat dictades ad experimentum. 
representen un pas endavant de 
cara a reconèixer l'estatut efec
t iu dels nois que es troben en 
aquesta etapa. A veure si així el 
«diaconat» va deixant d'ésser un 
nom fàcil i buit de contingut. 

Andreu Roca 



L'any 1974 del m6n obrer als Països Catalans 

Enguany, les festes de Nadal 
han estat magres per a moltes fa
mílies obreres. Tant entre Ics del 
Principat, com en tre les de les 
Illes i les del País Val encià se'ns 
parla d'angoixa, d'inseguretat. .. 

Hi ha obrers que [a temps que 
han vist reduïts llurs ingressos a 
causa de la supressió de primes 
o al tres incentius; n 'hi ha que es
tan acomiadats i esperen sentèn
cia de Magis tratura ; i d 'altres es
tan en atur forçós perquè l'em
presa ha fet crac ... I , en genera l, 
la quas i totalitat dels obrers ha 
vist disminuït e l poder adquisitiu 
del sou (un vint per cent és e l 
que ha pujat la vida durant l'any 
1974, i són pocs e ls qui han acon
segu it augments pròxims a aques t 
percentatge ). Però també e ls tre
ba llador tenen cada vegada més 
consciència del seu dret a expres
sar-sc, a reunir-se i a associa r-sc, 
i que se 'ls tingui en compte en la
tes les decisions de pes, tant a 
nivell d'empresa, com municipal , 
nacionaL.. Cada vegada més, 
doncs, man ifes ten la seva ferma 
volunta t de fer-se escoltar. 

Vegem-ho en un repàs (forço
samen t lim itat) als principals fe ts 
succeïts a l llarg de l'any en l'àm
bit laboral. 

I 

Gener 

A la Unió n Naval de Levante 
(València), són sancionats tots 
els obrers (2.400) amb t res dics 
de suspensió de treball i sou, per 
haver aturat en defensa d'un a re i
vindicació. En són acomiada ts 22. 
- A l'empresa Cassol (Mata ró ). 
d'entre els 600 obrers que aturen 
demanant augment de sou en la 
secció d 'aprest 4 són acomiadat 
i 8 sanciona ts. - A Moloplast 
(Barcelona), són acomiadats 57 
obrers sobre Ull tota l de 400. -
A Electróni ca Industria l (Vi lade
cans), d 'una plantilla de 650 
obrers en són acom iada ts 240, per 
haver aturat demanant augment 
de sou. - Vint-i-tres fàbriques 
del ram de l'aigua (tints i aprest) 
de Barcelona i comarca efectuen 
aturs exigint que les empreses es 
facin càrrec dc l' I RTI' I i de la 
quota d 'assegurances socia ls. 

Febrer 

E ls pescadors de tota la costa 
med iter ràn ia (igual que e ls de la 
res ta de l'Estat espanyol) no sur
ten a la mar, a causa de l'augment 
del preu del combus tible. (e.s una 

l. Impost sobre Rend.imént del Treball Personal , que habitualment 
es descompta del sou del treballador, de la mateixa manera que la 
quota d'assegurances socials. 
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vaga gairebé total.) - El dia 9, 
mor d'un atac de cor un obrer de 
49 anys acomiadat de la Seda de 
Barcelona el novembre passat (el 
judici a Magistratura havia tingut 
lloc al final de gener). El dia 12, 
uns dos mil companys de treball 
acompanyen el cadàver al cemen
t.iri. La guàrdia civil intenta dis
soldre l'acompanyament massiu . 

Març 

A vàries fàbriques del ram de 
l'aigua de Barcelona es reproduei
xen els aturs, que culminen amb 
la ruptura de les negociacions. La 
vaga s'estén i la patronal recon
sidera la seva decisió, i augmenta 
força els sous . A mitjan març és 
signat el nou conveni. - A la fà
brica Pirelli de Manresa hi ha va
gues i assemblees, que apleguen 
més de dos mil obrers; algunes 
d'aquestes assemblees se celebren 
als mateixos locals de la CNS. -
A Santa Coloma de Gramenet són 
boicotejats els autobusos durant 
dues setmanes, a causa de l'aug
ment de preu del bitUet. 

Abril 

A Alcoi, vaga general. El dia 4, 
comencen les negociacions entre 
els empresaris de les indústries 
tèxtils i els representants obrers, 
però s'encallen per la negativa de 
la patronal a pagar les quantitats 
endarrerides del conveni. En con
seqüència van a la vaga mil cinc
cents obrers, que són suspesos de 
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treball i sou, i desallotjats per 
les forces d'ordre públic (que vi
gilen tota la ciutat). La solidari
tat s'estén com una taca d'oli a 
les allres fàbriques i arriben a pa
rar uns sis mil treballadors. Deu 
dies més tard una «comissió de 
bona voluntat» aconsegueix un 
acord. 

Juny 

Al Baix Llobregat, són acomia
dats dos-cents cinquanta treba
Uadors de la vidriera El a (Cor
nellà de Llobregat). L'empresa, 
per tal de no apagar els forn , 
exigeix als obrers que treballin 
tres diumenges al mes. Els obrers 
recorren a la Direcció General de 
Treball, que falla a favor seu. 
Tanmateix, l'empresa ignora la 
sentència i s'entossudeix cn la sc
va postura, provocant la vaga 
que de fet esclatà, amb els consc
güents acomjadaments que ja 
hem esmentat. Una majoria dels 
obrers del metall de la comarca 
(que djscutien contemporània
ment el seu propi conveni) se so
lidaritzen amb els d'EI sa; d'all ra 
k,da, a propòsit de la renovació 
del conveni del metall, meni re la 
part social vol negociar-lo a ni· 
vell comarcal, la patronal vol fer
ho a nivell provincial. - La di
rectiva de Solvay de Martorell 
procedeix a un dur lock·mtl. A 
Letona (Barcelona) són acomia
dats setze treballadors, que des
prés de veure refusada la seva 
petici~ d'augment de sou havien 
deixat de repartir Uet durant dos 
dies. 



Juliol 

Del 3 a l 8, més de divuit mil 
obrers del Baix Llobregat pa ren 
per reforçar dues actituds: la so
lidaritat amb els treballadors 
d'EIsa i Solvay, i la negociació 
d'àmbit comarcal del conveni del 
metall. La ciutat de Cornell à es 
veu desbordada pels vaguistes; 
els comerços i agències banc~r ies 

també tanquen les portes. La 1'"
tronal, finalment, accepta de ne
gociar el conveni comarcal i 
s'augmenten força els sous i són 
mi llorades les condicions de tre
ball ; la CNS es compromet a tro
bar fe ina per als acomiadats, dins 
la mateixa comarca. - Una solu
ció similar s 'esperava per als 
obrers de Solvay (Martorell ), pc
rò la negociació va efectuar-se en 
un moment de calma total a la 
comarca, circumstància que va 
deixar els obrers malparats i des
valguts. E l problema d'EIsa es re
sol a la Delegació de T reball. 

Agost 

Roselson (Barcelona) es decla
ra en suspensió de pagament s, i 
uns mil obrers es queden sense 
treball. Finalment, uns s is-cents 
es queden al carrer. - A l'cmpre
sa Valmeline (Tarragona), quc 
dóna ocupació a uns tres-cents 
obrers (sobretot dones), hi ha 
desacord sobre el sis tema de càl
cul de les primes de producció, i 
tenen lloc aturs. - Els obl"ers de 
Lavis (Barcelona) demanen un 
s istema de refrigeració adequat i 
reforcen la petició amb aturs. 

(S 'arriba a un acord. ) - La rac
toria d' l beria Radio (Barcelona ) 
presenta expedien t de cris i, men
tre la nova factoria aixecada a 
Cervera continua treballan t amb 
ab soluta normalita t. Bastants 
acomiadats de la factoria de Bar
celona celebren assemblees i con
centracions enfront de l'empresa . 

Setembre 

Vagues a Casadesport, Euroes
ti l i Nesprat (Santa Coloma de 
Gramenet), amb acusada radica
lització en les postures. - Davanl 
la notòria disminució, enguany. 
dels turis tes a les Illes s 'aturen 
nombroses obres d'edificació 
d 'hotels i restaurants. El ram de 
la construcció sofreix una cri s i 
aguda. 

Octubre 

A Hispano Olivetti (Barcelona), 
a causa del desacord amb les pe
ticions que fa el Jurat en nom 
dels treballadors, amb vista al 
nou conveni. s 'inicia una vaga. 
Els obrers demanen la destitució 
del Jurat, però Sindicats no ho 
accepta, allegant que no h i ha una 
normativa per a destituir els vo
cal s elegi ts_ - E l dia 20, a la rà
brica Pirel\i-Moltex (Cornellà de 
Llobregat) hi ha vaga de braços 
caiguts. en demanda d'unes rei
vindicacions de sou que ¡'empre
sa no admet. Les forces de la po
licia armada desallotgen els locals 
de l 'empresa. - A Sabadell , més 
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de quaranta empreses tèxtils ini
cien expedient de reducció de 
plantilla_ - El grup Fontanals 
(Terrassa) sol-Iici ta que els pro
ductors treballin només tres dics 
la setmana i que la resta dels 
jornals sigui a càrrec de l'as e
gurança d'atur, durant un termi
ni de sis mesos_ El dia 4. però , 
l'empresa amplia l'expedien t amb 
la suspensió de contractes de tre
ball , decisiu que afecta un mi ler 
d'obrers. Finalment, Fontanals 
presenta suspensió de pagaments. 
- El ram de la construcció pre
senta, a la província de Barcelo
na, l'índex més baix d'ocupació 
dels últims cinc anys. 

Novembre 

La Seat (Barcelona) presen ta 
un expedient de regulació de tre
ball, a fi de reduir el nombre de 
jornals en els pròxims cinc mc
sos. Per altra banda, es trenquen 
les negociacions del conveni a 
causa de la postura intransigen t 
de la patronal. Aturs, lock-out, i 
una manifestaci6-assemblea dis
solta amb gasos lacrimògens. -
«El Noticiero Universa},. no apa
reix. Tallers i redacció paren per 
qüestions econòmiques. L'empre
sa reconsidera la seva postura 
anterior i concedeix el demanat. 
- A les mines de Cardona (Bis
bat de Solsona ), propietat d'Ex
plosivos Río Tinto, es tanquen un 
bon grapat de treballadors en de
fensa d'unes reivindicacions. La 
direcció, en represàlia, n'acomia
da uns quants. 
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Desembre 

Els empleats de banca discutei
xen el nou conveni. Sembla que 
la comissió deliberadora no repre
senta la «base», tal com aquesta 
voldria. Els empleats dncideixen 
parar demanant que dimiteixi "es
mentada comissió. Els aturs han 
estat generalitzats, si bé s'ha pres 
la norma de treballar fins a mig 
matí. Els quadres intermed is no 
participen en els aturs. La patro
nal afluixa i accedeix a moltes de 
les reivindicacions. - A Cumbre 
(Barcelona, Sant Andreu), el dia 
2, foren acomiadats dos-cents 
trenta-sis obrers que no havien 
acceptat l'oferta de l'empresa en 
la negociació de l conveni, molt 
per sota del demanat. En tancar 
aquestes ratlles, Magistra tura ha 
fa llat condemnant l'empresa. -
Vin t-i-cinc treballadors acusats de 
ser militants del PSUC són dc
tinguts als seus domicilis, mit
iançant actuacions nocturnes de 
la policia. Aquestes detencions te
nen lloc al Baix Llob regat. A la 
comarca esclata una vaga de soli
dari tat. - Als tallers de Trans
portes de Barcelona (autobusos) 
hi ha dos dies d'atur. - Continua 
el greu confli cte a Hispano Oli
vetti. En un mes es produe ixen 
dos lock-out. El 28, es reemprèn 
el treball, però amb baix rendi
ment. L'empresa amenaça amb 
sancionar e ls tres mil trebal1 a
dors. - Ocupació de l'empresa 
AEG de Terrassa. La policia des
allotja els obrers. - A Seat con
tinua el conflicte. Els aturs són 
per a demanar: la dimissió del 



Jurat (que l'OS no accepta), els 
divuit punts del fallit conveni, i 
com a protesta contra la regula
ció de treball . La direcció ha san-

Davant aquest llarg i simptomà
tic encadenament de conflictes la
borals ens podem preguntar què 
h i ha dit i fe t l'Església. 

Sortosament, avui, són ja molts 
el creients que des de les seves 
pròpies instàncies s'arrisquen a 
donar una resposta als problemes 
de cada dia. No porten - ni cal
Ia seguretat d'un programa infal
lible, ni proclamen vanament l 'ar
rel última del seu compromís . 
Són -simplement- al nus de la 
lIuüa del nostre temps, aportant 
el seu esforç, la seva coHabora
ció in teH igent. Barrejats i sense 
distinció en els seus monos blaus. 
La seva presència enmig dels ar
dorosos combats no ens és quan
tificable. 

Tampoc no podem oblidar les 
preses de pos ició més explícita
ment de fe, arran de barri, de f~ 

brica, de comunitat eucarística. 
A la ciutat i al camp, a la gran 
urbs i al poble petit , aquesta pre
sència ha sovintejat. 

Tanmateix, en un nivell més pú
blic, notori i global cal que ens 
referim a la Nota de la Comissió 
Episcopal d 'Apostola t Socia l, Ac-

II 

cionat tots els obrers amb un dia 
de suspensió de treball i sou. No 
s'endevina la solució possible a l 
conflicte en curs. 

Josep Caslaíio 
31 de desembre de 1974 

tituds cristianes davant la si tua
ció econòmica actual.' En aquesta 
Nota se subratlla com tot i cal
dre el creixement econòmic per 
aconseguir l'alliberament integral 
de l'home, no es pot confondre 
aquest alliberament amb la con
secució de purs nivell s quantita
tius de consum . L'apropiació per 
part d'uns pocs del que és fruit 
de la comunitat no po t justifi
car-se moralment; en aquest sen
tit, afirma que la doctrina socia l 
de Joan XXIII ha estat raquíti
cament portada a la pràctica . 
Afirma, igualment, el document 
que la creació de la famíl ia dels 
fills de Déu és incompatible amb 
les excessives diferències econò
miques que es donen a la socie
tat espanyola ; cal admetre que 
les diferències han de tenir un lí
mit si es busca una fonamental 
igualtat entre els homes; per 
aconseguir això, urgeix el perfec
cionament i recta ampliació d'un 
sistema fiscal estintolat en les 
rendes reals, i se subratlla que 
la legislació actual sobre conflic
tes laborals resulta inadequada. 
En un altre apartat, es propugna 

1. Vegeu. Documen ts d'Església., núm. 180, 16-IX-1974. 
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detectar les vertaderes causes de 
la inflació, per tal que si són es
tructurals siguin atacades de so
ca-reI, sense restar en el pura
ment conjuntural. No queden 
lliures de responsabilitat moral 
els qui fomenten la cursa de 
preus, multip1iquen els interme
diaris i especulen amb el sòl. De 
lol el dit es desprèn que calen 
transformacions radicals, algunes 
de les quals només es poden por
tar a cap des del poder polític; 
tanmateix, no hi ha possibilitat de 
canvis pregons si no existeixen 
vies de participació real, eficaç i 
lliure per a tothom: es indefugi
ble d'acceptar el risc de la lli
bertat, i cal una major transpa
rència en la vida econòmica i po
lítica, ja que l'abús del secret per
met la irresponsabilitat i fins la 
corrupció_ 

La Nota de la Comissió episco
pal era evidentment oportuna, ja 
que la crisi econòmica comença
va a deixar sentir tot el ~el1 pes , 
desproporcionadament dur sobre 
les espatlles dels més dèbils_ Per 
això mateix, la Conferència epis
copal espanyola -en la seva as
semblea de novembre- afirmava 
la seva solidaritat amb la nota 
de la Comissió d'Apostolat Social , 
i encara afegia: cDe cara a ¡ ~ 
conseqüències socials de la crisi 
econòmica, els bisbes criden l'a
tenció de tots els ciutadans sobre 
tres virtuts especialment urgents: 
honestedat administrativa trans
parent, austeritat en el consum i 
solidaritat en les càrregues_ Tots 
hem de fer costat a les directrius 
justes dels poders públics que, 
per la seva banda, nan de ser els 
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primers a assumjr les restriccions 
necessàries, i a imposar-les quan 
el bé comú ho exigeixi, amb la 
màxima consideració envers els 
més dèbils_. 

Pocs dies abans, el 22 de no
vembre, l'Arquebisbat de Barcelo
na havia fet pública una nota so
bre els confl ictes laborals_ Afir
mava que «sota el fet concret dels 
conflictes i vagues, hi alenen pro
blemes de major profunditat i en
vergadura._ r assenyalava que ca
lia afrontar les causes estructu
rals que els provoquen_ Per això, 
afirmava, és imprescindible una 
autèntica situació de diàleg entre 
empresaris i trcbaJIadors (essent 
necessària una regulació del dret 
a la vaga i que les estructures sin
dicals s'ajustin als principis de la 
Declaració del juliol de 1968 de 
la Conferència episcopal espanyo
la), cal -també- una adequada 
ordenació jurídka sobre els con
fli ctes laborals i les vagues; s'han 
de reduir les excess-;ves diferèn
cies econòmiques existents, per
què no és just que aqueJIs qui 
menys s'han beneficiat de la pros
peritat econòmica hagin de car
regar les dificultats més gros
ses en els momen ts econòmics 
difícils; i, finalment, cal una 
major participació de tots el s 
agents de la producció en les de
terminacions de les empreses, 
perquè es dóna una tremenda 
concentració del poder de decisió 
en mans d'uns pocs. i s'han d'a
plicar formes noves de participa
ció, en què estiguin presents el s 
treballadors_ 

Potser aquesta ràpida uJIada 
deixa entreveure un xic la com· 



plex itat del nloment social que 
vivim. La veu i la presència de 
l'Església -en tots els seus n i
vells- no hi ha mancat. Perq uè, 

Pastoral de Joventut 

Encara es fa molt d ifícil ava
luar el treball pastoral que es por
ta a terme amb els joves. Els es
forços realitzats arreu dels Paï
sos Catalans mantenen les carac
terístiques de varietat i poca co
hesió. Les realitats que són més 
vistents tot jus t comencen a do
nar senyals d'autèn tica vida. Dos 
anys enrera aquestes reali tats co
mençaven a obrir camí sense fer 
remor ni propaganda, i amb prou 
fei.nes eren conegudes en e ls am
bients, diríem, més especialitzats . 

Tot fa pensar que aquests dar
rers anys han estat notòriament 
tímids, pel que fa a la pastoral de 
joventut. No perquè no s'hagi fel 
feina, sinó perquè ha eslat, en bo
na part, feina d'experimentació, 
de franctiradors, de grups i gru
pets més aviat disgregats i dubto
sos que no pas orientats cap a un 
projecte més o menys comú. Pot
ser aquesta seria la paraula cIau 
definidora del que volem dir: 
d'ença de la crisi dels moviments 
especialitzats hauríem restat sen
se un projecte comú de cara a la 
pastoral de jovent. 

d'exhortació a la conversió no é , 
pas una frase ritual ni es redueix 
a una transformació interior sen
se conseqüències socials-. 

I ara, ¿el comencem a dibuixar, 
aquest projecte? Si ens podem 
guiar pels comentaris i les im
pressions dels qui actualment tre
ballen en grups o moviments de 
joventut, no és arriscat afirmar 
que, efectivament, hi ha unes con
dicions noves i que es van intuïnt 
algunes línies de reflexió i d'ac
ció conj untes. Algú té la impres· 
sió que «comencem a sortir del 
túnel>. Aquesta imatge no vol ex
pressar, en absolut, que retornem 
a una situació pacientment espe
rada o que ens encaminem vers 
formes d'organització «neotriom
falistes • . No són aques ts els pe
riUs que actualment desafien la 
pastoral de joventut. 

Ben segur que alguns esforços 
repetiran -inevitablemen t- ex
periències passades, però també 
és cert que molts d'alt res recor
ren a la història a l'hora de triar 
camins. Sigui com sigui, les con
dicions ja no són les mateixes i 
Ics experiències, quan es fan amb 
un cert rigor són profi toses. D'al
tra banda, la història encara que 
ensenya, també condiciona I pot 
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bloquejar sovint el que hem con
vingut a anomenar la a:imagina
ció creadora». 

L'autèntic desafiament que té 
plantejat la pastoral de joventut 
el precisaríem d'aquesta manera: 
elaborar un projecte comú que 
tingui en compte l'experiència 
històrica dels moviments especia
litzats , e ls nous e lements socials, 
culturals, polítics i religiosos que 
han marcat aquest últim decen
ni (el fenomen industrial, la for
ça de les ideologies, la conscièn
cia política ... l, i la perspectiva de 
futur, és a dir, fer atenció espe
cial a tot allò que ja ara exigeix 
unes noves condicions -futu-

res-, o un nOli marc social , cul
tural, eclesia l, com també espe
cialment a q u e II s a s p ec t e s 
--quins?- que seran de vital 
importància en una s ituació no 
llunyana, i que ens poden agafar 
sorpresos i desproveïts. Per fer 
front a aquest desafi:J.ment cal in
tensificar que ja no és una no
vetat: treballar conjuntament re
ligiosos i diocesans. No solament 
ens ha d'unir el fe t que treballem 
amb joves del nostre país sinó 
també, i sobretot, la valoració de 
la reali tat dels joves i la respos
ta que cal donar a mb realisme i 
eficàcia . 

Josep M . Fisa 

Noticia de les trobades de joves 

Les Trobades és una realitat que 
funciona des del 1971 més o menys 
regularment. (Vegeu .. Quaderns de 
Pastoral-, núm. 16. pp. 69-72; núm. 26, 
pp. 545·546 ; núm. 29, p. 217.) Les se
ves activitats responen al seu nom, 
per bé que té uns plantejaments de 
fons que potser avui encara no que
den prou reflectits en els seus progra
mes, però si que podem afirmar que 
és a la ment I preocupen molt els qui 
som coordinadors f, per tant, respon
sables de les coses que es fan. 

L'itinerari que hem seguit dar
rerament presenta aquestes fites. 
l no té altra pretensió que la de 
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(er un servei concre t a la pastoral 
de jovent en el context del nostre 
país. 

Per Sant Pere, com ja és tra
dicional, hi hagué una trobada a 
Santa Cecília (Montserra t). El te
ma: «Factors hu man itzadors i 
deshumanitzadors en la nostra so
cie tat», prou amp1i com perquè 
interessés prop d 'un mi ler de jo
ves. En grups petits van procurar 
d'anar-lo aprofundint. A més, dins 
la trobada, a la tarda, hi va haver 
estudis més especialitzats com 
era veure aquest tema general en 
la seva vessant cultural, en el m6!1 



tècnic i científic, en la fe, en el 
matrimoni, etc. Aquests aspectes 
van ser dirigits per ponents que 
vivien aquesta problemàtica. Tam
bé es va informar de Portugal grà
cies a un periodista que feia poc 
que hi havia estat; de la si tuació 
de l'empresa Solvay (se'n van en
carregar alguns treballadors d 'a
questa empresa); de l'objecció de 
consciència: uns quants joves, di· 
rigi ts per en Pepe Beunza, van ex
pl icar les fites noves dels objec
tors en l'Estat espanyol. Amb mo
tiu dels 500 anys del primer lli
bre imprès en català es va obse
quiar amb un llibre de Salvador 
Espriu a tots els participants. 

Encara a l'estiu es va començar 
una nova experiència; una troba
da per a joves de més de vint 
anys amb el tema GI: El nostre pro
jecte de vida» a El Collell (Giro
na). Aquest intent va agradar als 
qui hi participaren i ara, ells ma
teixos, n'estan organitzant pel seu 
compte. Cal dir que els objectius 
concrets d'aquesta mena de troba
des consisteixen a encarri lar d'u
na manera efectiva e l compromís 
de cadascun d'ells. I en aquest 
sentit podem parlar que el resul
tat és força esperançador. 

Al començament de curs hi ha 
hagut un replantejament seriós de 
les Trobades. Així s'han creat uns 
equips, en part autònoms, que es 
preocupen de promoure activi
tats . Així l'equip de fe ja ha orga
nitzat uns «aplecs de pregària» pel 
primer diumenge d'Advent a tres 
llocs simultàniament (Sant Da
niel de Girona, Vallbona de les 
Monges i e l santuar i de La Nou). 
A més, envia un material als qui 

" 

vulguin reflexionar en gr.Jp. L'e
quip de cultura organitza confe
rències als centres comarcals que 
ho sol·liciten. L'equip d 'es tudis so
c.ials ha organitzat unes anàlisis 
per peLits grups sobre el tema 
.La Catalunya Pobra. (aquestes 
anàlisis es fan sobre el barri, ciu
t'li o comarca a què pertany el 
grup amb el guiatge d'un material 
que s'envia i d'tmes visites que es 
fan a cada grup). També s'ha co
mençat el tiratge d'un butll etí que 
vol ser mensual, i que dóna comp
te de les diferents activitats. 

Cal dir que, com ja és clàssic en 
nosaltres, s'ha procurat animar 
les activit~ts, i que són un bon 
nombre que s'han organitzat a 
diferents centres comarcals i amb 
un resultat desigual, cosa que no 
ens pot estranyar, ja que la ca
pacitat organitzativa de cada una 
d'elles i els seus objectius són 
també desiguals. 

Potser alguns creuran que é~ 
poc i d'altres molt. Em sembla, 
però, que estem en una fase de 
replantejament pastoral i que de
pendrà molt de la capacitat i de
dicació que hi puguin haver. Cal 
exigir més, i d'una manera més 
eficaç. Però la solució no està a 
fer més trobades, sinó a pro
curar sensibilitzar els joves no en 
uos compromisos utòpics o tan 
arriscats que més d 'hora que tard 
acaben cremant, sinó vers un ca
rni seriós i profund segons la ca
pacitat psicològica i d'ambient de 
cada jove. Crec que les Trobades 
estan en un punt de maduració 
delicat, perquè pot ser perillós 
que el fet de realitzar trobades sa
tisfaci els joves i que aquests que-
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din prou contents d'haver-se «tro
bat. ; cal fer néixer una conscièn
cia crítica, sòbria i evangelitza
dora, amb un compromís concret 

i seriós segons la vocació de C!l

da jove. Ens cal consell i ajuda, 
que serà escoltada i ben rebuda. 

Llu!s Planas 

Moviment Comarcal d'A, C, 

En iniciar aquest escrit, volem 
recordar-vos que ja en ocasions 
anteriors hem explicat quelcom 
del del que és el Moviment Co
marcal d'A. C. i el que es proposa. 
Avui , a partir d 'uns punts con
crets, narrarem la inquietud i 
l'objectiu que es proposen als mi
litants d 'aques t Moviment, que es 
realitza a pobles de pagesia, in
dustrials, residencials, comercials, 
e tc., dels bisbats de Girona, Vic i 
Barcelona. 

Quin és l 'objectiu 
actual del moviment? 

Ajudar a donar vitalitat als 
grups. La persona que viu enmig 
dels problemes que la societat va 
plantejant, sent, potser més que 
mai, un recolzament molt seriós 
dintre del grup. Nosaltres, per la 
gran complexitat d'ambients on 
"ivim, bem cregut de sempre que 
el Moviment no havia de fer 
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«campanyes dirigides . , donat que 
l'home viu una vida concreta i és 
m aquest lloc on ha d'actuar 
d'acord amb la realitat i les pas· 
sibilitats del seu voltant. Per això 
creiem en el gran valor del grup , 
ja que en aquest es troba l'equip 
que, per mitj à de la Revisió de 
Vida, l'ajuda a sen tir-se interpel· 
lat per la Paraula de Déu per tal 
de seguir comprometent-se en els 
afers diaris. Aquest aspecte del 
grup, aquest curs ha estat posat 
Cll relleu , o sigui, n'hem parlat en 
els nostres plens regionals, revi
sant-los, veient-ne les pegues, e tc. 

Persones de diferents ambients 

També veiem que aquest curs 
presenta unes certes dificultats 
de posar en comú les realitats 
que cadascú viu. Ens referim a 
cada comarca. Dèiem en comen
çar que som d'ambients de page
sia que contrasten molt amb al-



tres, per exemple amb zones re
sidencials-urbanitzacions, d'alt.res 
industrials, que anys cnrera eren 
pagesies i avui nuclis forts indus
trials-comercials. Aleshores pot
ser us preguntareu, ¿podeu tre· 
ba lla r de conjunt dins un Movi
ment? Malgrat aquestes rea litats, 
som tots persones que vivim a 
pobles (grans O petits), i la nos
tra vida és em marcada dintre 
d 'u n ambient general de poble, i 
es aquí on la gent es compromet, 
lliurement, d 'acord amb la seva 
maduració, i trobem persones po
sades en escoles, cooperatives i 
ent.itats de tot tipus, preocupades 
i lluitant pe r problemes sòcio
econòmico-polí tics. 

Plens regionals 

Fin s avui ens hem anat trobant, 
cada dos mesos, representants de 
comarques. Aques tes trobades són 
l'eix del Moviment. Presentem 
problemes, busquem cam ins, in
tentem es tar atents al moment 
que vivim, reflex ionem junts, pre
guem. Cal fer notar que suposa 
un esforç per part dels as is ten ts, 
sobretot e ls que vénen de lluny. 

Jornades anyals regionals 

Cada any tenim cos tum de tro
bar-nos un dia. L'any passat, pel 
maig vàrem reflexionar sobre: 
El moment actual de l'Església i 
del nostre Pals i vàrem plante
jar-nos fi ns a quin punt aquests 
fets condicionen o influe ixen en 

e l nostre viure i el nostre actuar 
de cada dia. 

Jornada d 'estiu a Banyoles 

Com a conseqüència de la Jor
nada de maig a Montserrat vàrem 
muntar una Jornada en ple estiu 
plantejant-nos la realitat del nos
tre País. Actituds personal s dels 
militants i el Moviment. Vàrem 
veure que Catalunya és un país 
de concen tració urbana i de dis
persió rural. Com sentíem la ne
cessitat de fonamentar la pròpia 
vida en la Mort i la Resurrecció 
del Senyor. Afil-màvem que el Mo
viment té poss ibilitats d'oferir un 
servei avui; per tant, estem con
vençuts que el seu treball és và
lid . També constatàvem una man
ca d 'integració de persones de di
versos nive lls al Mov iment, com a 
Movimen t d 'Església . Dèiem tam
bé que l'edat mitjana més aviat 
alta dels components del Movi
ment i la manca de gent jove són 
un perill constant de conservado
ri sme, que cal vi gi lar. En parlar 
d'obj ectius del Movi ment apun
tàvem: L'objectiu primordial de l 
Moviment és l'educació de les per
f..ones, aj udant-les a esdevenir crí
ti ques, capaces de construir el 
futur, col'laborant a descobrir i 
promoure una alternativa vàl ida 
per una societat n o va, més 
d'acord amb els plans de Déu. 
Quan fèiem referència a ls con tae
tes regiona ls dèiem: Ens han 
o fert un servei interessant i ric 
en donar-nos a conèixer les diver
ses realitats comarcals i en pro-
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moure els contactes entre aques
te~. 

Publicacions 

A nivell molt modest, recenl
ment hem decidit publicar men
sualmenl una circular, que a par
li experiències, treballs de grups . 
Vol ser una comunicació del que 
fan les comarques. També surt 
un «Full Informatiu» que vol ser 
una ajuda a la reflexió personal i 
:.1 l'intercanvi i comentaris de fe ts 
recents. 

Ref lexió critica 

Hem recollit aquí uns quants 
punts d 'un escrit de M. Galobarl 
que aquests dics surt en una altra 
revista d 'Església. Són punts que 
reflecteixen molt bé, com a resum 
del present escri t, una autocrítica 

de com veiem el Moviment: a) 
han sorgit dirigents laics, amb 
talla i visió suficien t per a assu
mir el paper de líders a les co
marques, però n'han sorgit pocs. 

ovint es troba a faltar una base 
de formació cultural i humana als 
nostres pobles . Cal dir, també, 
oue unes jornades de treball du
ríssimes cauen sobre les espa llles 
dels homes i les dones més pre
parats, que són so l·licitats, d'altra 
banda, en totes les iniciatives i 
tasques que es porten a terme als 
pobles o a les viles; b) consiliaris 
forjats en el Moviment rural i co
marcal, han estaI cridats (i les han 
acceptat) a altres tasques, potser 
més importants. e) sovint els sa
cerdo ts, i a vegades els consilia
ris, han ofert als militants una in
terpretació personal dels fets i 
els han arrossegat cap a la seva 
perspectiva. o ca p a la seva pro
blemàtica . 

Genís Piterrer 

Manifest de «Justlcia I Pau. de València 

. Justícia i Pau. de València, 
amb motiu del Dia de la Pau, ha 
fet públic (amb text bilingüe ca
talà i castellà) un notable docu
ment. Pel seu interès en repro
dlÜm amplis paràgrafs. 
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Després de citar Joan XXIII 
(Pacem in terris), Pau VI (Papu
lorum Progressio i Octogessima 
Adveniens) i el Missatge del Sino
de dels Bisbes del 1974, diu: 



Immersos en un procés dp. 
canvis al marge del poble 

Arreu del món, les darreres dè
cades són anys de profunds can
vis culturals, econòmics, socials i 
polítics. Els descobriments tec
nològics, la major profundització 
i interès per les ciències socials, 
la consecució de majors nivells de 
riquesa, han proporcionat a l 'ho
me els instrU1nents necessaris per 
a conduir ll iuremen t i responsa· 
blcment el seu camí d 'allibera· 
ment i realització integraL 

En alguns països de la terra, 
aquests instruments han estat de 
vegades posats a disposició dels 
autèntics interessos de l'home i de 
la comunitat. 

En d'altres, més abundants dis
sortadament que els primers, 
aqueJIs instruments han estat 
prioritàriament utilitzats per in· 
troduir modificacions necessàries 
per garantir la continuïtat del pre
domin i d'uns pocs sobre molts, 
mantenir els privilegis d'una mi· 
noria, sense prestar real atenció 
als interessos i necessitats de to
ta la comunitat. 

En el nostre cas, al Pais Valen
cià, els dar rers deu o quinze anys 
han estat també, com a la resta 
de l'Estat espanyol, anys de pro
fundes mutacions estructurals, 
realitzades de forma incontrola
da i sense que el poble haja pogut 
expressar lliurement i responsa· 
blement la seua voluntat ni exer
citar un mínim control sobre els 
canvis dels quals era principal 
protagon ista. Mutacions que po
sen en periU, tal i com es produei
xen, la possibilitat d 'una pau au-

tèntica i que, en línies generals , 
són les següents: 

-Crisi de l'agr icul tura; el cam
perol valencià està experimen
tan t en carn viva les fortes ten
sions que hui comporta el pas 
d'una societat rural tradicional a 
una societat industrial moderna; 
el seu desemparament és total, ja 
que ni pot enviar de forma efi
caç els seus productes als seus 
mercats naturals , ni troba en els 
poders públics el recolzament ne
cessari per a superar la crisi. 

-Durant molts anys l'agricul
tura valenciana va servi r per a fa· 
cili tar divises a les actuacions de 
l'Estat espanyol. Sense contra
partides de cap tipus, els prota
gonistes d'aquell esforç es veuen 
impeHits a deixar la seua terra 
i a buscar una seguretat, per a 
ells i per a les seues famllies, que 
els ha estat negada al seu país. 

-Procés d 'industriali tzació es
pontani; molts valencians han 
comprès que ci fu tur redreçament 
del seu poble passava, en el ter
reny de les activitats econòmí
ques, per les possibilitats de rea
lització personal i comunitària 
que ofereLx l'acUvitat industrial, 
creadora de riquesa i benestar. A 
l'hora de portar endavant les 
seues iniciatives, aquests homes 
s'han trobat aiUa ts. ( .. _) 

- Amb aquest aïllament de pe
tits i mi tjans empresaris contras
ten les activitats fortament espe
culatives a què s'ha lliurat una 
bona part de les classes benes
tants donant una prova més de la 
seua irresponsabilitat històrica . I 
contras ten també totes les faci
litats ofertes pels poders públics 

77 



a la intromissió d'interessos 
aliens, estrictament econòmics i 
privats, en el futur desenvolupa
ment del País Valencià . ( ... ) 

-El moviment obrer al País Va
lencià ha anat fent-se present amb 
força a la llarga dels últims anys, 
malgrat les dificultats comunes a 
tot l'Estat espanyol i les peculiars 
del País, per raó de la dispersió 
industrial enmig d'un entorn fo
namentalment agricola. Les jus
tes reivindicacions del movimen t 
obrer, fins al moment de caràcter 
econòmic, han fet impacte en el 
poble i han produït nombrosos 
conflictes i vagues. El procés d'in
dustrialització deuria produir un 
enfortiment del moviment obrer. 
Però els poders públics i els di
rigents de les grans empreses es
tan interessats a fer·lo avortar, 
reprimint especialment qualsevol 
intent de reunió o d'associació 
obrera al marge del sindicat ofi
cial, i establint·hi mesures discri
minatòries per als treballadors 
pressumptivament conflictius, els 
quals procuren no emplear. 

- Caòtic creixement urbà; les 
nostres ciutats han anat creixent 
donant acollida a gents vingudes 
del sud, mà d'obra dòcil i barata 
per a la indústria. L'únic ordena
dor d'aquest creixement ha estat 
l'especulació del sòl. En conse
qüència, han aparegut nous bar
ris de cases indignes d'ésser ha
bitats per persones humanes i ca
rents dels serveis més elementals 
(escoles, dispensaris, espais verds, 
etc ... ) que requereix la vida co
munitària. 

-Aquest desordre urbanístic 
ha canviat radicalment la imat-
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ge i l'equilibri exi stent a ciutats, 
pobles i comarques sencers. A 
hores d 'ara, ha posat ja en greu 
perill l'equHibri ecològic de mol
tes zones del País Valencià que, 
com en el cas del Saler, han estat 
ofertes a l'especulació fins i tot 
per les mateixes administracions 
locals encarregades de la seua sal
vaguarda. 

Una comunitat 
despersonalitzada 

( ... ) El poble valencià no ha dis
posat d'unes institucions pròpies 
i representatives, disposades a de
fensar on fora necessari els in
teressos de la comunitat. ( ... ) 

D'aquesta forma, s'ha arribat a 
trencar una tradició de lluita per 
la llibertat i per la justícia que 
el poble valencià ha manifestat, 
de vegades amb tota la força, a la 
llarga de la seua història. ( ... ) 

Per això, assistim hui indefen
sos a: 
-la pèrdua progressiva dels 

trets culturals bàsics del poble va
lencià, entre ell s de forma prefe
rent la llengua, vehicle d'expres
sió de qualsevol cultura; 
-el destrossament de la seua 

consciència de poble, si.stemàti
cament atacada i substituïda per 
idees simplement «folkloristes» 
( ... ). 

Per la pau 

( ... ) Perquè l'autèntica pau ins
pira la vida dels valencians, i de 



tots els pobles de l'Estat espa
nyol, hui es fa necessari: 

a) el ple reconeixement dels 
drets dels diversos pobles que, 
com el poble valencià, integren 
l'Estat espanyol. 

b) la proclamació d'una amnis
tia per a tots els perseguits i con
demna ts per motius polítics, sin
dicals i d'objecció de consciència. 

c) el pic reconeixement i la re
gulació dels drets de la persona 
humana, i especialment de lliure 
associació, reunió, expressió i va
ga. 

d) el reconeixement sincer i 
efectiu per part de la Jerarquia 
dels esforços que realitzen nom
broses comunitats cristianes per 
tal de portar endavant la real alli
beració de tot el poble valencià. 

Al Pafs Valencià, primer de ge· 
rrer de 1975. Dia de la Pau. 
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D'ACí I D'ALLÀ 

Barcelona 

Ha sortit el tercer número de _Aes_ 
senya-, full informatiu dels Consells 
episcopal i presbiteral de Barcelona. 
gener 1975 (vegeu "Quaderns de Pas
toral . núm. 33, pp. 515·517). En ella 
se'ns informa de la constitució de la 
Delegació diocesana de Pastoral Obre
ra, nom definitiu del que primerament 
s'havia qualificat com a MIssió Obre
ra. 

En un apèndix documental es 
posen dos escri ts que recullen, 
el primer, el plan tejament bàsic 
de l'antiga vicaria episcopal 
d'ambients obrers creada en l'è· 
poca de l'arquebisbe don Marcelo 
i redimensionada a secretariat 
amb motiu de la restauració de 
les vicaries durant el mateix pon
t ificat. El segon document presen· 
ta el projecte concret de delega· 
ció. 

Heus ael alguns punts dels pri· 
mers objectius: Clarificació del 
concepte d'evangelització. L'ac
cés a la fe a partir de la religiosi· 
tat popular. Implicacions sòcia· 
polítiques de l'acció evangelitza· 
dora. Pastoral popular de la jo
ventut. Promoció d 'un laicat 
obrer. Moviments apostòlics. Pas-
toral dels immigrats. Catequesi 
adequada al món obrer. Lligam es· 
pecial amb els «sectors obrers». 
CoHaboració amb les altres dele
gacions diocesanes ... (p. 11). 
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Per a dur a terme aquesta tas· 
ca ha estat nomenat mossèn Jo
sep M. Galbany i Viñamata, ecò
nom de la parròquja de Nostra 
Senyora del Port i actiu consilia
ri de l'ACO. Per això mossèn Gal· 
bany ha passat al Consell epjsco· 
pal j el seu lloc del Consell pres· 
biteral, era un dels sis preveres 
elegi ts per la globalitat del pres· 
biteri, ha estat ocupat per mossèn 
Lluís Bonet Annengol, des d'a· 
quest any passat ecònom de San i 
Cristòfol (Can Anglada) de Ter· 
rassa. 

«Ressenya» parla també dels aro 
xiprestos (a la diòcesi n'hi ha cin· 
quanta) i de la seva renovació, 
que serà la primera de l'etapa del 
cardenal Jubany. D'ara en enda· 
vant duraran quatre anys i se'n 
renovaran Ja meitat cada dos. Es 
decideix fer una àmplia consulta 
en què es proposin tres noms per 
a cada arxiprestat. 

Sobrc el Consell presbiteral es 
fa resum de la reunió sobre «La 
situació econòmica dels preve
res», ponència de revisió i plante· 
jament més just de la retribució 
global del presbiterj . El tema con· 
tinua treballant·se. També final· 
ment, en requadre, es dóna cons· 
tància de la protesta i repulsa del 
doctor Jubany per les crítiques i 
atacs, fins j tot anònims, al doc· 
tor Guix com a bisbe·ponent del 
document de treball de la CET, 
.Misteri Pasqual i Acció Allibera· 
dora». El ep fa constar, a més, el 



seu rebuig dels recents atacs al 
doctor Jubany per part de la re
vista «Iglesia-Mundo», amb motiu 
del darrer Sínode dels Bisbes. 

Ja està al carrer, fa unes quantes 
setmanes, . Foc Nou - Revis ta de ser· 
veis cristlans-. 

L'edita el Centre de Pastora l 
Litllrg ica. substituint la «Circu
lar». N'és director Roser Bofill ; 
coordi nador en Josep Vrdeix, se
cretari de Redacció Josep Ll iga
des; i compta com a coHabora
dors amb Frederic Bassó, Eliseu 
Bordonau, Josep Camps, Joan 
Gomis, Joan L1opis, Jacint Matas, 
Ca rme Oller, Joan Oriol, Rai mon 
Ribera, Joaquim Vinardell... Vol 
dirigir-sc al «cris tià realment in
teressat per la seva fe, per ]a 
vida de l'Església, per la visió 
cristi ana de les realitats que l'cn
volten». 

Des d'ací ens ca l donar-li la més 
encoratjado ra benvinguda. I dc
sitjar que «Foc Nou» acompleixi 
un útil servei per a molts cris
tian s, aconseguint una àmplia d i
fu sió. 

Per a subscriu re-s 'h i (300 ptes. 
l'any) cal adreçar-se al C.P.L., Ca
nuda, 45-47 . l r. , 2a., Barcelona-2, 
tel. 302-22-35. 

El Centre d'Estudis Pastorals ha or· 
ganltzat una setmana d'estudi sobre el 
tema _Fe Cristiana I Alliberament» 
(dies 14/ 11 de gener). 

Hi han participat Casimir Mar
tí, Joan Gomis, Jacint Amat (la 
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ponència del qual us oferim en 
aques t nú mero), Josep M. Rovira, 
Salvador Pié, Josep Camps, i Ge
nís Samper, ~om a moderador de 
la setman a d 'estudi. 

S'anuncia ja una pròxima se t
mana (delIS al 18 d 'abril ) sobre 
«Parròquia o petits grups ?». 

Organitzat per Minyons Escoltes. 
Gules Sant Jordi, Servei Colònies de 
Vacances i Moviment Infantil-Juvenil 
d'A. C., ha estat convocat el III Con
curs de Muntatges Àudio·vlsuals per 
a grups infantils I juvenils. 

La pretensió del Concurs és la 
de familiaritzar els infants i els 
joves amb les noves tècniques 
àudio-visua ls mitjançan t el seu 
aprenenta tge, per tal de desve t
llar en ell s ci sentit crític enfront 
de la publici tat, el ci nema, la tele
vis ió ... i aconsegu ir l'enriqui men t 
de la seva personalitat servi nt-se 
d'aques tes tècn iques com a fo r
mes d'express ió. Per a qualsevol 
in formació, adreceu-vos a: «La 
tenda», Via Laietana, 118. Barce
lona-9. 

Durant la Setmana de la Unitat del 
18 al 25 de gener) a més d'sitres ac
tes, s'ha celebrat al Fòrum Vergés un 
cicle de conferències, amb la coHabo
ració del Centre Ecumènic de Barce
lona. 

Hi han inter"ingut: Antoni Flo
r it (de l'Església Evangèlica E s
panyola ), reverend Josep Bus
que!s (de l'Església Espanyola 
Reformada Episcopal), reverend 
H a n s Stemper (de l'Església 
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Evangèlica Alemanya), reverend 
Brian Lea (de l'Església Anglica
na) i reverend P. Dimitri s Ch. 
Tsiamparlis (de l'Església Orto
doxa Grega). Cada cúnferència ha 
acabat amb un diàleg i una breu 
pregà ria ecum ènica . 

El Secretariat «Justícia i Pau» de 
l'Archidiòcesi de Barcelona va conclou
re la seva campanya de recollida de 
signatures per a la carta al cardenal 
Taranc6n perquè intervingui a favor de 
" Amnistia, amb la celebració de ,'Eu
caristia presidida pel cardenal Jubany. 
el dia primer de gener, a la catedral. 

Aquesta campanya de recollida 
de signatures ha tingut un ampli 
ressò, tan t a la premsa diària 
com a moltes revistes (recordem 
«Presència», «Canigó», etc.). Les 
signatures recollides al Secreta
riat de Barcelona foren 58.000, de 
les quals cal exc1oure'n, per man
ca del número del D.N.I., 5.400. 
Així, doncs, el nombre de signa
tures vàlides fou de 52.600. Nom
bre molt respectable, si tenim 
present que l'exigència del docu
ment d' identitat e ra per a molts 
un gros condicionament. 

Seu d'Urgell 

Cal assenyalar amb goig l'autoritza
ció, de part del bisbe d'Urgell, del ca
talà com a llengua per a les actes dels 
llibres sacramentals 1 d'òbits. 
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En realitat, no és més que l'a 
plicació a aquesta parceHa de l'ac
tivita t eclesiàstica d'un principi de 
segles, reafirmat en el Concili Va
ticà II; la catol ici tat de l'Esglé
sia implica l'assumpció de totes 
les cultures i llengües. 

Per això, en la carta multico
piada amb què el canceller se
cretari d'Urgell -per encàrrec es 
pecial del senyor bisbe- fa 1vi
nent a tot el clergat l'autoritza
ció del català, remarca: « . . . són 
moltes i poderoses -avui més 
que mai- les raons per les quals 
no hagi d'ésser ja més ajornada 
una pràctica pos itiva sobre aquest 
particular, i es retorni a la si
tuació normal, que, de fet havia 
existit sempre a la nostra diòcesi 
i que, tot de cop, va estroncar-se 
als voltan ts de l'any mil vuit
cents. ( ... ) Un altre motiu, ben 
vàli d, és que, amb la introducció 
de la parla nadiua en la Litúrgia, 
el català ha esdevingut una de Ics 
ll engües oficials de l'Església, i 
ella ha d'emprar-se en la celebra
ció de l'Eucari stia, en la predica
ció de la Paraula de Du i en l'ad
ministració dels Sagraments din s 
les comunitats que la parlen . Po
dn constatar també com les pu
blicacions de la nostra diòcesi 
(<< Butlletí Oficia¡' , «Església d'Ur
gell», «Full Dominical.) vénen es
crivint-se bàsicament en català . 
( ... ) En la darrera sessió del Con
sell presbiteral , ... el senyor bisbe 
va sotmetre el cas a l'opinió dels 
membres d 'aquest Consell , i, prè
via votació secreta, el resultat fou 
un assentiment massiu, gairebé 
unànime. Després, amb ocasió de 
l'Assemblea plenària de l'Episco-



pa t, en parlà amb bisbes de la 
nostra regió i amb d'altres que 
tenen llengua pròpia, i cap d'ells 
no va trobar-hi la més ll eugera 
dificultat .• 

Des d'ad gosem esperar que 
aques ta normalització del català 
al si de l 'Església diocesana d'Ur
gell no serà un fet aïllat. 

València 

Ja tenim a València la tan anhelada 
Facultat de Teologia per la qual tant 
s'ha bregat des de fa no pas pocs 
anys. 

A mitjan novembre i en les 
aules de l'antic seminari del car· 
rer de Trin itaris es constituïa i 
s'inaugurava la Facultat de Teo
logia de Sant Vicent Ferrer sota 
Ja pres idència del bisbe secretari 
de la Congregació Romana per a 
l'Educació Catòlica i del gran can
celler don José M.' Lahiguera. 
Ocuparen també la presidència 
tots els bisbes de les diòcesis su
fragànies i els superiors dels pa
res dominics. que han estat co
factors de la facultat. 

Igualment hi foren presents les 
primeres autoritats civils de la 
ciutat així com les acadèmiques 
de la universitat. 

En l'acte d'inauguració prengué 

la parau la per a dictar ]a prime· 
ra lliçó acadèm ica el pare Sauras 
O. P. Tot segu it parlà el degà de 
la Qva Facullat, doctor Arnau, 
el qual, entre altres coses, aHud.í 
a les gestions que ja els bisbes an
teriors, Olaechea i Gonzalez Mora
Icjo, havien realitzat per recupe
rar el rang universitari dels es
tudis teològics del seminari. Fi
nalment, monsenyor Schroeffe r . 
en nom del cardenal Gar rone, de
clarà erigida la Facultat de Teo
logia de Sant Vicent Ferrer. 

La Facultat resta const ituïda en 
dues seccions: la secció Diòcesi. 
enquadrada en el Seminari Me
tropolità, la qual, amb el s sis cur
sos, suma 187 alumnes, i la secció 
Pares Dominics, amb 51 alumnes 
En total sumen, inclosos els 51 
alumnes de ll icenciatura, 289 
alumnes, entre seminaristes, re
ligiosos i seglar , els matriculats 
el primer trimes tre. 

Quant al patronatge de sant 
Vicent Ferrer caldria apuntar que 
aquest sant, molt representatiu 
del nostre Pais, es va destacar, en
tre altres coses, per predicar sem
pre en la nostra llengua valencia
na, la del poble, per tal que fins 
els més humils el comprengues
sin. Ens sembla, doncs, que ha 
es tat un encert aquest patronat· 
ge. E l que desitjaríem és que la 
Nova Facultat en les dues sec
cions ho prengués en compte. De 
moment, ens consta que no ha fet 
res per admetre la llengua del 
Pafs. 

També hem de lamentar una al
tra cosa i és que tots els elements 
rectors d'aquest organisme per
tanyen a l'ala conservadora_ 
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Un dels treballs que s'ha proposat 
la nova Facultat ha estat ressuscitar 
la revista «Anales_ del Seminari Me
tropolità de València. que des de feia 
uns anys havia deIxat de publicar-se. 

.Anales. va néixer l 'any 1961. 
En aquell moment era totalment 
confeccionada pel claustre de pro
fessors de filosofia i teologia, i 
sortia amb el propòsit d'anar do
nant a llum els treballs cientifics 
que els professors anaven prepa
rant per a les classes, o bé tre
balls de llurs investigacions. La 
revista anà sortint semestralment 
fins a l'any 1969 i anà recollint to
tes les tesis doctorals i altres ar
ticles d'alta elucubració i sense 
aspiracions a connectar amb la vi· 
da r eal dels seus lectors, que més 
que lectors es limitaven a ser 
subsciptors. 

En aplegar al núm. 17, aquesta 
publicació es va deturar, no sa· 
bem perquè, malgrat que ens ho 
i maginem. Però ara cal tirar en
davant perquè si no, quina clas· 
se de facultat seria la nostra ... ? I 
aix.í hom ha començat una cam
panya de recollida de subscriptors 
per a «Anales» restaurat (no sa
bem si reformat). 

Ens arriben noUcles que l'ona de 
secularitzacions continua, no es detu
ra, potser va en augment. Darrera
ment s'han donat casos de secularit
zació en grup. 

Ja va resultant bastant normal 
en les reunions de sacerdots el 
tema dels amics que van prenent 
la determinació de seculari tzar
se. I de tant en tant hom dóna la 
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noticia d'alguna secularització im
portant, per la significació dioce
sana del personatge. Però ens fa 
l'efecte que això encara no arriba 
a preocupar massa la nostra jerar
quia que sap molt bé que el cler
gat de la nostra diòcesi encara es 
manté molt nombrós, malgrat que 
les baixes, entre defuncions i s~ 
cularitzacions, superen clarament 
les ordenacions, les quals, a par
tir d'aquest any van a minvar es
candalosament. El nostre bisbe 
sembla cada volta més convençut, 
així ens ho ha ret saber, que les 
baixes es produeixen per manca 
d'espiritualitat i per massa preo
cupació de tipus social; això fa 
perdre la brúixola sacerdotal i s'a
caba menyspreant e l celibat i ca
sant-se. 

Malgrat que la noticia sobre el judi
ci en el TOP de 16 obrers valencians, 
ha estat molt difosa per la premsa na· 
cional, la qual s'ha fet ressò tamblii 
de les opinions I positures de tanta 
gent que ha manifestat la seua soli· 
daritat amb els 16 encartats, també 
volem fer constància d'aquest esdeve
niment aci. 

Entre els processats hi havia 
dos companys sacerdots, els jesuï
tes Ramir Reig i Rafa Cassanova, 
per a cada un dels quals dema· 
nava el fiscal S anys (de presó, és 
clar). Les penes demanades per 
als a ltres osciHaven de S a 12 anys. 

El judici se celebrà el 28 de no
vembre passat. Abans de comen
çar, el fiscal ja féu notar que ana
va a rebaixar ostensiblement les 
penes a condició de ... no sabem 
si els defensor s complirien o no 



la condició, el que sí sabem és que 
les penes, al final del juí havien 
desaparegut o rebaixat bastant. 
Els dos companys sacerdots jun
tament amb set més sortiren ab
solts i els altres set amb condem
nes d'ull a quatre anys. 

L'acusació se sostenia per as
sociació iHícila i propaganda il· 
legal. 

No podem negar que la decisió 
del tribunal ens ha prodlÜt satis
facció pel que suposa d 'avenç en 
el reconeixement de les llibertats 
democrà tiques. 

Segurament quan surti aquest nú' 
mero de «Quaderns» ja serà al carrer 
el Missal en llengua valenciana. 

Després de molts anys (perquè 
han estat molt anys) de reunions 
i no pas poques discussions en 
la Comissió encarregada de prepa
rar-lo, finalment els bisbes de les 
tres diòcesis valencianes, reunits 
el 29 d'octubre passat, aprovaren 
els textos litúrgics que regiran 3. 
les tres diòces is. 

La Comissió de Litúrgia inter
diocesana per a la Llengua Valen
ciana està formada per un grup de 
seglars i sacerdots de les tres diò
cesis. Entre els seglars, comptem 
esc riptors destacats de les l1etres 
valencianes, com Sanchis Guar
ner, Enric Valor i altres. La Co
miss ió es reuneix periòdicament 
per lai d'anar estudiant els proble
mes que fan relació a l'ús de la 
nostra ll engua a l'Església. 

Actualment es porta una acció 
a Alacant per a normalitzar-hi les 
misses en valencià. Ens ha sor· 

près i, al mateix temps, ens ha sa
lisfet fo rça saber que Alacant ha 
estat notícia darrerament a la 
premsa per haver-se celebrat en 
valencià en a lgunes esglésies d 'a
questa capital. El mateix bisbe, 
monsenyor Bar.rachina (i aquesta 
es la nostra major sorpresa) és 
qui està demostrant més gana per
què prompte apareguen en algu
nes parròquies d 'Alacant cartells 
anunciant misses en valencià, fins 
i tot s'ha preocupat perquè el pa
re Riutort, de la Comissió valen
ciana de Litúl'gica, dirigeixi algun 
curset de valencià per a sacerdots 
d'aquella diòcesi. Un detall ben 
significatiu: la primera missa en 
valencià ha estat celebrada en la 
catedral. 

El trenta de maig de 1973 era erlgi· 
da canònicament l'Associació ReligIo
sa ocLa Paraula Cristlana-. la noticia 
us la dono amb una mica de retràs, 
però més val tard que mai. la veri· 
tat és que no la volia donar sense 
parlar abans amb el pare Pere Riu
tort, membre destacat d'aquesta assa
dació. 

Quant als fins que persegueix, 
anem a transcriure alguns arti
cles dels seus estatuts i us en fa· 
reu una idea millor. 

Art. 1 r. - Per comissió i dele
gació dels reverendíssims ordina
ris de les diòcesis del Pafs Valcn
cià/ s'erigeix en la seua capital i 
en la demarcació territorial del 
seu antic regne i diòcesis respec
tives, l 'Associació Religiosa La Pa
raula Cristiana. 

L'objecte és contribuir al fo
ment de la vida cristiana en la 
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llengua pròpia dels valencians . 
conscients, per tant, que, segons 
ens ensenya la Santa Mare Esglé· 
s ia, tota predicació i actuació del 
missatge evangèlic s'ha d'adaptar 
a la manera de ser i a la llengua 
de tots i de cada u dels pobles del 
món (Lumel1 Gm/iulI!, núm. 13 i 
Gaudium e/ Spes, núm. 44 ,. 

Art. 2n. -Per al compliment 
dels seus fins l'Associació utilit
zarà els mitjans de comunicació 
social que estime més adients i 
molt especialment usarà de la im
pressió de llibres, fulletons, fulls 
i revistes. 

Art. 4t. - D'acord amb els seus 
fins específics, l'Associació actua
rà per les següents seccions: al 
Secció Litúrgica; bl Secció Bíbli
ca; e) Secció Catequètica; d) Sec
ció Musical; e) Secció de Devo
cions Populars. Tanmateix, po
dran crear-se aquelles altres sec
cions que considere oportú la Jun
ta del Govern. 

Art. 5è. -L'Associació La Pa· 
raula Cristiana procurarà mante
nir la més estricta relació i unitat 
amb totes les altres associacions 
religioses de les diòcesis del País 
Valencià. 

Art. 8è. -L'Associació de La Pa
raula Cristiana, es governa sota 
les directrius dels bisbes del Pals 
Valencià, per mitjà de la Junta 
General d'associats i del seu re
presentant, la Junta de Govern. 

Fa, doncs, any i mig llarg que 
està constituïda l'Associació, i la 
veritat és que no ha transcendit 
massa als ambients populars. 

Actualment és integrada, en la 
direcció, per un grup de prohoms 
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ben coneguts per la seua signifi
cació religiosa i valencianista, però 
sense massa projecció social; po
dríem dir d'altes esferes. 

Quant a les activitats efectua
des, no en sabria bé apuntar-ne 
cap per manca d'informació. Sé 
que s'està traballant per crear de
legacions a Alacant, Castelló i ~ 
alguns altres Bocs, i que de cara 
a l'ensenyament també s'ha fet 
quelcom i en algun ambient de 
joventut, però, com deia, sense 
massa transcendència a l'opiniÓ 
pública. 

Organi tzats pel Departament de Llen
gua I Cultura Valenciana de la Univer
sitat de València i per l'Institut de 
CièncIes de l'Educació (ICE), aquest 
any es donaran cursos de llengua va
lenciana. 

~Is cursos tindran lloc a 26 
centres de les següents ciutats : 
Alacant, ELx, València, Gandia, 
Ontinyent, Alcoi, Dénia, Novelda , 
Vilareal, Alzira, Castelló de la 
Plana, Xàtiva, Sagunt, Petrel, LU
ria, Torrent i Oliva. 

Aquests cursos, de tres mesos 
de duració, estan programats per 
a professors d 'Ensenyança Gene
ral Bàs ica principalment, amb la 
pretensió que aquest és ci mi· 
llor camí per introduir l'ensenya· 
ment de la nostra llengua a l'es
cola. 

AI cap d'aquesta empresa fi
gura el nom del professor San
chis Guarner amb tot el perso
nal del Secre tariat d'Ensenya
ment de l'Idioma. 

Antoni Signes 



TEMPS OBERT 

El món rural marginat 
encara avui 

-No s'ha fet justícia a l'home 
del camp; hem menyspreat la se
va tasca que, per altra banda, é, 
la base de moltes indústries .• Ai
xí s'cxpre sava no fa gaire lemp~ 
el bi be de Girona. 

Sembla nts termes empra la Fc
deració Internacional de Movi· 
ments Rurals Adults Catòlics 
(FIRMAC) en la declaració feta a 
l'Assemblea que ha celebrat a 
Yaundé (Camerun ): . El rural se 
sent avui com deshumanitzat , 
buit de s i mateix, mancat de res
ponsabilitats , pur in strument de 
la producció, sense beneficiar-se 
del que ell produeix i, molt so
vin t, ni amb veu per tal de fer-sc 
sentir.» 

Certament que el món rura l ne
cessita no tant les declaracions , 
com el treball preocupat i actiu 
dels homes, i que els reunits a 
)'Assemblea esmentada es van de
manar. i demanen als cristians . 
un esforç pe r tal que aquest món 
rural trepitj at i margi nat encara, 
on els seus habitants són cada 
cop més pobres mentre uns pocs 
s'enriqueixen cada vegada més, 
de ixi de mourc's presoner dels 
engranatges dels grans interessos 
i del capitalisme intern acional, 
que sembla que no li deixi altres 
camins que acceptar-ho o morir. 

Així avui, el món rura l, des del 
Canadà a l Vietnam, dels Andes a 
les planes del Brasil, a l'Àfrica i 
a Europa, descobre ix el pes de les 
diverses dominacions que té so-

bre d 'el l. I e l centenar de diri 
gents de moviments rurals ca.tò
li cs de vin t països d'Àfrica, Euro
pa , Às ia i Amè l"ica han esbri nat 
la realitat que els envolta i fan 
aquestes manifestacions: 

-Que a Europa, els agricu ltors 
mostren e l seu despit pe l baix 
preu de venda dels seus produc
tes, en tant que els produc tes in
dustrials que els són necessaris 
per a l'activitat del camp augmen
ten cada dia de valor_ Endeutats, 
veient que la terra és motiu d'es
peculació i que queda fora de la 
seva capacitat financera , resten 
amb una inseguretat permanent, 
s i és que no se'n van cap a la in
dú stria, maldant una nova opor
tunita t. La tècnica moderna té 
unes ex igències: la necess itat de 
capi ta ls cada cop més a lts, la im
portància dels mercats lliures, on 
preval la llei de la concurrència ; 
això crea desànim a la gent del 
camp, que no volen, amb tot , veu
re's marginats d'un món nlral en 
plena transformació. 

-Que l 'Africa, després de la se
va independència , desperta, s'o
bre a una nova civilitz'ació i es 
coHoca en el perill de perdre els 
valors propis de la seva cultura 
tradicional. Homes j dones des
cobre ixen les dificultats de Ja vi 
da al camp, la variabilitat dels 
preus, la incertesa de les èpoques , 
el drama de la secada al Sahel, 
les perspectives de fam que de 
tot això se'n deriven. Les ciutats 
creixen, i ofereixen noves possibi
lita ts. E l camperol no es vol mar
ginar; va a cercar lluny del po-
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ble o del país allò que li perme
trà de viure la vida com a per
sona. Però molt sovint només tro
ba desenganys. 

-Que freqüentment sentim 
parlar de les masses de campe
ro ls d'Amèrica del Sud, que ja 
des de segles mal viuen domina ts 
per unes minories privilegiades. I 
ta mbé sentim a dir que aques ta 
situació ha de canviar. El fe t que 
no es pugui utilitzar la terra d'a
cord amb les necessitats de la m a
joria; els salaris de fam , la inse
guretat en el s preus, les expul
sions de les terres i els acomia
da ments injustos, tot això sacse
ja l'apatia de la gent del camp i 
fa que molts prenguin conscièn
cia de llur situació i actuïn . 

- Que a l'Asia, un continent de 
prop de mil milions de campe
rols que treballen pacientment 
les terres i lluiten de segles con
tra la secada, les inundacions i la 
fa m, són ell s els qui supor ten les 
conseqüències pitjors de les guer
res i confli ctes . Les reformes agrà
ri es a corre-cuita, sense tenir en 
compte l'autèntic desenvolu pa
ment de l'home rural, els deixa 
pe rplexos. Resten oblidats a l'ho
ra de les decis ions; no són pali 
actors del seu propi alliberament. 

I amb tot això, ¿com apareix 
l'E sglésia als ulls dels homes del 
món rural de tots els con tinents ? 
Molt sovint, com un teló que ama
ga el signe d'alliberament que eUa 
hauria d'ésser . En molts llocs, 
més aviat còmplice dels qui s'a
profiten dels dèbils, dels pobres. 

L'anàlisi dels reunits a Yaun
dé es va cloure amb aquestes pa
raules : . La major part de vega-
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des, l'Església és vista com una 
gran empresa, vaciHant per les se
ves crisis successives, sospesant, 
sense saber quin camí prendre, 
vaci l-l a a donar el pas d'un com
promís autèntic vers l'allibera
ment integral de tots els homes, 
dels oprimits i també dels opres
sors. I , malgrat lot, nosaltres 
creiem que en aquestes condi
cions l'Església pot ajudar els ho
mes a viure l'Evangeli plenament. 
Moltes vegades, enca ra, la majo
ria de l'Església, no es posa al 
costat dels qui sofreixen. Mentres
tant, però, els cristians que vo
len ésser fidels al missatge del 
Crist han fet l'opció de llui tar 
amb els seus germans per l'alli
berament coBectiu .• 

Voldríem confiar, amb el bisbe 
de la seu de Sant Narcís, que les 
persones interessades en el desen
volupament del món rural, aquí i 
arreu, no es trobin soles en els 
seus esforços, sinó que el món 
rural sigui un centre d'atenció 
també pels cristians. 

S. c. 

Els oblidats 

del Tercer Món 

Una història entre moltes. Un 
parcer sud-americà, conreador de 
part d'una gran propietat, va ba
ver de lliu rar el 21 per cent de 



la producció al propietari. Els in
gressos ne ts de l 'any fo ren 372 mil 
pesos; així doncs, li restaren 290 
mi l pesos. Però les despeses a càr· 
rec del pa rcer van ser de 268 m il 
pesos (l'aigua subministrada, en
tre allres coses); l'ingrés ne t, per 
tant, es reduïa a 22 mil pesos, 
quantitat que no li permetia ni 
t a n s o 1 s amortitzar l'equip. 
Aques t ingrés, a més, havia de rer 
possible la vida del parcer i la se
va famíl ia durant l 'any següent, i 
restitlli r a l banc el préstec de 70 
mil pesos concedit per a l'adquisi
ció de llavor, eines, accessoris, 
etc . 

No és estrany que un home del 
ca mp vagi a dormir famolenc des
prés d'un dia de trebali esgota
dor. I això no tan sols als països 
de l 'anomenat Tercer Món. Pertot 
arreu, els agricu ltors no propieta
ris , i a vegades també aquests, te
nen ingressos insuficients en re
lació a mb els treballadors d'altres 
sectors econòmics; aix1 ho posa 
de manifest un informe de l'OIT 1 

que recull dades de 75 països. 

Un abisme en els ingressos 

E.s difícil aconseguir dades so
bre els ingressos. Per això, en l'es
mentat informe s'utilitza la dife
rència entre ¡'agricultor i les al
tres economjes a partir del pro
ducte inte rn brut (PIB). Aquesta 
diferència, que s'ha calculat amb 
dòlars USA, assoleix fi tes alar-

mants. A Filipines, per exemple. 
es descobrí que aquesta dife rèn
cia entre el BIP agrari i e l de la 
resta d'econom ies era de 155 a 
36 1; a Mèxic de 150 a 668; a Puer
to Rico de 135 a 1.924; a Bolívia 
de 68 a 205 i a l Brasil de 108 a 
362, mentre que a la Repúbli ca 
Federal d'Alemanya era de 910 a 
3.034; a França de 1.250 a 2.90 1 i 
a Dinamarca de 2. 100 a 3. 141. (Les 
xifres corresponen al 1970.) 

D'a leshores ençà l'ab is me en tre 
l'agricultura i les altres econo
mies ha continuat obrint-se més 
i més. La raó és que als països in
dustrialitzats els augmen ts dels 
treball adors van anivellant-se 
amb el cre ixement de la deman
da interna de productes agrícoles, 
men tre que als països en desenvo
lupament la pobresa rural té com 
a re l el baix guany per treba Ila
dar. 

Endemés, la càrrega dels baixos 
ingressos de l'agricultu ra no es 
distribueix equitativament. Les xi
fres més recents ens d iuen que 
són la gent pobra del món rural 
als països en desenvolupament, 
els qui més sofre ixen de la pre
sent diferència en els ingressos. 
Per això, es diu a l'in forme de 
l'OIT que, des d 'un punt de vis ta 
social, serà necessari augmentar 
el percentatge dels ingressos per 
habitant al món rural a.llí on es 
mantingui a nivell del mínim in
d ispensable, però encara més ne
cessari serà augmentar-lo alIí on 
estigui per sota d'aques t mínim. 

1. «[ngresos de los trabajadores agrlcolas, con particular referen
cia a los paises en vias de desarrollo», Organizaci6n Internacional del 
Trabajo, Ginebra, 1974. 
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Què es pot fer? 

L'informe diu que s'han de can
viar les polítiques nacionals vers 
l 'agricultura. Poden ajudar-nos a 
comprendre aquesta urgent neces
sitat, unes dades: E ls dos terços 
de la població dels països en des
envolupament viuen a zones ru
rals. Es considera que el 40 % d'a
questa població rural viu a la mi· 
sèria. Margina ts del progrés so
cial, econòmic i tècnic, milions 
d'homes i dones del camp estan 
mancats d'educació i formació, 
sense possibilitats de millorar el 
seu nivell d'alimentació i habita
cle ... El 20 % dels terratinents del 
tercer món SÓn propietaris del 50 
al 60 % de les terres que es poden 
llaurar. A Veneçuela en són del 
82 %; a Colòmbia del 56 %; a l 
Brasil del 53 %; a Filipines, l'tn· 
dia i Paquistà de prop del 50 %. 
Al contrari, uns 100 milions de 
propie taris de menys de 5 hectà
rees s'apleguen en el 20 % de les 
t erres que es poden llaurar ... Són 
víctimes d 'aquest sistema els qui 
no tenen terra, els parcers i mol ts 
petits propietaris rurals ... 

Solucions? L'informe fa esment 
d 'algunes: Reforma agrària; pro
tecció enfront d'usurers i inter
mediaris; divers ificació en les ac
tivitats rurals que faci possible 
noves oportunitats de treball; 
més assignacions póbliques a les 
zones rurals , que exigeix una re
forma total del sistema fiscal.. . 
Amb tot, les solucions seran dife-

rents segons els llocs i els paï
sos. E l que certamen t caldrà, és 
analitzar les causes d'egoisme in
dividual i coHectiu que fan possi
ble encara la situació del món ru
ral avui, quan tenim avanços en 
tots els a ltres camps de l 'econo
mia. ¿Tant diHcil és el progrés aro 
mònic de la humanitat, mitjan
çant la participació de tots a la 
creació solidària d'un món -tam· 
bé rural- millor? 

S. C. 

Brasil: Conflictes i 

esperances a Sao Fèlix' 

El 28 de març de 1973, fou con
demnat en judici celebrat a l'Au
ditoria Militar de Campo Grande 
(Brasil), el pare François Jentel, 
col·laborador del bisbe Pere Ca
saldàliga. El 22 de maig de 1974, 
el Tribunal Superior Militar de 
Brasília va absoldre per unanimi
tat el pare Jente\. Després d'un 
any d'empresonament, es reconei
xia públicament que el seu «crim. 
ja no era el de «subversión,., «CO
munismo1O o «guerrilla,. , 

Una notícia d 'agència que va re-

1. Antecedents del conflicte els trobareu a .Quaderns de Pastoral. 
nÓUl. 26, 'pp. 525-526 i 562-564. 
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produir la premsa, concretanlent 
. EI Correo Catalan. del 1-9-74, i 
que es referia a les relacions Es· 
glésia-Eslat al Brasil, deia entre 
altres coses: «La acci6n nuís im
portal1te hasta a/lOra en el me
joramiento de las relaciones en
Ire la I gl es ia y el Eslado ha sida 
la liberación del padre François 
Jen tel, centro d e la cOl1troversia 
que el pasado año motivó, en cier
to modo, que el Gobierno deluvie
se li un obispo. El padre Jentel 
ha sida pueslo en liberlad des
pués de acceder a regr esar a su 
país.» 

El bi sbe detingut, del qual fa 
esment la nntIc ia, és el bisbe de 
Malo Grosso, Pere Casaldàliga. 
Precisament ens ha arribat, res
pecte a la notkia, una nota seva 
que ha corregu t pel Brasil i que 
creiem que és important repro
duir parcialment, ja que ens per
metrà de veure que la seva si
tuació i la dels seus coHaboradors 
no ha estat pas superada amb la 
llibertat del pare Jente!. 

«Certament, per a no altres 
--diu- els seu cas no s'ha resol t 
amb just ícia. Perquè la causa de 
l'Església de Sao Félix no és la 
causa jj personal" del pare J entel. 
La veritable causa es la de l'in
quérito de l'equip pastoral de la 
Prelatura, el de l'Església de Sao 
Félix, són la dels drets bàsics del 
poble de tota la regió, mai no 
atorga lS, sempre menyspreats, hi
pòcritament ajornats sota l'acusa
ció de subversius i només amb 
concessions enganyoses.» 

I afegeix més endavant: . No 
s'ha fet justícia amb aquesta es
tranya alliberació del pare Jentel. 

Ell és tan sols una víctima més. 
No s'ha resol t res del que era veri
tablement urgent resoldre. Com a 
molt, s'haurà resolt una nova ten
sió entre l'Església "oficial" i el 
Govern del país. Per la diplomà
cia se salven només els in teressos 
dels grans. Els del poble només 
se salven per la justfcia_ I l'Evan
geli no és diplomàcia . Tot es pot 
salvar en la pau, diuen; tot es pot 
perdre amb la guerra. La guerra 
més dissortada, amb tot, seria 
una falsa pau, per hipòcrita, per 
ingènua o per omissió. No puc 
creure en aquests diàlegs nous 
entre subordinats, a les altures, 
quan a la basc, el poble -que 
hauria de ser el primer- no té 
veu per a dialogar. Hi ha diàlegs 
que només serveixen per comprar 
el silenci.» 

Sospitant que aquestes parau
les seves poden semblar .agres o 
inescaients», recorda, perquè ho 
sap i el viu diàriament, el proble
ma a l'àrea de la Prelatura: . A 
tota l'illa de Bananal; a Santo An
tonia, Barreira Amarela i ribera 
del Rio das Mortes; al Ribeirao 
Bonito i a la Casalheira, al Bar
reiro, Piabanha i MatÏnba; a Por· 
to Alegre; a Serra Nova i serloes 
pròxims, i a les adjacents a Lu
ciara i Sao Félix ... el poble serla
nejo o posseïro no té terres ni 
perspectives d 'un futur humà. Al 
llogaret dels Tapirapé, on fa més 
de 20 anys que treballava el pare 
François, encara no tenen terres 
suficients ni parceHades, i per 
quat.re vegades han desaparegut 
misteriosament, a la FUNAI, les 
reclamacions i mapes relatius al 
cas. A Santa Terezinha tot just 
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han començat les parceHacions, i 
el poble viu l'amenaça de veure's 
tancat, dins l'àrea urbana, als lí
mits estrictes de la zona edifica
da; ningú no podrà lügar ni el ca
vall fora de casa ... Mentrestant, 
les grans fazendas pecuarias, sub
vencionades oficialment, es mul
tipliquen en nombre, poder i arbi
trarietats. l les moltes reclama
cions -per escrit o per visita per
sonal; per denúncia del bisbe, sc
gregadament impune, o per tími
da aHegació del poble- són nor
malment ignorades .• 

A tots els qui, dintre i fora del 
Brasil, continuen les lluites i es
perances d'aquella església local, 
també els recorda el que va es
criure el 27 de maig de 1974 diri
gint-se als cristians de Campo 
Grande, els més propers aI pare 
Jentel durant l'any del seu capti
veri : . Si el desenllaç d'aquest cas 
-diplomàtic per bona part dels 
seus principals actors- no és una 
alegria de testimoniatge evangè
lic, la manera fraterna amb la 
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qual l 'església de Campo Grande 
va acompanyar el. "padre" en el 
temps d'empresonament, és un 
testimoniatge i una alegria que 
compensen. Confiem encara en la 
vostra soUdaritat cristiana, per
què la veritable causa del procés 
persisteix: el nostre poble sense 
terra, sense esdevenidor .... 

El bisbe Casaldàliga acaba la se
va nota dient: . Es l'esperit de 
Jesús, el qui vol la seva Església 
compromesa en l'a lliberació total 
de l'home. Es ell qui exigeix d'a
questa petita església de Sao Fé
lix un ferm i arriscat compromís 
amb l'home marginat -posseïra, 
india, peón- que integra el Poble 
i fa la Història humana d'aquests 
serives.» 

Els autors de la notícia d'agèn
cia, sens dubte que desconeixen 
allò que ens fa descobrir la nota 
del bisbe Casaldàliga: les situa
cions d'injustícia - malgrat dis
sortades accions diplomàtiques
continuen ... Per això continua la 
lluita; i certament l'esperança. 

s. c. 
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