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Amic subscriptor :
Us preguem, als qui encara no heu enviat l'import de la
subscripció d'enguany, que ho feu en rebre aquest número,
per gir postal ,
taló bancari ,
-

o directament a Rivadeneyra, 6·4 t.

La subscripció de 1975 és com la de l'any passat. de 325'pessetes.
Si ja heu efectuat el vostre pagament , no tingueu en compte
aquesta nota
Gràcies per la vostra coHaboració .
Quaderns de Pastoral

PRIMERA
PlANA

EL DRET DELS IMMIGRATS
A SER CATALANS
Tot i que l'arribada massiva d'immi g rants a Catalun ya és un fet habitual en la n os tr ~ his tòria, les propo rc ions que ~_quest fenomen ha pres en les últimes
dècades són excepcionals. Aq ues ta magni tud, unida a
Ics circum s tàncies polítiques que seguiren la guerra civil , ha ar ribat a plantejar, en els moments à lgids, el
prob lem a de la identitat catalana. Ara, però, la coincidència d'una clara davallada del fl ux migratori amb
els primers indicis de recuperació política del País, propicia el ba lanç. la r eflex ió i la proposta de mesures, de
cara a l futur de la nostra societat.
En aq ues ta línia, el «Grup cris tià de promoció i de.
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fensa dels drets humans., de Barcelona, va dur a terme, al començament d'aquest any, una jornada d'estu-

di sota el lema . EI dret dels immigrats a ser catalans. _ Ens ha semblat que seria interessant per als
nostres lectors reprod uir les seves tres ponències bàsiques. Avui publi..uem la de J. Carrera i Planas i en
un pròxjm número donarem a conèixer les altres dues.
Malgrat l'inevitable desfasament entre una exposició
oral en el context d'una reunió i la seva transcripció escrita fora de l'ambient que l'envoltà, els conceptes exposa ts mantenen la seva validesa fonamental.
El fenomen migratori té també grans repercussions
pastorals. Hem de confessar que, malgrat els anys que
fa que tenim al davant unes situacions humanes especials derivades d'aquest fet, no hem arribat encara a
formular el que podria ser una pastoral d'immigració,
pensada de cara als qui vénen i de cara a la comunitat que ha d'acollir-los. Alguna cosa s'ha fet i alguna
altra s'està fent en aquest sentit. Potser més endavant
hi podrem dedicar unes quantes planes. De moment,
els articles que entre aquest número i el vinent us presentem, concebuts al marge de la preocupació pastoral
estricta, constitueixen un base de referència per a anàlisis posteriors i més especialitzades.
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UNA MAGRA
I SANITOSA FIDELITAT
Fa temps, durant els anys quaranta, en Manuel Brunet desenganyava un jove lletraferit que escrivia en
castellà: .Per què ho feu, d'escriure en castellà? No
en sou pas, de castellans. ¿Que no ho veieu que no us
ho agrairà mai ni.ngú?»

Ara, després del NO dels divuit regidors ba rcelonins
i del dels seus coHegues de Girona, sembla que el pals
s'ha reg.irat com una serp encaixonada. Ara, tothom
vol protegir la llengua i la cultura catalanes. Cal reconè ixer que e l moment cra oportú i que la premsa s'es·
tà guanyant un monument. I el pals reacciona com un
sol home; m illor, el país reacciona com un país. I,
això, ja és una reacció normal.
Aques ta normalitat de reacció fa anys que es manté i s'a ferma dintre els àmbits de l'Església, la qual,
en aquest pun t, manté una magra i sanitosa fidelitat.
Magra, perquè li manca l'adob suculent dels grans documents episcopals. Potser, d'anys enrera, només haud em d'agrair la pastoral del bisbe Ramon, de Vic,
«Drets de l'jnfant i de l'adolescenb, en la qual Cfa exigit l'ús del català per als infants de parla catalana, en
l'ensenyament religiós i en la pregària, a casa, al temple i a l'escola. Aquesta pastoral, magra i sanitosa
també, seria el contrapès a les actituds dels jerarques
de la immediata postguerra que pretengueren imposar el cas tellà àdhuc en els actes de pietat dels nost res sem inaris o que - 3 Tarragona hi deu prou haver
qui se'n recorda- ordien escaramuzas per obligar el
catecisme en castellà.
Fidelitat, doncs, magra, però sanitosa_ Perquè la
carn de poble que hi ha en el clero tenia fibra: Des del
primer mome nt hi I-:.avia qui bloquejava les escaramu·
zas i les fe ia fracassar, ni que fos un vicari general ame95

naçant amb la dimissió o un seminarista fent-se castiga r per equivocar la llengua. Arreu, almenys al Principa t, el poble s'ha anat trobant a casa seva en el temple, amb la seva llengua. I seminaris, centres parroquials, moviments apostòlics i educatius de l'Església, com les cases dels ordes religiosos arrelats al país,
han estat fogars de fidelitat funcional, com, sense que
calgui ni dir-ho, Montserrat, que en algun moment va
fer una mena de gerència pontifical de suplència. En
obrir el Concili les portes de la litúrgia a les llengües
nacionals, ci poble de Catalunya tingué els seus textos
«oficials» catalans i la renovació s'ba fet majoritàriament i amb tota naturalitat en català. La darrera innovació, la decisió d'Urgell i de Girona d'autoritzar la
llengua catalana per a tota mena de documents i registres eclesiàstics, decisió que esperem que serà seguida en els altres bisbats, acaba de completar la naturalitat.
Campanes al vol? No. Hi ha coses tan naturals que,
si voleu, no tenen cap mèrit. És fer el contrari que esdevé una gran culpa o delata una alienació total.
Propugnem en tots els àmbits aquest camí de naturalitat i de funcionalitat magra i sanitosa. l no enyorem excessivament uns documents que tenen el perill
de desnaturalitzar-nos en recolzar-nas-hi: Volent rei~
vindicar per a nosaltres uns textos usats i abusats de
la Pau a la terra del bon papa Joan, reproduïts infinitat de vegades i aHudits encara pels nostres bisbes
en el seu darrer comunicat, podríem caure en la trampa d'acabar creient-nos que nosaltres som realment «minories ètniques. a casa nostra. No. Si els bisbes volen
fer algun document, demanem que no el facin, a menys
d'usar el llenguatge no ambigu de reconèixer-nos una
«nacionalitat» i, llavors, si volen, que s'afanyin a aclarir quantes nacionalitats diverses poden conviure dintre d'un mateix Estat i com això podria clarificar els
camins de futur cap a la unió europea o mundial de
les nacions en un Estat únic.
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CAL QUE UN HOME MORI . .. ?
Sempr e, davant aquesta legalització -ara i aquí tan
justament, tan massivament posada en qüestió- de la
supressió d'una vida humana, que és la pena de mort,
em ve a la memòria aquell recurs, o subterfugi d'alguns a l'hora del procés de Jesús i que consistia a invocar la salvació del poble pel sacrifici d'un: cal que
un home mori per al poble.
Avtú, quan la hipocresia social pretén d'amagar sota fórmules diverses allò que de primitiu, de venjatiu
s implement té la pena de mort, aquella invocació torna

a ser present i es diu que cal que un home mori ...
per al bé i la tranquiHitat del cos socia!..., per a prevenir mals pitjors ... , per a escarment d'altres que poguessi n senti r la temptació del crim ... , per a salvar
valors personals i socials injustament menystinguts .. . ,
per a ...

Un fons incommovible de venjança, d'autoprotecció,
s'amaga sota aquelles fórmules per a degradar una vida
humana a la simple condició d'instrument. Els qui avui
sostenen encara aquest caràcter de prevenció de la pena
de mort -i són majoria entre els qui defensen la pena
cap ital- cauen en aquesta perillosa instrumentalització
de la vida humana que la degrada en transformar·la en

mitjà i s'oblida dels seus valors pregons i inalienables.
No és aqui el lloc de tomar a donar voltes sobre
les qüestions, que recolzem plenament, conscientment,
adduIdes a l llarg de l'àm plia campanya que Justícia i
Pau està portant a cap arreu de Catalunya. No hauriem,
però, servit els ideals que ens mouen pregonament si
no haguéssim portat el tema a les nostres pàgines que,
per camins certament definits, pretenen sempre d'estar al servei d'un poble, però precisament per la valori tzació i la defensa d'aquells valors personals sense
els quals cap poble no pot existir ni afermar-se. En
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sort i r en defensa de la vida i en posar-nos contra aquesta forma legalitzada de suprimir-la, no fem res més
que ser racionalment conseqüents amb aquella lfnia de
pensamen t i d'actuació que volem que ens caracteritzi
sempre .
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LíNIES D'ACCIÓ DE CARA AL FUTUR
DE LA COMUNITAT CATALANA
L'equip Sant Jordi del .Crup Cristili de Promoció i Defensa dels Drets Hu mans., de Barcelona, o rganit~li una sessió d'estudi sobre la immigració a Catalunya.
La sessió va quedar vertebrada per tes se-

güents ponències: .El procés històric de les
immigracions a Catalunya., per Josep B enet,
. Situació actual i pers pectives imm ediates del
fenomen migratori a Catalun ya. , per Josep Miró, i, finalm ent, la que ara us presentem. Quant
a les dues p rimeres, tenim projectada la seva

publicació per al número vinent.
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Un dret

Assenyalar camins d'acció no és mai cosa fàcil: la història
compta amb fets comprovats, l'anàlisi sociològica parteix de dades; l'acció, en canvi, neL'\. de la nostra capacitat creativa. Cal,
doncs, abocar en cI present tema el màxim esforç creatiu de
tots nosaltres, ens cal una voluntat decidida d'obrir camí.
El lema d'aq uestes jornades ha estat: El dret dels immigrats
a ser catalans. Un dret al qual aHudia Joan XXIII quan afirmava: .En tre els drets inherents a la persona hi ha, també, el del
poder-se inserir en la comunitat política, on un creu que es podrà
crear un esdevenidor per a ell i per a la pròpia famflia. En conseqüència, aquella comunitat, dins els límits que permet el bé
comú, rectament entès, té el deure de permetre aquella incorporació com també el d'afavorir la integració, en ella mateixa, de
nous membres.»

El nostre punt de partida nO és, doncs, un hipotètic deure de
l'immigrat, un a obl igació que nosaltres li poguéssim demanar,
sinó un dret que té, que objectivament -a part el seu grau de
conscienciació- ens pot exigir i que nosaltres tenim l'obligació
d'admetre i de possibilitar-ne la satisfacció.
La nostra seguretat

Per tal que aquest dret pugui realitzar-se, el primer que l'immigrant ha de trobar és una seguretat en la comunitat receptora. Heus aquí el nostre primer mancament: apareixem, sovint, com
una comunitat vaciHant, que no és un punt segur de referència
per a l'immigrat, que no ha descobert la correlació solidària entre el dret dels catalans a continuar essent-ho i ci dret dels immigrants a esdevenir-ho.

•

•

D'on ve la vaciHació dels catalans? Té fonts diverses. Vegem-ne
algunes.
1. La derrota del 39. Aquest és un aspecte particularment important per als creients. En efecte, l'exjstència d'una persecució
100

religiosa al bàndol favorable a Catalunya, i d'una persecució antica talanista al bàndol favorable a l'Església, durant la guerra civil,
va crear un comp lex en els ca tòlics catalans que, en part, encara
perdura. Jo mateix aHudia a aquest fenomen en el volum que
«Qüestions de Vida Cristiana. va dedicar, el 1965, al tema de la
immigració: « ... l!s e l cas que sota unes aparences ambientals de
triomf (el 1939), el nostre catolicisme reprenia la seva vida pública en e,stat de castració : el diari catòlic, e l nombre i varietat
de publicacions de tota mena, els moviments apostòlics més vius,
els dirigents de més prestigi ... no reaparegueren . Un gran buit,
emp lenat per papers híbrids, organHzacions fofes, personatges
de segon rengle, quan no vulgars oportunistes. Sobre el desconcert d'aquella hora queien les paraules primeres del primer prelat barceloní de postguerra: "Abran bien los ojos y persuddanse
de SLl funesta equivocación cuantos, seducidos por un falso señuelo d e hldependencias secesionislas, se aliaran, conscient e o incon.sciel1lemente, COll lan pérfidos enem igos de lo mas santa y sagrada."» ( <<Qüestions de Vida Cri s tiana », núm . 31).
Es evident que paraules com aquestes, amb el suport decisiu
d'una hora històrica difícil, van tenir una eficàcia que arriba
encara, poc o moll, fins a nosaltres. El complex d'inferioritat que
crearen era propici a certes idees sobre l'universalisme i la caritat,
que convidaven a donar de baixa la nostra peculiaritat, de J'univers
dels vivents dignes d'amor ... :t:.s a dir, invitaven al suïcidi.
2. Però això no és tot, que hem anat rodolant de complex en
complex . Encara no superada la causa esmentada de vaciHació,
ha vingut una crítica social, d'origen confusament marxista, que
ha fe t planar sobre tot allò que tingués una significació catalana
la sospita de tendència aburgesada, d'encobriment d'interessos
capi talistes, de tancament social. També les vaciHacions deriva·
des d'aquesta vaga acusació han incidit en el camp de Ja integració
dels imm igrats. En un moment donat, la llengua, perseguida durant 3nys i anys, ha pogut ser designada com l'idioma dels dominadors ... l és que sempre hi ha hagut interès a presentar en
con traposició les reivindicacions socials i les reivindicacions na·
cionals o polítiques, amb la intenció evident d'obtenir Ja seva
mútua frustració. Serà útil copiar aq uí un text que molts de vos101
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altres ja coneixeu: «A vegades una tècnica mal apresa o mal apli·
cada i l'observació parcial i precipitada de fenòmens socials ha
generat, en alguns, una visió artificiosa i deformada del fet català. Hi han contribuï t, també, molts anys de propaganda ... Ens
referim , concretament, als qui voldrien fer de la realitat catalana
una qüestió estricta de classes, r eduint la defensa de Catalunya
a uns suposats interessos de la burgesia. Una tal simplificació suposa mut ilar la nostra història d'abans de l'aparició de la classe
burgesa, quan el poble català, abandonat per l'ar istocràcia, manté aferrissadament la seva personalitat; suposa lma sobrevalora·
ció del període en el qual la burgesia -quan era realment la clas
se progressiva, en expressió de Marx- assumí la causa catalana;
i suposa desconèixer la deserció d'aquesta mateixa classe, com a
tal, ja consumada molt abans de la guerra civil, per unir-se a l'oligarquia antidemocràtica. En analitzar els fets d'octubre de 1934,
Joaquim Maurín escriurà que, amb aquell s esdeveniments, el movimen t catalanista comença a desplaçar-se de la petita burgesia,
que dom inava l'Esquerra Republicana de Catalunya, a la classe
obrera, com abans s'havia desplaçat de la burgesia que dominava
la Lliga a la petita burgesia. Una nova etapa, doncs, es va iniciar
aleshores e n el moviment català. La guerra va interrompre·la.
Tanmateix, durant la guerra d'Espanya, el moviment obrer de
Catalunya i el moviment català es trobaren units fent causa comuna ... To ts plegats van compartir, després, les conseqüències de
la guerra.»
Sembla estrany. però l'arribada massiva d'un proletariat, l~
gicament, en el moment d'arribar, més mancat de tot, que la
classe obrera del País, produeix com un miratge enlluernador
que fa pensar a alguns que no hi ha obrers catalans .. . Les immigracions van ser , primer de catalans, després de treballadors d'altres indrets d'Espanya. Ara comença la de nord-africans _ Però
totes aquestes diferents onades s'han anat sumant a la classe obrera catalana, la qual, a més de l'explotació capitalista, pateix, com
la resta del poble, les dificultats de tipus nacional.
3. Hi ha encara una altra font de vaciHació a tenir en compte:
la retòrica cosmopolita, a vegades lligada a un excés d'ironia i de
brometa, exercides, només, contra la modesta contribució catala102

na a la gran xaronada peni nsular .. Ara ja no es parla en els termes altisonants i feixistes d'anys enrera. Però subsisteLxen les
insinuacions de provincianisme, visió es treta, d'època de das grandes Imidades», aplicades, preci sament , contra els qui han superat

les ac tituds pro vincianes ... Convé fe r veure ben clarament als vacillants, Ja reaJitat. I la realitat és quc «quan la repressió ha acon-

seguit d'eclipsar-nos políticament, els catalans hem tendit a l'anonimal cul tural. Aleshores la nos tra creativitat i la nos tra projecció internacional han esdevingut nuBes».

En canvi, és un fet experimentalment comprovable el gran desplegament de Ca ta lunya i la seva proj ecció universal en moments
de retl'obame nt de si mateixa, al llarg de la his tòria. Pensem, per

no ana r més enllà , en els anys que van des del començament d'aquest segle fin s al començament de la guerra civil: l'activitat polí tica , l'cscl a t literari , la creació artís tica .. . J!s aleshores quan uns
quants nom s nostres sone n ro rtament a Europa i a Amèrica: Gau-

dí, Picasso -un imm igrat que continuà parlant català fins a la
mo rt-, Pau Casals, Miró .. . Els qui creaven a base de la matèria
viva que és l'idioma --el s escriptors de tota mena- quedaven,

lògicament, més limitats, quant a l'expansió geogràfica. Però el
valor universal de la seva creació és avalat pel reconeixement asso-

lit pels artistes: en efec te, eren to ts del mateix gresol cultural,
fonnavcn part d'un mateix sistema de pensament i d'expressió;
estaven . doncs, coHectivament, al ma teix n¡veU . Només que els
un s s'exp ressaven amb formes i sons de comprensió iHimitada, i
e ls a ltres amb mots que necessiten traducció. En contrast amb to t

això, què en queda de tots els botiflers dels anys 40? Què n'ha
pogut aprofitar la cultura castellana?
Resumin t: un utò pic govern cult ural cosmopoli ta entestat en
la productivitat humana, de cara només a aquesta productivitat

i a l benefici un iversal, aco nsellaria als catalans la fideli tat als
seus va lors específics, ja que, altrament, no n'aprofitarien res
ni els ci ut adans de Cata lunya ni els del cosmos ...

• •
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La primera línia d'acció passa, doncs, per la recuperació de la
nostra segure tat. Hi ha moltes coses a raonar, a argumentar, a

discutir. Però, quan arribem al punt de la nostra voluntat de
perduració com a comunitat, ens trobem davan t un fet que diflc¡¡ment adme t ser racionalitzat. Malament quan ens preguntem
massa per què volem la integració, per què volem ser catalans,
per què ... Arguments possibles a part, al capdavall hi ha una voluntat de viure que és al marge de tota lògica. Quan una persona
s'interroga massa sobre la conveniència de viure és que està malalta. La voluntat i la força de viure es tenen o no es tenen. La
recuperació catalana dels nostres dies indica que la tenim. La
massa immigrada, per la seva banda, tan traumatitzada per problemes vita ls gravíssims, necessita, bàs icament, una terra sòlida
damunt la qual poder construir una vida nova. La nostra segureta t, sense vaci Hacions, és el millor que podem oferir-li.

Cap a un nou concepte de la integració
Cal, un cop suposada la nostra seguretat vital, posar-nos a
pensar cap a quin tipus d'integració de nosaltres i dels immigrats
apun tem .
La vi sió històrica ens advera l'absència gairebé absoluta de
connotacions racistes en la trajectòria de Catalunya com a gresol
de pobles. La raça seria cosa gratuïta; la integració a un poble,
en canvi, és una decisió que qualsevol pot prendre sense que se
li exigeixin condicions naturals prèvies .
Ara bé, com concebem la integració ? Se n'ha parlat molt i
en tons diferents. Diria que és hora de fer un pas endavant en
aquest sentit.
En efecte. Hi va haver un temps durant el qual es parlava habitualment d'assimilació dels immigrats. Aquest concepte expressa
positivament la voluntat d'esdevenir una sola cosa els d'aquí i els
vinguts de nou . Però atribueix, vulgues que no, a l'immigrat una
posició poc airosa. Com si existís, realment, una Catalunya «feta
i acabada. -com refusava en Miró- o una Ca talunya «ideal., la
cantada pels poetes -com refusava en Benet-, a la qual, l'immi104

grat, esdevingut pura passIvItat, hagués d'acomodar-se ... Aquest
concepte va ser criticat i és criticable: ni existeix la Catalunya
ideal ni escau a qualsevol persona que hi arribi una actitud passiva.
El concep te d'assilllilació va ser substituït pel d'integració,
mot que ha esdevingut usual. Aqui ja s'insinua que la Catalunya
real, Ja dels homes i de les dones que hi viuen i hi treballen, ha
de prendre en consideració la persona de l'immigrat, el qual s'hi
in tegra personalment : opta per ser català. L'immigrat és vist no
ja com un element passiu sinó com actor de la societat a la qual
ha vingu t.
Doncs bé, crec q ue hauríem d'avançar cap a un concepte de
síntesi que podria expressar-se amb el terme d'integració activa.
No sé si el mot és escaient o cal buscar-ne un altre. Els no viole nts parlen també de «no-violència activa» . Es tracta, en tot cas,
d'extreure to ta la virtualitat del mo t integració, a fi que aparegui
clarament que aquell qui s'integra aporta coses importants. No
és un element passiu a mercè i a benefici del cos que el rep,
sinó un component que entra a formar part d'aquest cos, influint-lo. Hi ha, natu ralment -ho hem afirmat clarament en
parlar de la nostra seguretat i de la nostra voluntat de permanència-, dues coses no negociables: la llengua i }'inseriment en un
corrent homogeni his tòrico-cultural. i'erò, llevat d'això, podem
dir que la Catalunya que volem per a demà no és una realitat hipotèticament definida a la qual els altres s'incorporen, sinó el resultat que donarà el trobament d ialèctic dels catalans antics i
dels catalans nous amb voluntat de futur.

L'immigrant no és cap enemic

Això requereix que els catalans adoptem una actitud veritablement oberta de cara als homes concrets que, per una contingència històrica ara j a irreversible, han passat a formar part del
nos tre Pals. (No parlem ara de la vinguda a Catalunya d'alts funcionaris sinó de la immigració popular.) El primer pas de l'obertura és una certa lucidesa que ens permeti veure les coses tal com
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són, ben precisament. Algunes vegades, malhumorats, tendim a
sotjar l'ombra de qualsevol Felip planant sobre l'atabalat andalús, murcià o extremeny que arriba a l'estació de França ...
O voldriem endossar els retrets que covem contra l'Administració al manob re quc _ li teralment, no sap de què va, si encara no
pensa que els mimats dels qui manen som nosaltres ... Així no
hi ha manera d'entendre's. Seria mala cosa desviar la irritació
impotent cap al dèbi l. Si alguna mala intenció hi ha en els fenòmens migratoris, no és en aquell s qui en són les vlctimes, precisament. Tot això és claríssim i elemcntal , pcrò cal recordar-ho.
La nos tra militància ben orientada contra el punt d'on vénen els
trets ha de ser compatible amb una gran s impatia envers els qui
han estat objecte, històricament, d'una lamentable operació culturalista o colonial: hom els ha donat una llengua, unes referències cul turals .. però no la integració com a ciutadans lliures
i actius en una societat. Ara, cal que aquestes persones trobin a
Catalunya el que ja comencen a tenir: un lloc de treball i un
lloc de lluita dins la classe obrera, una vida més acceptable i
amb perspectiva de progrés, un àmbit de llibertat, una manera
dc viure i, com a acte l'acceptació lliure, la llengua, que és signe d'identitat i garantia de pervivència de tot plegat. Exactament,
el procés invers de la colonització centralista.

Els valors de l'immigrant

Seguint aquesta via d'obertura, voldr ia suggerir - no m'atrevi-

ria a gaire més- la necessitat de descobrir, per acollir-ho, tot
allò que els immigrats aporten, com una riquesa, a la nostra collectivitat. Aques t és un tema de no fàcil concreció q ue, potser a
causa d 'aLxò mateix, ningú no ha tocat a fons, que jo sàpiga.
Joan XXIII, en referir-se a ls pobles minoritaris dins d'un Estat,
fa referència també a "enriquiment mutu pel coneixement i l'intercanvi. Apuntem, doncs, a manera d'exemple, alguns valors dels
immigrats a Catalunya.
La pobresa_ Crec que la pobresa és un valor, àdhuc prescindint
dels aspectes transcendents que comporta la Benaurança de Je106

sús. n valor que es moslra en una certa agilital d'esperit, una
ce rta solidaritat, un cert despreniment del confort esquifit i esquifidor. És difíci l d'expressar tot això. Però crec que ens entenem. A mi m'ha fet fàstic, en algun moment, després de molts
contactes amb la vida dels immigrats, un cert ti pus de catalanet
instalfat que «s'ho ha guanyat tot treballant., massa satisfet, massa segur, massa menyspreador dels altres, potser dels «xarnegos»,
i per aquí he arribat a la valoració d'un sentit de la vida més
primari. que també és o ha estat en molts catalans, naturalment,
però que en l'actual situació general, els immigrats ens recorden
vivament.
E l sel1l;1 de l 'avel1lura i del risc. Mai no he cregut en la visió
pess imista que -sobretot alguns castellans amb esperit del 98donen, a vegades, d'un barri de barraques, a base d'anar esmen~
tant Ics calamitats d'wla situació, interpretada amb sensibilitat
burgesa. Tot això és veritat. Però hi falta el principal: La grandesa de l'home que, en un moment determinat, ha dit prou!, i,
enfrontant-se amb el desconegut, ha pres la familia i ha marxat
del seu poble. La immigració, cal veure-la no estàticament, en un
moment parcial qualsevol, sinó en el seu procés grandiós d'un
poble que, desesperat per la manca d'instruments coHectius, s'emprèn pel seu compte la lluita contra els problemes elementals de
la fam, la supervivència, el futur dels fills. Catalunya està plena
d'homes i dones esforçats, d'empenta, que un dia van viure a
Somorrostro o a Montjuïc i avui han aconseguit una situació modesta. si voleu, però digna, molt superior al que les assistències
oficia ls permetien espe rar. Tota aquesta gent ens han dut una
gran riquesa de tremp i de confiança en la vida.
Imaginació i alegria. L'ànima andalusa, especialment, marca
avui Catalunya amb l'espurneig de la seva gràcia i, alhora, de
l'esceptjcisme savi del seu poble, mediterrani com el nostre. Com
ara l'historiador destria l'empremta que ens deixaren els jueus,
o els moros, o els rossellonesos, els historiadors de demà parlaran
dels efectes de la immigració actual, que continua enriquint el
nostre tarannà.
Seguramen t que podríem dir moltes més coses, totes enes lligades a un escreix de vitalitat que s'expressa, d'una manera espe~
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cialment significativa, amb la recuperació de la natalitat que hem
aconseguit aquests anys darrers. Més que continuar aquesta di·
fícil i poc concreta enumeració, voldria suscitar la conscièllcia
d'uns valors dels immigrants als quals hem d'obrir-nos. La confiança que, amb ells, la Catalunya de demà continuarà essent
catalana però, a més, serà millor.
Tot això i molt més vol dir l'expressió «integració activa . que
pot constituir per als immigrats una invitació estimulant, molt
més, és clar, que l'assimilació o la simple integració, a participar
en la gran empresa de bastir la Catalunya futura.

Plataformes de comunicació

Finalment, de cara a l'establiment de plataformes d'intercomunicació entre els catalans i els immigrants, voldria indicar -seguint un esquema de Gramsci- la necessitat d'una presència catalana influent en cinc àmbits distints que form en, tots junts,
allò tan complex que anomenem cultura:
1. La filosofia, entesa com a consciència i concepció del món
per part d'un poble. Si un dia els immigrants, és una hipòtesi
gratuïta, parlaven català i es comportaven com a catalans, però,
en les seves minories pensants, no haguessin trobat la musculatura d'un pensament català, s inó que, en aquest aspecte, se sentissin sucursal d'un altre centre pensant, no hauria reeixit la
integració.
2. Les ideologies, en teses com a pensament més privatiu d'una
classe o sector polític. Cal una manera catalana de viure la classe obrera, o el marxisme, o ]a democràcia, o l'anarquisme, o el
dretanisme ...
3. La religió. Aquest camp mereixeria un tractament especial.
Se n'ocuparà l'equip que estudia el tema de «pastoral i immigració».

4. El sentit comú, entès com la visió del món tal com arriba
al poble senzill : dites, consells, normes familiars. Aqui entraria
la investigació sobre el llenguatge. Temps enrera en Josep Benet
comentava com el fet d'haver encunyat l'expressió «els altres ca·
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lalans. ha tingul una gran repercussió en la manera de pensar de
la gent. Caldria pensar, deia ell , en com s'ha d'anomenar correntment un immigrat a si mate ix, de manera que, assumint la catalanitat, es tigui d'acord amb la lògica fidelitat a la seva rel i la seva
parentela: potser, seguint la fórmu la dels Estats Units (americà
d'origen irlandès, etc.), caldria dir - català d'origen o d'ascendèn·
cia X ... • Aquestes fórmules circulen escampant una manera de
pensar, més eficaçment que molta filosofia.
S. El fo l klore, que és el sentit comú cristaHitzat en maneres
concretes: des de les sardanes, el.s castellers i un cert excursionisme popular fins a l'afició al Barça, el llibre i la rosa de Sant
Jordi o l'anada a Montserrat ...
Aquests cinc àmbits ofereixen un canemàs que ens pot permetre, en la d.iscussió general, estructurar moltes iniciatives d'acció.
J . Carrera Planas
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EL MINISTERI EN L'ESGLÉSIA:
QÜESTiÓ OBERTA
Hi ha molls cristians que s'interroguen sobre la situació actual
del ministeri en l'Església i sobre el que en podr/em dir la «doc·

trina tradiciollal. respecte al sagrament de l'ordre. Que senten que
«això no acaba d'ana r., però que es troben una mica lligats «pel
que selnpre s'ha sentit ensenyar • .

Què poden dir, sobre aquest pUIII, la teologia i la història de
l'Església primitiva? ¿Poden ajudar·nos a desbloquejar la nostra
mentalitat i a obrir·nos a un futur creador? ¿O bé na ens deixen
altra sortida que uns quants retocs de superfície i prou?
L'article que segueix -i que voldria ajudar a contes tar aquestes preguntes- reprèn bàsicament unes notes meves, multicopiades juntmnent amb dos altres treballs sobre el ministeri: un
de Pere Tena i un de Josep Maria Rovira. El publico, urgit per Ta

direcció de . Quadem s., que m'/IQ de manat que explanés més llar·
gament les dimensions teològico-històriques subjacents a l'arlie/e
que sobre el tema del ministeri, arran de les secularitzacions, ha-

via publicat al mímero anterior (pp. 34·37 J.
Ni aquelles notes de què parteixo ni aquest article d'ara tenen,
però, cap pretensió erudita: no s'adrecen a especialistes en estudis
de Nou TeSlament ni d'/listòria d e l'Església primitiva i de la seva
teologia. Sinó, tal com ja he dit, a tots aquells cristians una mica
inquiets que es fan preguntes sobre la situació actual del ministeri

en l'Església i sobre la doctrina tradicional.
l. Per descomptat, hi ha en l'Església, i per voluntat del
Crist, un minis teri, el q ...tal compta amb el que e ls teòlegs anom enen una «spiritttalis potestas. (potestat espiritual) que deri·
va de Crist.
Tanmateix, les fo rmes que aquest ministeri ha revestit al llarg
dels segles i la manera com aquesta «potestat espiritua¡' ha pres
cos i s'ha exercit deuen dependre, en un grau considerable, de la
història cultural d'això que en diem «el món cristià».
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Els exemples, en forma de pregunta, poden multiplicar-se: la
primera extensió del cristiani sme en el món greca-llatí i, doncs , la
seva coloració cultural, ¿és indepe ndent de la gran construcció
política que fou l'impe ri romà?; el paper històric i actual del bisbe de Roma, ¿és inde pendent de la ca pitalitat de l'imperi i, poster iorment, del «mite» de la u nitat espi ri tual i temporal del «sacre imperi romano-germànic»?; el cisma entre l'orient i l'occident
cris tià , ¿ no té res a veure amb la di ferència cul tural entre el m ón
grec i el món lla tí i amb el pes polític de Roma i de Constantinoble ?; la configuració del m inis teri episcopal a l'església llatina,
¿és independe nt del fet del feudalisme, que marca Europa durant
segles?; el fort component jurídic en l'organització i en les competències del mini steri a l'església llatina, ¿és independent del
sen ti t jurídic romà i de les ulteriors resurreccions d'aquest cafrent juríd ic?; la teologia del «caràcter» i de la incorporació al
min isteri «in aeterl1um», ¿són independents d'una determinada
estructuració de la socie tat en estrats estables i fixos, en els
quals la sang i la noblesa tenen un primer paper?; la cJericalització de l'Església catò li ca a l'Edat Moderna, ¿no té res a veure
amb la reforma i amb la seva insistència en el sacerdoci dels fidels i en la primacia de l' Escriptura ?
2. Aquesta sèrie d'in terrogants ens posa al davant de factors
his tòrics i culturals inescamotejables, que han estat, tanmateix,
pràcticament escamotejats per una detenninada «teologia» que
havia pres carta de naturalesa cn la nostra Església, de caient fi~
xis ta, ahis tòric i atemporal, com una mena de supervivència del
platonisme i del seu món de les «idees pures ».
Aquesta teologia havia conformat la nostra formació: la dels
capellans, als seminaris, i Ja dels laics a través del catecisme, de
la classe cie reli gió i de la predicació en general. Ens ha fet, doncs ,
poc d úctils, poc adaptables, poc sensibles al component aHeatori
clel pensamen t teològic i de l'estructuració de l'Església_ Sobreto t quan ens acostem e n aquell nuc li que ten im per «dogmàtic »...
com si hi hagués un dogma atemporal o una estructuració ahis~
tòrica de l'Esglés ia.
Hem de comptar, doncs, amb un malestar congènit quan vo111

Iem integrar de debò el factor històric en la nostra reflexió. Evidentment, perdrem aquella seguretat que ens caracteritzava, pe-

rò que potser ens autoenganya. l que feia de nosaltres un cas a
part en un temps sensible a la dimensió històrica de totes les
institucions i de totes les doctrines.
Vet aquí per on la .humanització. de la teologia retroba el
despullament de la fe, més enllà d'unes seguretats fictíciament o
enganyosament «divines» i «eternes» .
3. L'atenció en aquest factor històric ens fa veure que els
2.000 anys que ens separen de Jesucrist no han passat en va per
a l'Església ni per al ministeri. l ens fa desconfiar de qualsevol
presentació immutable i fixista.

Més encara, els estudis recents atribueixen una gran importància al que va passar fins als volts de l'any 100: una gran creativitat i una llarga llibertat d'esperit ---<ie què testimonien, altrament, els escrits del Nou Testament- s'agermanaven connaturalment amb una gran fidelitat a la .Paràdosis. -la Tradició, amb
majúscula. Aquesta mobilitat va afectar bàsicament l'estructuració de l'Església i del ministeri, i no sabríem menystenir-la.
4. En la mateixa linia, els estudis del Nou Testament i de
l'Església primera posen de manifest una pluralitat de perspectives teològiques i de grups que aquella teologia fixista havia ignorat: una cosa són «els dotze», una altra els «apòstols»; Pau és
«apòstol», però no forma part dels .dotze.; no cal dir ja la no

identificació entre «els dotze., els «apòstols. i els que el Nou
Testament anomena episkopoi (bisbes): ¿és tan clar que aquells
episkopoi siguin «els successors dels apòstols»?; ¿és tan clar que
els dotze no tinguin successors?; què significa l'expressió: els
bisbes són els successors dels apòstols?
A més, a hores d'ara, ja ningú no pretén fer derivar històricam ent els nostres bisbes, preveres i diaques dels cepiskopoi.,
«presb it e roi71 i «diakonoi» del Nou Testament, les competències
dels quals, altrament, no sabríem definir amb precisió.
Un darrer punt a afegir al dossier: «bisbes», «preveres », «dia112

ques. són para ules que, per a nosaltres, evoquen immediatament
uns ministeris específics i sagrats; mentre que les paraules gregues que apareixen al Nou Testament no fan aquest so ni de bon
tros: episkopós significa vigilant, presbiterós, ancià, diakonós,
servidor, c riat. Encara més: el vocabulari espec[ficament sacerdotal i sacral del món jueu i del món pagà sembla bandejat del
Nou Testament a l'hora de designar els ministeris de la comunitat cristiana _ La carta als Hebreus utilitza tota la terminologia
sacerdotal de l'Antic Testament; però ho fa per a presentar-nos la
persona i l'obra de Jesucrist, i la seva tesi és aquesta: en Jesucrist
culmina i acaba tot el muntatge sacerdotal de l'Antiga Aliança_
5. Aquesta fluïdesa, que ens despulla de falsos continuismes,
ens porta a la qüestió radica!: quina continuïtat hi ha entre el Jesús històric i l'Església? Dit amb unes altres paraules: Jesús, ¿va
.fundar. o . instituir. l'Església preveient-ne molts detalls, o bé
va anunciar el Regne -preveient i preparant una continuïtat en els
seus seguidors- però sense massa detalls, i no com ho faria,
avui, un juris ta que prepara els estatuts d'una institució?
En darrer terme, això és interrogar sobre les relacions entre
el Jesús històric i l'Església, sobre ci lloc de l'Esperit Sant i, sobre tot, sobre el paper de l'Església.
Potser és bo de notar, en aquest sentit, que més que no pas
parlar de «sagraments ., els teòlegs prefereixen, avui, parlar de
«l'Església com a sagrament de Jesucrist •. Que vol dir que l'accent
és posat damunt la continuïtat b àsica i global Jesús-Església i no
sobre les concrecions que Jesús hagués previst o instiluït per a
assegurar i concretar aquesta continuItat.
6. Portem la qüestió fins a! punt més crltic: què va passar
l'endemà de la mort de Jesús?; ¿com ens imaginem la presa de
consciència de la resurrecció per part dels apòstols i deixebles,
el naixement de la fe cristiana i, doncs, de l'Església, comunitat
de creients en el ressuscitat?; aquell grup de deixebles de Jesús,
¿ tenia m oltes pautes prèviament fixades, o bé unes poques certituds i una gran missió al seu davant, que havia d'afrontar de
manera creadora, referint-se, evidentment, a la «memòria. o al
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«record . de Jesús, que quedaven, tanmateix, transfigurats per la
fe pasqual?
7. En el moment en què s 'obren tots aquests capítols, la qüestió del m.inistcri apareix a una nova llum: no es tracta ja d'una

institució tota fe ta i estable, que va continuant tal qual al llarg
de la his tòria am b petites adaptacions de detall -i la referència al «món ideal> dels platònics torna a presentar-se-, sinó d'un
servei, d'una miss ió de congregar l'Església -en nom i amb la
dYl1amis (força, virtut) del Crist-cap- que la mateixa Església organ.itza, distribueix, institueix i adapta amb una gran 11ibertat de
moviments, tenint en compte les coordenades de lloc i de temps,
és a dir, els facto rs culturals, i no sense proves i tempteigs.
Aleshores, el ministeri, tal com ha arribat fins a nosaltres, és
fr uit d'un procés històric, que en el moment determinat queda
fixat en el triple esglaó papal, episcopal i presbiteral.
Semblantment, quan plantegem la qüestió del ministeri, avui,
tampoc no hem de sentir-nos lligats a unes paraules bíbliques
màgiques -episkopoi, presbiteroi, diakonoi -DÍ a la necessitat
de ressuscitar unes figures antigues caigudes en desuetud -els
diaques- pe r ressituar aquest triple ministeri com si es tractés
d'un punt de referència indefugible que ens ve de Jesús o -almenys
de manera normativa- del s apòs tols.
8. Plantegem-nos, doncs, en el con text d'aquestes reflexions
la qüestió del ministeri, avui .
D'una banda, constatem la inadequació del model que ens ha
arribat, segurament per massa unívoc, en un doble sentit: primer,
perquè el ministeri s'hauria de tornar més dúctil i el model únic
del «capellà . o del «capellà de vida parroquial i a ple temps. és
totalment insuficient; segon, per la crisi que estem passant els
capellan s: plegades, baixa de candidats, problemes d'identitat i
àdhuc, en alguns ambients, de manca de treball ministerial ...
D'altra banda, constatem que nous serveis d'Església es van
obrint noc a l'interior de les nostres comunitats; i no simplement
per ajudar el capellà -<> el rector i el vicari-, com una longa
manus. I es tracta de serveis multiformes: catequistes, animadors
114

litúrgics, membres de consells parroquials, militants presents als
seus ambients i que n'aporten la preocupació i els problemes a
l'interior de les comunitats cristianes .. .
I bé, aquests nous serveis que van essent realitat i que construeixen de debò la comunitat van quedant, de fet, marginats:
no són convenientment assumits per la ins titució eclesiàstica; són
acceptats i àdhuc encoratjats, però, als ulls de l'Església oficial, es
tracta només de coHaboradors marginals, de bones voluntats, que
queden al defora del servei ministerial tal com està estatuït: papa,
bisbe, preveres (el ma teix diaconat permanent no ha acabat de
trobar el seu lloc, almenys entre nosaltres).
9. Des d 'aques ta perspectiva, el plantejament del ministeri ,
avui, prendria, doncs, una coloració netament històrica i no pas
direc tament «ideològica . o eleològica • . Vull dir que hem de ser
conscients que el fem en un momen t històric de l'Església i pe r
a aquest moment his tòric obert a l futur.
En aquest sentit ens cal, urgentment, anar tenint un determjnat model del tipus d'Església cap al qual anem i dels ministeris que hi seran necessaris i que ja van configurant-se_ Perquè
les parts només tenen sentit en (unció del tot.
Ens cal també una consciència clara, i sense falses pors ni
complexos, que nosaltres, els capellans d'avui, representem les
escorrialles d'una determinada figura ministerial i que en vivim
la liquidació_ I aquest paper, hem d'assumir-lo per costós que ens
sigui, per dificultats i esquinçaments interiors que ens comporti .
Sense crispar-nos ni endurir-nos.
Només així podrem exercir el nostre paper real: un paper humil, però obert, creador i esperançat; un paper de trànsit: ajudar a rer el pas cap a un nou tipus d'Església que demana un
nou tipus d'organització ministerial.
Josep M. Totosaus
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LA FE, CATEGORIA CRISTIANA
Aquest treball reprodueix la conferència donada a les Jornades de reflexió del CEP el 15
de gener de 1975. He procurat donar tot el contingut de l'esmentada conferència tal com va
ser exposat, limitant·me tan sols a reduir la fo rma col1oquial a les lleis del llenguatge escrit,
amb la intenció d'assolir major claredat.
Els fonam ents b/blics i teològics del que ael
es diu es podran trobar als diversos articles de
l'apartal . La fe. , dins el llibre pròxim a apa·
rèixer L'univers de la fe , a la collecció . Sauri..

Introducció

Avui parlem habitualment de les teologies de l'alliberament.
El fet de parlar·ne comporta necessàriament parlar de la fe, donat que la teologia és completament tributària de la fe . La teo116

logia és reflexió de la fe. De tal manera que la teologia de l'alliberament donarà de si el que doni la fe. Dit més acadèmicament:
es fa necessari assenyalar amb claredat l'abast i la direcció de
la fe perquè solament en aquest àmbit trobarem circumscrit l'abast i la direcció de la teologia. No més enllà. Solament així evi
tarem la impressió o la realitat d'un cert inflament teològic que
desacreditaria la força d'una autèntica teologia alliberadora.
Això és el que m'ha mogut a pensar que en aquestes Jornades hi havia d'haver una reflexió sintètica, i fins i tot esquemàtica, sobre la fe com a ca tegoria cristiana que respongués a les
dues preguntes següents: «Què és la fe? i ' per què la relacionem
amb l'alliberament del poble?
En una primera part -que anomenarem eles definicions»passarem revista a diverses definicions de la fe; en una segona
- intitulada «les implicacions-. veurem les connexions o implicacions que la fe té amb l'alliberament.

I.

LES DEFINICIONS

Defini cions transcendents

I.

Definicions inspirades a ¡saïes 7, 9.

Un primer tipus de definicions són tributàries d'lsaïes 7, 9,
el fragment que tant ha fet parlar des de sant Agus tí fins a Joseph Ratzinger.
Aquest verset d'Isaïes, que és un veritable joc de paraules -csi
no teniu fe, no us tindreu fenns»-, presen ta la fe d'acord amb
la seva etimologia: el din tell de pedra recolza -es té ferm =
aamin- sobre les dues pedres que el sostenen. Aquesta acció de
recolzar el din tell sobre les dues columnes, l'expressaven els jueus
amb e l verb aamin: recolzar. El sentit. doncs, d'aquest primer
tipus de definicions de la fe inspirats en !saies és: Si no teniu
fe, no us mantindreu fonamentats en Déu . Fe és recolzar la prb117
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pia existència en el Déu vivent. t.s a dir: acceptar una realitat
fonamentadora més gran i més profunda que el meu món empíric, que es palpa i es veu i s'amida; més gr an que el món de
carn i de sang.
Peter Berger no és lluny d'aquests pensaments quan diu qu e
la pregunta bàsica de l'home és la de saber s i es tem sols o no,
és a di r si pots comptar amb un Altre; si et pots reco lzar en u n
a ltre perquè no estem sols.

2. Definicions que fan referència a la fe
Paraula.

COm

a resposta a la

Un segon tipus de defin icions transcenden ts són les relatives
a la Paraula de Déu. La fe és considerada com a resposta a la
Paraula de Déu. En catequesi, hom empra normalment aquesta
definjció. Déu és l'interpeHador. L'home hj respon. Però s'h a
d'explicar bé quina cosa és ioterpeHar. I, sobretot, quilla és la peculiar interpeHació de la Paraula del Pare.
Perquè la pregunta o in terpeHació de Déu no és mai condjcionadara de la respos ta davant una alLernativa proposada, sinó que
és una pregunta oberta que admet i demana un a resposta original :
que s itua en l'home sobre el drama d'haver de realitzar-se ell mateix. Les preguntes de Déu no condicionen una resposta verbal
sinó que demanen tota una vida, que és la lliure realització del
subjecte, per a ésser contestades.
Les pregun tes de Déu ens fan adonar del que som, del que volem, del que hem de fer: ens fan viure el drama de la lliure reali tzació de nosaltres mateixos. l
En la línia d'aquest tipus de definjcions cal situar la de Bult1. Jil hem dit en alguna altra ocasió com apareixen a la mateixa
Escriptura aquestes interpcHacions bàsiques de Déu: «Adam, on ets?»
(Gn 3, 9); .On és el teu germà? (Gn 4, 9); Elies, què fas? (1 Re 19, 9);
«Què voleu? (Jo l , 38); . Això et surt de tu mateix ... ? (Jo 18,34). Són
les preguntes per la nostra situació; per la nostra decisió de servir els
germans o d'occir·los; pel sentit de la nostra activitat; pel que de V~
res volem, desitgem i, en definitiva, som; i per ]a nostra autenticitat.
Aquestes preguntes desvetllen la nostra interioritat i ens aclareixen en
la línia del «nosce te ipsunu, però ens aclareixen també davant de
Déu.
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mann: . La fe és la recepció de la Parau la., i la d'Alfaro: . La fe
és dir "amén" a la Paraula, a la Promesa i al Manament de Déu .•
Definició, aquesta, que ens retorna a l'anterior o ens hi enllaça,
en la qua l la fe consistia a dir sí -amén- a Déu recolzant-se en
ell. l'òs important veure com totes les definicions de fe que donarem estan interiorment relacionades entre elles.
Dins d'aquest apartat, encara, caldria si tuar tot el que diu
sant Jaume en la seva Epístola sobre la Paraula de la veritat que
ens engendra a una nova vida ( I , 18), ens salva (I, 21) en tant
que és oïda i viscuda (\, 25), és a dir, creguda.
3.

Definiciol'ls cristolè¡g iqu es.

El darrer apartat de les que podríem anomenar definicions
transcendents és format per aquelles definicions de fe de caire
cristològic. Com es pot veure, hi ha un ordre en la classificació
que proposem: de finicions centrades en Déu (recolzament en
Déu); definicions cen trades en la Paraula de Déu (recepció de la
Para ula ); definicions cen trades en la Paraula de Déu feta carn,
quc és ci Cris t (el tipus de definicions que ara anem a analitzar).
Aquestes definicions cris tològiques giren al voltant de Romans
10, 9. Segons aquest tex t, la fe fóra confessar amb la boca i creure amb el cor que Jesús, e l Mesics, és el Senyor i que ha estat res·
suscitat d'entre els morts pe r Déu, cI Parc.
Aques t text paulí és molt curiós. l'òs una ac tualització del text
de Deuteronom i 30, 11-14. Allà on el Deuteronomi diu que el «manament . o la «paraula. de Déu no és gens lluny de nosaltres (i
que no cal anar-la a cercar dalt del cel ni a l'altra banda del mar
perquè aquesta paraula és molt a prop nostre: a la nostra boca
i al nostre cor), sant Pau substitueix «manament» o «paraula» per
f( Crist», i conserva en tot la mateixa estructura del text del Deute ron om i. Aquesta subs titució del mot «paraula. pel mot .Crist .
és perfectament lícita (aquestes substitucions eren quelcom usual
en c i mètode rabínic) perquè, en definitiva, el Crist és la Paraula
ma teixa feta carn. Faig aquesta explicació de les arrels de R(}.
mans l O, 9 per a mostrar un cop més que hi ha una perfecta continuïtat entre rebre la Paraula, o s igui creure en ella, i rebre el
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Crist, o sigui creure en ell . I, per tant, hi ha una perfecta continuïta t entre les definicions de la fe que fan referència a la paraula i les que posen el Crist com a objecte cen tral de la nostra
fe . Aquest Crist és ensems l'eterna Paraula de Déu, la Paraula
esdevi nguda home concret, l'home glorificat, és a dir, el Senyor de
la glòria.
Aquesta continuïtat ens porta a una consideració pastora l: ~ s
cert que els apòs tols, en el Nou Tes tament, conceben la fe des d'aquesta perspectiva cristològica, ja que ells fonamentalment prediquen la Creu i la Resurrecció del Senyo r, i a aquesta predicació respondrà la fe dels oients, tal com veiem, per exemple, a
FelS 2, 32. Però també és cert que aquesta concepció de la fe no
anuHa o aboleix, pe r dir-ho així, altres concepcions més veterotestamentàries de la fe com és ara crecolzar en Yalwe]l . o «rebre la
Paraula., tal com acabem de veure.
I llavors ens podem preguntar si la gent -que moltes vegades osciHem entre una situació propera al paganisme i una situació propera a l Vell Testament- no té, espontàniament, un model de fe no tan elaborat, històric i c ristològic, com el de Romans l O, 9. ¿Per ventura molla gent no diu que «creu en Déu.,
«en Algú. o, fins i tot, en «alguna cosa.? I el mètode pedagògic
per a portar-los a la fe en el Déu de Jesucrist, ¿no s'assembla més
al mètode de Pa u que anuncia que el Déu pressentit i desconegut s'ha revelat com a Pare de Jesús i s'ha revelat en aquesta
Paraula que és Jesús, que no pas el mètode arriscat que seguim a
vegades de dir que aquesta fe «natural» no és més que una creença sociològica sense cap valo r i considerar aquesta gent primitiva com a imprepa rada per a rebre el missatge joiós del Nou
Testame nt, que ens anuncia \:¡ proximitat de Déu en la proximitat d'aquesta Paraula interior a nosaltres i ensems manifestada
en la Història, Paraula anomenada Jesús de Na tzaret, el Crist, el
Senyor?
Segurament, doncs, que la primera pregunta que cal fer a la
gent que ens demana el bateig per als seus fills, no és precisament preguntar-los si creuen en Jesucrist ressuscitat d'entre els
m orts. Les pregun tes desvetlladores de la seva fe han de caure
m és arran de la seva experiència humana i religiosa! Potser lla120

vors es tem en condicions de comprendre llur esperança pregona i ferma.
Sigui com sigui, aquesta definició és molt profunda i elaborada perquè comporta, en realitat, una formulació trini tària: El Pare ha ressuscita t Jesús en la força de l'Esperit de resurrecció_
A més, aquesta definició de la fe dóna pas a una visió molt
dinàmica de la mateixa fe_ En efecte, dir que creiem en Jesús,
Senyor de la nostra vida, equival a posar-nos en disposició pràctica de seguir J esús. La fe és seguiment del Crist i això equival al
següent:
a) Hi ha quelcom previ al nostre seguimen t. ¡;s la realitat de
Jesús. Jesús és l'únic a priori per a la nostra fe. Abans de començar a seguir-lo, tenim un cert coneLxement d'Ell, coneixement
aportat per l'Evangeli escrit o per la Tradició o per la vida de la
comunitat. Dir que la fe té un únic a priori, que és la realitat de
Jesucrist, equival a afirmar que Jesucrist és la figura plenària
de la fe; es podria dir vulgarment que és el model de la nostra
fe, la realització plena d'una existència en Déu, si aquesta paraula «model» no estigués gastada o bé en el sentit mora]jsta o
bé en el d'una imitació material. La mateixa Escriptura empra
paraules més significatives que no pas model: «Imatge. (eiko,")
anomena Pau a Jesucrist (Rm. 8, 29). Figura plena de l'existència viscuda en Déu. I naturalment aquesta imatge o figura del
Fill únic té la força de poder-nos con-figurar amb Ell (vegeu
el ma teix lloc). I llavors la fe no és altra cosa sinó el camí Ien t,
experimentat mil vegades, que ens duu a la semblança o configuració amb aquest a priori de la nostra fe, que és l'Home Nou, el
Fill engendrat segons Déu. No en va els Fets dels Apòstols anomenaven camí (ódós) el Cristianisme. I anar de fe en fe és anar
d'un cert coneixement pràctic de Crist, vagarós però estimulant, a
un coneixement més de terminat i viu del mateix Crist. Sempre la
fe suposa un cert coneixement de Crist: que és Fill, que és lliure, que és creador de comunió fraterna ... I aquesta «figura» es
va aclarint i va prenent forma i relleu en la nostra pròpia vida,
no pas com si fos un «model> escultòric allunyat de nosaltres.
b) Ací trobem el lloc per a afirmar que la fe no és una ideologia sinó, tal com diem, un cert coneixement pràctic que suposa
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adhes ió, comunió i seguiment de Jesús Senyor. Aquest cert coneixemen t de Crist i aquesta adhesió viscuda a Jesucrist no inte nten estendre's més enllà de la dada fonam ental, no intenten
ultrapassar el q ue anomenàvem l'únic a priori de la fe: allò que
ens és literalmen t donat -Iliurat- prèviament a tot coneixement
incipient i a to t seguiment inicial: la realitat del Jesús històric
idèn tic al Jesús de la fe.
La fe no «sap» més que Jesucrist. I quan intenta «saber» altres coses es fa ideologia, i tant més malsana com més allunyada
del que ens és donat a saber: el Crist. Ideologitzem la fe quan,
no conformant-nos amb saber que Jesús és el Fill de Déu que
crea fraternitat camunional i lliure, volem saber, per exemple, que
l'infern és al centre de la terra (així ho «sabien » els medievals),
o volem saber en nom de la fe que l'home és constituït de cos i
d'ànima. I, pel que fa referència al mateix Crist, ni tan sols podem saber aquelles coses que depenen d 'una perspectiva cultural
molt específica i allunyada de la perspectiva pasqual des d'on els
evangelis tes esguardaven la figura de Crist. Per això sempre h~
cregut que eren molt dubtoses le interrogacions d el segle XIX
-és el Crist un liberal?- O les interrogacions d'avui -¿és el Crist
un guerriller?-, pregunta aquesta darrerament comercialitzada
per una publicació divu lgadora. Com també les preguntes actuals
sobre el grau de consciència que Crist tenia del seu messiani s~
me i de la seva divinitat: s'ha de reconèixer almenys que són
molt lluny de l'òptica dels evangelistes, molt més atents a l'ésser
del Cri st que a la introspecció al nivell de consciència. Per això,
el perill que hi ha de fer ideologia -conservadora o progressista- en tots aquests casos és mo lt real, sobretot quan es vol una
respos ta definitòri a i racionalitzada.

Definicions idealistes i transcendentals

Raimon Pannikkar, a Mylh e el fai,' presenta una concepció de
la fe summament original. La fe s'identifica amb l'obertura de
2. Raimon
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,'home. L'home té fe perquè està transcendentalment obert a tota
la rea litat, la qual no és solament realüat empírica sinó que inclou

allò que és transcendent. L'home no pot tancar·se a res que sigui
veritablement real. La realitat -empírica i transcendent- no pot
deixar d'obrir tot home a tota ella: no pot deixar de ferir·lo, obrint
a ella la seva consciència, i aquesta ferida és la [e.
Pannikkar anomena fe allò que els rahnerians anomenen . ober·
tura de l'oient de la paraula». Pannikkar anomenarà «creences »
- articulació d'aqueixa fe transcendental- allò que els rahnerians
i d'altres anomenem fe.
Aques ta definició de fe que dibuixa Pannikkar porta a tres
conseqüències -que el mateix autor explicità al col·loqui de les
Jornades de Teologia Catalana de 1974- que són certament xocants:
I. To/hol1l /é fe, ja que tothom està obert a tota la realitat ,
alhora empírica i transcendent.
2. To/llom /é la mateixa fe, perquè tothom està obert a la
mateixa realitat. Les creences són el que diversifica «la fe .
dels diversos homes. Els ateus articulen llur . fe» en [arma ne·
gativa, però no poden negar l'estructura transcendental del seu
esperi t obert al Tot.
3. La fe no /é cap contingut, ja que la fe és -per dir-ho d'alguna manera- pura finestra; obertura pura. Són les creences les
que estan arUculades, com ja hem dit, i per això «articulen» un
contingut i poden diferir entre elles, mentre que la fe -identificada amb l'obertura transcendent de l'home- roman sempre la
matcL<><a, perquè no té altre contingut que la seva forma, oberta
i buida com els ull s d'una es tàtua grega.

Definicions horitzontaIistes

Tal vegada inspirats en Hugo Assmann, hem sentit a vegades
aques tes afirmacions: la fe s'identifica amb el meu compromís

determinat capaç de desvetllar entre els homes la veritat realitzada, que és l'alliberament.
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Es la concepció opposita per diametrum a l'anterior. Perquè
evidentment si la fe és el compromís encertat, punta alliberadadora que duu a la fraternitat humana, ni tots tenen fe, ni tots
tenen la mateixa fe ni aquesta és obertura pura sinó que té un
contingut tan determinat que, en definitiva, és aquest contin·
gut.
Una mica d 'ordre mental s'imposa!
L'encert d'aquest enfocament a:horitzontalista» rau en el fet que
d'alguna manera retorna a la concepció de la fe d 'Hebreus 11. En
aq uest capítol, hi destaca la defi nició del primer verset, origi"alíssim, on es di u que la fe és l'anticipació del que esperem i
el testimoni del que encara no es veu; el que jo diria que és una
variant d el primer tipus de definició de fe -recolzament en el
Déu invisible que esperem- amb aquest color original d'insistir
e n l'as pecte substancial i anticipadar de la fe.
Però en els res tants versets de l'esmentat capítol onzè, Hebreus, si bé no diu que la fe és el compromís, sí que diu que per
la te els patriarques i els creients de l'Antic Testament realitzaren tota mena d'obres alliberadores, inclosa la lluita per la justícia (vv. 33-34).
Per això creiem més oportú de dir que la fe .es reali tza en el
compromís. , o bé que la figura concreta que pren la fe és el
compromís, que recolza en el «fonament transcendent i diví de
la fe . del qual és expressió humana i sempre in-adequada, que no
pas dir radicalment que la fe és el compromís, perquè amb aquesta afirmació es corre el risc de dir que la fe nonzés és aquest
compromís, amb el consegüent perill de reduir-la a la meva opció,
descartant el que hem anomenat «fonament transcendent»: Déu,
la seva Paraula, el Crist com a Paraula feta carn. No es pot separar la figura concreta de la fe (aquesta sí que s'iden tifica amb el
meu compromís i amb la meva vida) i les arrels transcendents
que són gens menys que Déu en nosaltres, segons la coneguda
expressió d'Ignasi el'Antioquia que vaig glossar en un altre lloc.'
Així la fe és el misteri de Déu en nosaltres que es r ealitza en la
3. Josep M.
p. 20S.
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vida, en el compromis i en la lluita, sense que aquesta vida i compromJs puguin exhaurir la capacitat d'expressió humana que com·
porta el mi steri i la justícia de Déu gravitant en les nostres
vides.
La fe, doncs, per evitar una reducció radicalmen t horitzonta·
lista, s'encarna en el compromJs. La figura concreta de la nostra
fe s 'identifica amb l'acció. Però sense excloure l'arrel transcendent cn què la nost ra fe recolza fent·la més gran que qualsevol
opció ètica.

Il .

LES IMPLICACIONS DE LA FE

No n'hi
Pa raula de
l'home, en
ideologies.

ha prou am b dir que la fe és tenir per veritable la
Déu. Cal precisar ta m bé les seves llnpHcacions: en
l'Església, en la hi stòria (o sia en el món) i en les
•

Primera impl icació: Fe i home

En inten tar concretar" amb quina facultat l'home creu, se'ns
pot presentar una ap31"ent confus ió: Pau ens diu que l'home creu
amb el cor; el Concili Va ticà l afirma clarament que la fe és reconèixer com a vertadera la revelació de Déu, i amb això sembla
radkar la fe en l'enteniment; els . horitzontalistes» diuen que es
creu ~mb l'acció compromesa i encertada; d'altres arrelaran la
re en el sentiment; Lute r venia a dir que creiem amb la voluntat confiada ... Hem de dur a terme -a una real simplificacióaquesta confusió que sorgeix a primera vista. La realitat és que el
qui creu és l'home tot sencer," és a dir, la fe arrela en tots els nivells veritablement humans: en l'enteniment, en la voluntat, en
4. De la mateixa manera Rahner c!irà que no són les facultats de
,'home les que coneixen , sinó que és l'home el qui coneix (vegeu El
espf,itu en el mundo, Barcelona, 1963, p. 213).
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el sentiment, en l'acció i en les obres que SÓn fruit de la fe esperançada que actua per l'amor. Per això sant Pau volent referirse a tot l'home i, sobretot, a la pregonesa de l'home, a allò que
constitueix l'arrel i el centre del que és humà, diu que hem de
creure amb el cor, com assenyalant el fons de l'home d'on arr enca la seva actitud més profunda i més de base. I el Concili
Vaticà I va parlar principalment de l'aspecte racional de la fe,
però sense excloure la fe fiducial (l'aspecte esperançat) i sense excloure la fe que esclata en l'amor eficaç i compromès.
Podem concretar, doncs, aquesta implicació entre fe i home,
dient que la fe es troba a tot nivell d'allò que és humà, també,
per tant, en l'acció i el compromís; i que té l'arrel més fonda en
allò que ens constitueLx en homes i és el vèrtex o centre unificador
de la raó, de la voluntat confiada i és, aixi mateix, l'arrel de
l'acció. Ens situem aixi en la línia d'un Alfaro o d'un Tillich.' Pau
anomena «cor_ aquest centre de la persona. Una filosofia immedia tament posterior a la IHustració el podria anomenar «consciència persona l i lliure». Després de Freud , penso que haunem de
tornar a la paraula «cor_.
Aquest home que creu amb una fe actuant per l'amor és la
«nova criatura. (compareu Gàlates 5, 6 amb 6, 15), i aquest home
que actuarà en el món és la figura concreta de la fe que recolza
en el «fonament transcendent de la fe. com hem anomenat Déu
i la seva Paraula en nosaltres.

Segona impl icac ió : Fe i Església
1.

La fe només es pot realitzar comunitàrwment.

Perquè la te proclamada tendeix a c r ear comunitat reunida_

Abans he fet aBusió als discursos apostòlics narrats als Fets dels
Apòstols que tenien com a fruit el que la comunitat comencés a
congregar-se. Però m'interessa més recordar l'altra cara d'això.
La fe s'irnpHca amb l'Església perquè tots plegats participem d'una
5. TILLICH, Dinal1lique de la foi, Casterman, Toumai, 1968.
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sola {e objec(iva: //l és encara, la {e és allò que 'lOl1Iés adquireix el

seu sen tit ple en ésser posada en comú amb els altres.
La fe «meva. és aquell trosset d'anell (symboIum) ' que el
pare mític donava als seus fill s que s'havien de dispersar per tal
que quan es trobessin i posessin els trossets d'anell en comú
aparegué la to talitat de la joia i es revelés qui era el pare d'aquells infants i es mostrés alhora com tots eren germans_ La fe
revela, doncs, qua n és posada en comú, que som fills del mateix
Pare (tot i les picabaralles que tenim ent re nosaltres com les solen
tenir els germans).
2.

La llostra figura de la fe arrenca del comprol1lis baptismal.

El Bap tisme, per part nostra, és compromís: compromís de
seguir la justkia del Crist: el camí recte i innovador iniciat per
Jesús. En aques t sen tit el Baptisme és eminentment el sacramen(um {idei, que vol dir la visibi lització de la nostra fe. La fe transcendent, compromesa i comunitària es visibilitza en l'adult que es
bateja i que així es relliga amb la comunitat que té tota ella el
projecte de real itzar la justícia de Jesucrist.
En el Baptisme, doncs, _juguem. a revelar el misteri que portem dintre: el mi steri de la justícia i la vida nova de Déu que
haig de manifestar i realitzar en el mÓn.
3. La _meva. fe t é el maleix final ism e que l'Església. I aquesl
fin alism e és el Regne de Déu.

L'assemblea de Déu congregada pel Crist té tota ella una finalit at i una funciÓ: ésser Havor i llevat del Regne de Déu. Igualment
la meva fe. E lla no «serveix » per a res d'empíric. però sí que serve ix per a formar en ro_i la «nova criatura» que correspon a 1'bcr
me nou del Regne de Déu i serveix per a espe rar i preparar la
realitat d'aq ues t Regne promès i amb la just/cia del qual ens hem
compromès pel Baptisme.

6. Etimològica ment, «symbolwn » vol dir fragment, vestigi, reminis.
cèneia.
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4. En conclusió, la te és un caminar vers el Regne. Això suposa que tant l'Església de la t e com la «meva. te són un potencial crític davant el món del pecat i un constant anunci del Regne
promès i esperat.
En quin sentit l'Església i la fe h an de cri ticar el món? En
el sen tit d'una crítica constant d'allò que no condueix al Regne;
és, en definitiva, una crítica del que sant Joan anomena la a: iniquitat» .

Poten cial crític vol dir, doncs, potencial orientador. L'Església
té , doncs, un pes polític i un potencial polític i s'ha d'autocorre-

gir d'acord amb el que ella és: ella no és un partit poUtic sinó
el llevat crític per a conduir les coses d'aquest mÓn al Regne. El
llenguatge de l'Església no es redueix pas al llenguatge i a la tàctica o a l'estratègia del tal partit, malgrat que el potencial crític
que representa l'Església - i la fe- té un pes polític de què
hem de ser conscients per tal de corregir-lo constantment d'acord
amb l'ésser i la missió de l'Església, que ha de preparar i anunciar el Regne entre els pobres, cecs, coixos, marginats, etc., per
tal que a ells arribi la paternitat de Déu i la nostra germanor.
El fet que l'Església no sigui un partit no vol dir que les crítiques que faci l'Església hagin d'ésser absolutament originals i
«exclusives ». Poden coincidir amb les crítiques que fan altres
grups o partits, perquè - ho direm després- l'Església no té
uns instruments crítics autònoms o específics. El que és específic
és la seva orientació-funció vers el Regne.

Tercera implicació: Fe i món
En aquesta implicació ens adonem que la fe, a m és d'ésser un
potencial crític, «aporta » també al món quelcom que no és del
m ón. La fe re-vela a l mÓn quelcom que no és d'ací baix, sinó del
Pare, del Crist i de l'Esperit. Què és el que es revela? La «nova
criatura» i el món de la «nova criatura »: la Bíblia els anomena
« DOUS cels i nova terra».
Allò que emergeix o es revela és l'obra de la fe o la «figura.
de la fe, la manifestació dels fills de Déu (Rm 8, 19 ).
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Apareix així la filantropia de Déu en el Regne de la mort; el
transcendent en l'empíric, l'amor de Déu en el regne de la misèria de l'home, La fe assoleix, així, una estm ctura pasqual: encarnaci6-anorreament en la misèria-glorificació o manifestació de l'amor mateix de Déu entre la misèria, la divisió i la mort dels homes.

L'obra de la fe no és, doncs, una cleda tancada -el gl¡etlo, el
call, el privilegi, la Crist iandad- sinó el fet d'emergir de la nova
criatura recolzada en el seu fonament transcendent.
Quina figura concreta prendrà en el futur la figura concreta
de la fe? Hom s'ha de limitar a priori a aquest enunciat «formal»
però que no vol hipo tecar o capitalitzar la llibertat amb què
emergirà la fe. Hom s'ha de limitar a dir: hi haurà fe cristiana
on es faci palès un amor més gran - l'amor transcendent de
Déu- enmig de la misèria que desfigura els homes i els di videix. Però no puc preveure si la figura concreta de la fe es realitzarà en el futur dins el marc d'un compromís socialista o, més
enllà, en el marc de la coHaboració interplanetària. El que puc dir,
recollint l'aspecte crític de l'apartat anterior, és que avui la figura ele la fe teneleix a realitzar-se en l'afirmació elels drets fonamentals encara no aconseguits: reunió, associació, llibertat sindical, vaga, etc; en el cam p de l'aposta per la utopia d'una societat sense classes, ja que la fe veu en la divisió humana aquella
«enemistat que impedeix la reconciliació propera al Regne; en el
camp d'una cultura popular que permeti al poble de comprendre
els condicionaments i les possibilitats d'alliberamen t en què viu
per tal que aquest poble pugui ésser subjecte i no pas objecte del
procés històric ...
Però no podem preveure absolutament quina serà en el futur
a llarg termin i la fi gura concreta que prendrà la fe, ja que aquesta figura no és totalment codificable a priori. Per això dèiem que
l'ú nic a priori segur de la fe ha estat l'Existència terrestre i transcendent del Crist que ha fet emergir en ell l'amor del Pare en el
context de la misèria de l'home; ha fet emergir quelcom que és
.de dalt. (Jo 8, 23).
Jo puc dir, com el bisbe de Cuernavaca: Ací i ara jo visc la
meva fe en )'expressió històrica de la via socialista. l aquesta és
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la meva opció i trobo que és la més significativa: ael i ara, en la
pràctica, afirmo la transcendència de Déu en mi en la via socialista. Això és un discerniment pràctic, no és una norma univer·
sa l d'obrar; nO puc codificar aquest discernjment fent·l0 norma
universal d'ob rar, perquè no és un discerniment absolut que valgui per a tot, cls llocs i totes les èpoques: perquè la fe és l'encarnació de l'amor de Déu transcendent en el concret, en el particular; no pas una «Bei natural absoluta ».

Tot això crec que té l'avantatge de no ser reaccionari, però,
en canvi, crec que és respectuós amb el fonament transcendent de
la fe que estic preocupat per posar en relleu perquè tampoc no
vu ll ésser reduccionista.

Quarta implicació: Fe i ideologies
Quan sant Pau vol referir·se a les realitats noves que han constituït l'aportació original i històrica de Crist i del cristianisme al
món, no té més remei que referir-se a elles amb paraules tretes
de la cultura del seu temps. Prenguem el començament de la l Eplstola als de Corint. El primer que crida l'atenció és la quantitat de
paraules que intenten expressar l'experiència cristiana personal
i comunitària llavors naixent: «apòstol», «cridat », «voluntat de
Déu., .germà», . Església de Déu ., «consagrats per Jesucrist., . Poble sant», «sants », «invocar el Nom de Jesucrist», «gràcia», «pau»,
. Pare », . Senyor».
Aquestes paraules intenten reflectir la nova situació de l'home cridat a Ja fc. Però aquestes paraules «cristianes » són, en rea·
litat, paraules extretes de la cultura reügiosa o profana del temps
de sant Pau: «apòstol . equival al «slta/oj. hebreu, que vol dir
«enviat en nom d'un altre»; «germà» és una paraula pròpia de
l'experiència familiar de tots els països; «gràcia i pau» són traduccions gregues del «lten. i del «sltalom . de l'Antic Testament.
No hi ha paraules específicament cristianes, ni en calen, parlant
clarament! Perquè el que cal és una experiència personal i comunitària nova, no pas termes culturals específics. :es el que dèiem:
l'Església no té termes específics de llenguatge propis, ni per a
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comprendre's a si mateixa, ni per a descriure el món que l'envolla. El que té com a propi és una continua referència a Jesucrist de Natzaret fet Senyor i Guia de la Comunitat. L'experiència fonda és nova i relacionada amb el Crist; les paraules són
senzilles i humanes - fruHa del temps i de la cullura ambienti no fa pas cap falta que sigujn, com algú ha dit, paraules «sobrenaturals • . Déu, com a fonament transcendent de la fe, és expressat en paraules humanes i en accions i vides humanes, transcendides, però, per aq uesta força inesgotable que és el fonament ilivi de la nostra fe. El fonament iliví és més gran que qualsevol express ió cultural i cap cultura no és adequada a aquest fonament
i contingut de Déu en nosaltres.
En resum: Després de l'any 51 d. C. hi ha a Corint una experiència que abans no s'havia donat. S'hj ha fet present, ha irromput,
l'obra de la fe: la «nova criatura • . Però quan sant Pau vol descriure aquesta experiència d'identiiicació amb el Crist, no té un
llengua tge específic cristià: té el llenguatge comú.
Això ens vacuna contra tot integrisme: perquè, si bé no tenim a ltres mitjans que les nostres paraules i la nostra vida per
a expressar el que és diví, sabem molt bé que cap paraula de
cap cultura i cap vida, per santa que sigui, no exhaurirà el misteri
de Déu amagat que malda per manifestar-se en el món a través
de paraules i vides humanes .
Per això mai no identificarem tal catòlic amb la realitat fonamentadora de la fe, per més encertat i en punta que sigui el
seu compromís; el que direm, això sí. és que aquella vida és altament significativa des del punt de vista de l'Evangeli, com a manifestació de l'amor djvi entre nosaltres. Mai no identificarem la
nostra pos tura personal, la nostra acció, per generosa que sigui,
amb la plenitud del do de Déu, ni mai no intentarem convertir en
norma universal d'obrar aquesta nostra postura, per més que
puguem dir, al contrari, que tals altres actituds foren un obstacle a
l'expansió del Regne, a l'alliberament de l'home i que, per tant, no
desenvolupen la justícia alliberadora. Mai no identificarem una etapa terrestre de l'alliberament amb l'horitzó diví que és el Regne de
Déu i que atreu i transcendeix tota la nostra marxa, d'etapa en etapa històrica de signe alliberador, vers «el To· desitjat i recercat. _
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T aques ta identi ficac ió no la farem, no pas perquè . relativitzem. l'esforç humà o perquè pensem que tant se val una etapa
corn una altra, sinó perquè hem après a dis tingir el que és de
Déu (la seva promesa, el seu do, el seu coronament: en definitiva,
el que nosaltres esperem) d'allò que nosaltres amb Déu podem
preparar i cal i és de justícia que preparem, corn a signe i començ de l'alliberament definitiu al que anomenem salvació. No
relativitzarem res perquè solament la figura concreta de la nostra fe -vida i confessió- és capaç de manifestar al món allò
que ve de Déu i que a Déu ens r etorna.
AixJ preparem la nostra afinnació central : La fe transcendeix
tota cu ltura i tota ideologia . maJgrat que només es pot expres-

sar dins un marc cultural i amb totes les adherències ideològiques que vénen del fet que aquest reves timent ideològic no és
pas conscient ni de bon tros i som incapaços de detectar-ho en
la seva to talitat, i solament ens adonem plenament d'ell quan ja
és passat.
l, com que el cristianisme és fronterer a la vida quotidiana, tota expressió crisliana d'aJguna manera se serveix d'aquesta experiència i està arrelada en ella -per això diem «pare. i «germà. i
' pau a vosaltres., etc.-,' però tota expressió veritablement cristiana resta, en definitiva, lliure del seu embolcall cultural i transcendeix aquest embolcall, sense que, però, puguem obtenir, quJmicament pura diríem, (d'expressió de la fe cristiana».
Quan l'expressió cu ltural sc sap inadequada --es fa humil-,
llavors és quan, paradoxalment, més pot servir per a expressar

l'inefable. Mireu si és familiar i senzill el nom de 'pare. i, això no
,-,~srant, ens posa en rumb de comprendre Aquell arnor mes gnu.
que tot amor.
El risc, doncs, d'una confusió entre fe i ideologia, l'hem tingut, i sempre el tindrem, perquè hi ha una profunda interrelació
entre ambdues: la que hi ha entre el misteri i la seva expressió.
7. Calcedònia va emprar els mots «natura. i «persona., pero, tot
i que eren mots d'una cultura -la grega- , ens va admonir d'una v~
ritat que val per a tota la Història cristiana: ens va advertir que no
podJem separar en Crist el que és divl del Que és humà, ni mesclar-ho
ni confondre-ho.
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Però com més ens adonem d'això més es tarem en condicions que
l'experiè ncia i les paraules quo tidianes puguin -pel pes de la mate ixa fe- expressa r l'originalitat i la novetat del misteri. l aquesta originalitat, expressada culturalment, sempre serà més fonda que
qualsevo l ideologia: tindrà , respecte a ella, l'autonomia del que és
transcendent respecte a allò en què s'cncarna.
Aplicacions: El reco lzament transcendent de la fe, l'experiència viscuda d 'aques t recolzament, l'orientació de la fe, el terme de
la fe que és e l Regne: vet ací l'especi fici tat original del fet cristià. Me ntre que l'expressió de la fe semp re prendrà paraules extretes cie la nos tra experiència familiar, social, religiosa, poètica,
cI'homes . Per això mateix, d'ideologia sempre en farem; i la velIeta, abans de morir, dirà que se'n va al cel i assenyalarà enlaire i voldrà dir - ideològicamen t- que a Déu retorna. L'autonomia
de la fe serà, crec, la relació que hi ha, doncs, entre el transcendent
i el conc ret e n què aques t transcendent s'encarna, donant cos i
mans i veu a l'express ió de la fe . L'exemple quotidià fóra el d 'un
enamorat que, en la carícia més cornUDa a tota l'espècie humana,
hi expressa quelcom de profund, personal, in transferible: el seu
amor. També la fe, original, irreductible a d'altres experiències
humanes, s 'expressa en paraules comunes , en accions universals
de tots els homes.
Així Ja profunditat de l'experiència cristiana transcende ix tota
«encarnació» ideològica, política, etc. Jo puc ésser cristià militant
en un partit polIt ic m entre sàpiga i es faci palès d 'alguna manera que confio en el Pare, que visc fonamentat i arrelat en l'amor
del FiU i o rientat per la força inter ior de l'Esperit. Si això, d 'alguna manera, ho visc i no bo dissimulo -si no amago la denúncia del pecat del mÓn i no deixo d'anunciar el terme transcendent del Regne- la m eva m ilitància poHtica no es m en jarà la
meva fe, Ja qual no quedarà reduida a una de les actituds o a una
de les religions d'aquest m ón.
Hem de concretar més :
I. El que no podem permetre sÓn ideologitzacions regressives
que divideixin els homes, que estableixin diferències arb itràries,
com, pe r exemp le, esdevé quan, per nostàlgia o ambició, perpetuem
el pecat del món, la injustícia i l'opressió, allà on podríem esta133
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blir la igualtat. Quan la ideologia oculta el fet bàsic que Déu és el
fo namen t dels cels nous i de la terra nova, com deia K. Barth,
i el fa fonament del desordre establert, de la divisió entre rics
i pobres, savis i ignorants, etc., llavors tenim una ideologització
regressiva (així ho va ésser la ideologia cristiano-alemanya denunciada per K. Marx, que posava en l'Estat prussià l'expressió de
la vo luntat divina i retardava la igualtat entre els homes).
IÒS a dir: no podem conformar·nos amb aquelles ideologies
que neguen el canvi tenden t, d'una etapa a l'altra, vers la realització d'aquella justícia inherent a la Història de Salvació.
2. Hem intentat dibuixar que la fe s'expressarà sempre en
les categories culturals impregnades d'elements ideològics. Ara bé,
ens cal po~ar una altra qüestió: ¿coincideix o no la fe amb la
ideologia?
Segons l'esquema del transce l1tlem eH el co ncret, podem concloure que no coincideixen . Però hi ha quelcom més concret: ¿coincideix, per exemple, la fe amb una opció ideològica?, ¿amb l'opció d'un partit, per exemple?
Voldria respondre en el nivell de l'opinable. 1 torno a dir que,
segons l'esquema del transcenden t en el concret, no coincideix. J
això és el que va passar amb Jesucrist. L'aportació de Jesús, ¿s'identi fica amb la ideologia religiosa o amb la ideologia política del
seu temps, sí o no? Hem d'ésser conseqüenls i continuar responent que no: Crist assumeix la cultura del seu temps, però Crist
transcendeix aquesta cultura i posa els fonaments del Nou Israel trencant amb l'antic. Això és un procés crític en què trobem
dos elements: assumpció d'uns elements de cultura i fral1scer'ldència (perquè Jesús preveu, vol i posa els fonaments d 'un altre
Israel: el nou); Jesús assumeix tota una cultura i per això és un
jueu pietós, i, al mateix temps, Jesucrist transcendeix tota una
cultura, i per això Jesús és un liberal que fa la consegüent ruptura
en l'amor respecte a l'Israel ant.ic. (Aquesta terminologia del Jesús pietós i liberal, veig que ara torna a ésser corrent en els medis evangèlics -Kassemann- i catòlics -Ratzinger- d'Alemanya.) Aquesta actitud de Jesús és un procés crític d'assumpciócontinuïtat i de ruptura-transcendència, en el qual allò que s'assumeix és el concret humà; per exemple, assumeixo e l fet de reu134

ni r-me com es reuneixen els de la Sinagoga; aquell qui assumeix és
el Fill de Déu , o e/s fills de Déu; i "lIò que resulta d'assumir i
transcendir el concret humà és W la forma d'humani tat ln és urlive rsal, que va l per a més gent i per a ina.ugurar en el futur una
època nova .
Allò que Jesús ass umeix és el concret humà. l allò que resulta
del fe t que Crist transcendeix el concret humà és l'universal humà:
To ts els homes pod rem dir Pare a Déu ; llavors ja no hi haurà
j ueu ni grec, home ni dona ... Allò que res ulta d'assumir transcendint-ho des de la fili ació divina és quelcom de més humà; almenys allò que dóna a llum una concepció de l'home més fonda , més uni versal; almenys, una e tapa ver l'home nou: j a no hi
ha esclau ni lliure : a. pareix l'home, simplement.
Per això san t Pau, coheren tment amb això, assumeix tot el
que és ve rita t, respectable, just, pur. .. (vegeu Fil 4, 8) i ho transcendeix des d el seu ésser configurat a! de Crist (vegeu el sentit
del verset següent). I a llò que resulta d 'aquesta assumpci6-transcendèn cia és l'universa l humà; almenys, allò que és més hwnà
que l'etapa ante rior. Aix!, si bé el Cristianisme no és un humanisme, el'acord amb la tesi fonamental ele Gonzalez Ruiz, resulta, en
canvi , que el Cristianisme és un procés d'hominització; del cantó
no creient es pot considerar com un dels corrents històrics que
aboq uen al sorgiment de l'home nou: a la plena hominització.
Qui tran scendeix la cultura elel temps , la que sigui, des de la
filia ció, la llibertat i la capacitat de crear comunió del Crist, reveia l'arrel del que és humà. Tot revelant la profundi tat filia! i
fraternal dels homes -vers Déu j vers els altres homes- va es~
deven int com Ull re t re.:'ll i en procés, la nova criatura: l'home
nou. Aques t és el darrer fruit ele la fc.
Si a ra, pcr hi pòtesi, die m que allò que s'assumeix és el socialisme i la cultura marxista, direm que allò que resulta d'assumir i
transcendir c ríticament aquest socialisme portarà a una etapa més
huma na que el que podia ésser a ¡'any 1848. Sense rer triomfalisme, però, perquè e ls cri sti ans no són els únics que assumeixen
i transcendeixen una cultura. Homes d'esperit elevat i no creient
han realitzat un procés semblant j han dut les cultures a etapes
més humanes !
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Aquest fenomen d'assumpció·transcendència ci veiem realitza t
a posteriori quan sant Tomàs pren les dades del sistema aristotè·
li c, in fonent·li un esperit més amp li , que desconcerta els investi·
gadors, perquè all ò que és assu mit esdevé ja una «interpretació.
del que era la lletra aristotèlica. En resulta un Aristòtil entès i
transcendit per sant Tomàs. El mal és quan homes d'Església as·
sumeixen quelcom de la cultura i obliden de transcenelir·ho, per
exemple, el Dret Romà . La manca de genis religiosos que, tot as·
sumint·lo el transcenelissin, més del que ho han fet els homes
de Dret Canònic, porta al ret que, en l'Església, el Dret sigui un
element heterogeni i sempre irreductible a llur vida en l'Esperit. Sigui dit això cum mica salis.
Els bisbes autors del document de treball . Misteri Pasqual i
a lliberament humà. es pregunten si el que resultarà d'aquesta as·
sUlllpci6-transcendència ap licada al socialisme permetrà encara de
dir·ne socialisme del producte resultant. Em sembla que la pregunta ha d'expec tar tot el resu lt at del procés històric i que l'exemple de l'aristotelisme medieval continua essent vàlid . Tot això
ho dic a tall de suggerència, com qui vol contribuir a una reflexió
comuna. De cap manera ho voldria dir des d'un nivell dogmàtic.
Això explica q ue defugim deliberadament les frases afirmatives
"niversals i encara més les desqualificacions precipitades. M'he
volgut moure a tall d'afirmacions parcials i obertes . No a tall de
sistema tancat amb pretensió de globalitat exhaustiva.
Finalment, crec que s'han d'observar les semblances o isomorfismes entre la d irecció de la fe i Ics opcions polítiques. Crec que
hi ha una semblança o isomorfisme entre l'estar amb els pobres,
propi de la d irecció cap a on ens mena la fe, i l'opció de classe
com a compromís polític. es cert que l'Evangeli m'urgeix a anar
i restar amb els pobres. ALxò és clar. E.s cert, per altra banda,
que una racionali tzació polí tica que vu.lgui posar remei a l'estat
de marginació en què es troba tota una classe social i que vul·
gui construi.r aquesta societat segons una nova racionalitat que
tregui les causes de la marginació, urgeix a fer l'opció de classe.
E.s cert, finalment, que ambdues urgències són semblants: la ur·
gència d'estar amb els pobres pròpia de la fe i de la urgència de
fer l'opció de classe pròpia de la racionalitat polJtica socialista.
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Però aquesta semblança no m'obliga encara a dir: en nom de la
fe haig de fer l'opció de classe. En altres paraules: Mai no serà . de
fe revelada» que haig de fer l'opció de classe. Però ha de quedar
igualment clar que no fer aquesta opció de classe no és «una op·
ci6 més segura. des del punt de vista de la fe. Fer l'opció de classe
no és de fe . Però no fer·la és, almenys, tan arriscat com fer·la.
No fer·la no comporta pas cap aval des del punt de vista de la fe.
o fer l'opció de classe no es pot dir de cap manera que sigui
l'opció més segura del qui té fe . I així continua essent veritat que
ca l un d iscerniment humà; que estem en la intempèrie d'optar
raonablement i en vista de les dades reals i que no es tem sota un
alxopluc dogmàtic per a fer «amb segure tat . les nostres opcions . Per altra banda, és ben clar que, si bé no puc deduir de la
fe revelada l'opció concreta que prenc en la realitat (al màxim,
puc atendre pel meu discerniment lliure i responsable certs isamo rfismes), cn canvi és ben segur que la direcció de la fe -l'alliberament dels pobres- em barra altres opcions en forma negativa; per exemple, crec que em barra l'opció per una . racionaJització. de l'Economia presidida per la llei del lucre. Aquest
principi, portat a fon s, mostraria la mentida inherent a tantes
«reformes » ben pensant s però que en el banc de prova de la història - i no sols davant de la crítica evangèlica- es mostren

insuficients i deshumanitzants. La dreta econòmica hauria de re·
flexionar sobre el seu propi desengany experimentat cada vegada
que el poble estima insuficient i poc humà un aixecament del nivell de vida -de la renda per capita- que no vagi acompanyat
de la simple igualtat, de la participació política, del sorgiment
d'una cultura popular, etc. ¿Com es pot mostrar decebuda la
dreta econòm ica , quan allò que ha ofert al poble està fonamentat en una «racionali tzació» feta al marge de la justícia estricta
o con tra ella i, sobreto t, en contra de l'aspiració -isomòrfica amb
la fe- d'una societat sense classes? Si almenys aquesta dreta
econòmica s'acostumés a actuar i a presentar-se pel seu compte
i risc i no volgués l'acotxament de }'Esglés ia-organHzaci6, i de
vegades fins i tot l'exclusiva d'una certa simpatia i beneclicci6

d'aquesta organització representada per les instàncies jeràrquiques! Afortunadament, els temps semblen haver canviat definiti137

vamenl, i no cal dir com és d'w'genl que l'Església • faci pali·
tica» a fon s, per a «no fer política», o millor, faci evangeli a fons
per a no fer política: per tal d'allunyar·se de tot fumus d'una tal
aliança m anipuladora feIa gairebé naturalment no en el nom de
la fe sinó en el nom d'una concepció ben pensant comuna.

•

•

Vull resumir amb paraules ben senzilles aquests pensaments.
o puc dir: . La fe m'obliga a fer l'opció de classe .• Però això
no vol dir que aquell qui fa l'opció de classe s'equivoca i que
aq uell qui no la fa «conserva la fe més segura ». No. En virtut de
la semblança esmentada potser té més «segura' la fe el qui ha
fet l'opció de classe. El que passa és que aquest correrà el risc
de no transcend ir degudament la cultura ideològica imposada per
un parlit de ta l ma nera que tam bé d'aquest caldrà dir que té la
re «arriscada» i «insegura». Sempre la hi tenim. Qui no fa l'opció
també la té insegura per més d'una banda.
El que no podem pretendre és que la fe dirimeixi el que és
una opció humana: política . Sant Tomàs mai no va acusar de no
tenir fe els qui no assum.ien la cu ltura aristotèlica. Va ésser molt
lemps després --<:ompletament post evel7tum- que en l'Església
es va considerar més segura l'opció de Tomàs en assumir l'ari s~
to telisme, amb totes les limitacions i insuficiències d'aquest darrer.

Aquestes simples reflexions crec que ens han de dur a l'obertura d'esperit suficient per a no caure en dogmatismes per·

j udicials que farien dogmàtica la fe en un sentit no volgut de cap
manera pels dogmes veritables.
La direcció de la fe m'empenya assum ir i transcendjr l'opció
humana -poJítica- que crec més justa: que integri els pobres
margina ts, que integri en un pla d'igualtat els qui resten margi·
nats com a fruit dels canvis històrics. Per això Déu estimava el
poble d'Israel , tan marginat a l'Egipte que a penes era poble .. . La
fe m'urgeix a escoltar el cl am dels pobres, del proletariat i del
subp roletariat del món, m'urgeix a restar en comunió amb ells.
t'egeu que poso èmfasi en això per tal de mostrar que aquella
semblança o isomorfisme de la fe amb l'opció socialista podia te138

nir un punt de partida, més que semblant, idèntic: La fe és sensible a l clam dels germans pobres. L'opció ètico-polJtica socialisla vol donar resposta a una classe que emergeix com a fruit de
la revolució industrial i que queda marginada. Amb tot i això. no
puc dir que la direcció de la fe m'obliga a dir: únicament en
aquesta categoria cultural present de l'opció de classe sóc capaç
d'expressar totalment el contingut de la fe i el seu recolzament
transcendent.
També Luter cre ia que la fe li garantia que estava salvat, i
que s 'havia de creure amb la fe el fet de la pròpia justificació.
Però la fe no li ho garantia! L'esperança ens dóna bons indicis
que estem justifica ts, però no ens assegu ra en forma revelada
aquest fet, sinó que dóna d'ell la certesa pròpia de l'esperança
humil i ardida. Diria que les coses són semblants en el cas que
cxamjnt:m: la fe no ens dju que l'opció de classe sigui l'únic camí objectiu possible per a viure la fe. Però menys ens diu que
no fer aquesta opc ió sigui quelcom més segur: Hem d'esbrinar
quina figura concreta de la fe és avui més significativa de la força
de l'Evangeli. Això, ho anem sabent no pas dogmàticament i a priori. A mi el risc de no encertar en la direcció de la fe encara em
sembla més gran si no fem cap mena d'opció. Parlo humanament.
En la figura concreta de la fe del qui ha fet l'opció de classe
hom no ha de veure _dues fes»: la cristiana i la socialista. Ni
tampoc que la fe cristiana s'hagi de reduir a l'observança mar·
xista, sinó que hi ha una opció humana, profundament viscuda,
transcendida per l'única fe en Crist. J, llavors, en la figura concreta de la fe d'aquell home, sí que forma un bloc únic l'opció
concreta transcendida per la fe. I aquest home pot estar molt
integrat vivint la fe des d'aquesta opció humana concreta, perquè tots vivim la fe des d'una s ituació o opció humana particu-

lar: la d'ésser ca ta lans, la d'ésser persones més o menys ben
pensants.
En resum : diria en veu alta que el model de relació entre fe
i ideologia és el del transcendent en el concret. I diria en veu baixa,
a tall de motius de reflexió, tot el que he intentat suggerir sobre
l'autonomia respectiva de la direcció de la fe i de l'opció humana.
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La fe, cn definitiva, em mena a no romandre en aquells nivells
socials on no es dóna resposta als marginats (nivells d'una societa t estàtica i es tratificada : closa). La fe no sols em mena a donar
lIna resposta ètica i individual al germà que sofreix sinó a imaginar
i crear amb els altres una racionalitat «política. (per a la . polis.)
que integri els marginats. (Que aquest és, per altra banda, el
debat històric pendent des de la revolució indus trial. Després ja
vindran nous canvis, noves marginacions i noves etapes i urgències d'integració.) La fe em mena a estar eficaçment amb els
pobres, compartint llur pobresa i llur aixecament vers l'home
nou i vers aquell a q ualitat de vida i de convivència que, defugint
la fatalitat, s'orienta vers la realitat del Regne.
La fe em duu a aquelles zones on es produeix el canvi social,
on apareixen els fe ts nous i la nova racionalitat capaç de donar
resposta als marginats que truquen a la porta d'una societat encara tancada i marginadora . La fe em mena a aquests indrets per
a prendre part activa accelerant j orientant uns processos humanitzadors. Em mena a viure allà com a fi ll del Pare i com a lliure
enfront del món. Amb renúncia i esperança. La fe es nota que és fe
judeo-cristiana pel fet que és sensible al clam dels pobres, que
ens fa eixamplar cons tantment l'àmbit de la pròpia . famllia . social per a donar entrada als . a1tres • . Un altre tipus de fe no
ti ndria por de qualificar-lo sens dubte d'idealista i formal.

Josep M. Rovira Belloso
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PASQUA I JOVENTUT
Us presentem primer alguns teslinzonis de
com han celeb rat la Pasqua alguns joves del
110stre País -aquells que, d'alguna ntanera, ja
han fet l'opci6 de fe . Com veu rem, s6n general-

ment celebr:acions fetes lluny de la ciu tat, en
alguna masia, en una casa de colòrties o, també,
en algun nlOnes tir acollidor. TOles aquestes con-

vivències pretenen donar una mirada de fe a la
f eina feta, programar el treball futur i celebrar,
joiosament, la fe en Crist present en la v ida del
barri, del poble, de la ciutat.
En segon lloc, arran de la grm. trobada Sillera-Ba es fa UI' examer! ponderat i profund dels
darrers vint al1ys d'Escoltisme.
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La Bisbal

Ens aplegàrem a la Bisbal del Baix Empordà uns 50 joves procedents de diversos indrets de Catalunya: Manresa, Terrassa, Gi·
rona, Barcelona, etc. Majoritàriament passàvem dels 20 anys, i ens
havia convoca t Trobades de Joves. Vam fer vida en el convent
dels franciscans de dijous al migdia fins a diumenge al matí.
Què preteníem' Senzillament, celebrar en comunita t la mort
i la resurrecció del Crist, convençuts que la Pasqua és el moment
(tecisiu en el nostre camí de fe . Aquests dies tindrien per a nOsaltres un ca ire de reflexió, d'interioritzaci6, cie celebració i de
pregària .
Tema de fons. Havíem triat un tema que cns ajudés a treballar
en les reunions de grup i que fos la pauta per a la nostra reflexió: «La reconciliació en ci món i en l'Esglés ia .• Els organitzadors van preparar un recull de material de treball i uns apunts
de cara a endinsar-nos en e l sentit de les celebracions pasquals.
Tothom va partic ipa r en la preparació d'aquests moments forts .
Treball per grups. Divendres vàrem tocar l'aspecte eclesial de
la reconciliació i dissabte l'as pecte socia l. Teníem una hora de rcflexió personal i seguidament ens trobàvem en petits grups per
compartir i comunicar les nostres descobertes.
Valoració. Comptàvem que ens hi trobaríem un grup més nombrós, però el fet de ser pocs ens facilità el clima de convivència
i d'~utoge s ti 6. Dij ous i divendres es notava una certa fredor en
el tracte, però dissabte al matí això va canviar força, sobretot a
partir de l'excursió a Ullast ret. La conversa amical, oberta, abocà cap a una relació personal de confiança. La Vetlla de dissabte
coronava aquest procés i feia viure a tot el grup moments de
força inten sitat. Tothom en sortí content.

•

•

Aques ts joves sabien que no es tractava de (er uns dies de tabola o d'excursionisme. El s objectius quedaven ben clars en la
convocatòria j, aixÒ no obstant, se n'hi aplegaren una cinquantena.
Aquesta és una constant d'aquests grups: saben què van a fer.
El s membres d'aquesta trobada eren de procedència diversa.
En tots ells hi havia un desig de conèixer joves d'altres ambients
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i de comunicar-s'hi. La necess itat d'obrir-se a noves relacions i
d'intercanviar op inions i experiències és un altre dels elements
q ue tot grup de joves sent d 'una manera aguda.
Agafar un tema de fons. No es vol pas fer un estudi in te!leclua l d'una qüestió. Qua n es tria un tema, la intenció és d'aglutinar e l treball de reflexió en torn d'uns punts de referència. Es
vol evitar la dispersió i afavorir que tots els elements de COnvivència , de reflexió i de celebració convergeixin d'una manera
iniegradora. Ai xò reforça la cohesió i la comunicació de l grup .

Ca n Campe lans (Borredà)
Érem uns 60 joves entre 14 i 18 anys. Tots nosaltres formàvem part de grups cristians de barris: Sant Andreu , la Sagrera,
Poble Nou , Bon Pastor i Pi sos del Congrés . Teníem la intenció
de passar tres dics re flexionant per què els joves s'associen, i
arri bar a uns compromisos concre ts i celebrar la Se tmana Santa d'una manera jove i festiva.
El Dijous San t, l'omplírem sobretot amb el viatge i l'organització. Després de sopar vàrem celebrar l'àpat fra tern d 'una
manera mo lt espontània ja que només havíem preparat una pregària però molts van demanar l'eucaristia. Finalment férem una
presentació dels participants dient-nos e l nom , l'edat i la procedència.
Divendres vam comença.r e l dia amb una pregària a ]a qual
assistí la major part del grup. Havent esmorzat, en Carles Mascaró encetà la conversa explican t com l'adolescent trenca el cordó
umbilical q ue el lliga amb la fam ília, per crear grups amb d'alIres que tenen e ls seus mateixos problemes. La societat --deiaes tà orga ni lzada, i el jove, quan té necessitat de fer alguna cosa, s'adona que per incidir-hi cal organitzar-se. I així entra a fo rmar part de grups sindica ls, polítics, religiosos, culturals, pandi·
lles, elc. Féu observar també com Déu .empre s'ha manifestat a
través d'un poble oprimit que cerca el seu alliberament i subratllà la importància que tenien els grups eclesials per a respondre a una de les aspiracions més profundes dels joves, com les
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altres associac ions responen a d'altres aspiracions. Després del
coHoqui es feren Ics reunions en grups de 6, de diversos barris.
La primera, abans de dinar, ten ia com a objectiu descobrir les
aspiracions pròpies dels joves de l'ambient on ens movem, i els
tipus de grups on hi ha joves en cada un dels nostres barris . El
resum s'exposà l'cndemà en un mural. Sortiren sobretot grups
cultu ra ls, d'esport, d'csplai, associacions de veïns, centres, grups
polítics i grups de revisió de vida . A la tarda el treball de grups
qüestionava sobre el grau i la mena de participació de cadascú
en aquests tipus de grups, i com els grups de revisió de vida
responi en a algunes de les nos tres aspiracions. Això ens va ajudar a definir entre tots el paper i el sentit dels grups de revisió
de vida de què tots formàvem part. Es va parlar molt del des·
cobriment de Jesucrist, el lligam de la vida amb la fe, el com·
promís i l'aprofundiment de la fe ... Després de sopar projectàrem
un àudio-visual sobre la mort, agafant textos de la passió de
Crist i del testimoni recollit pel capellà que assisli a Heinz Chez,
abans de ser executat. Acabàrem amb unes pregàries espontànies.
Dissabte, després de la pregària i de l'esmorzar, assemblea ge·
neral. Ens distribu írem en grups segons uns temes proposats: fa·
mília, fe i comunitat cristiana, relacions laborals i treball, estu·
di i escola, barri·sacietat·política, realització personal , amistat, di·
versió. A partir d'aqui elaboràrem unes propostes de compromis
a nivell personal, de grup i de tota l'assemblea, per presentar-los
en la Vetlla Pasqual, que vam preparar durant tota la tarda.
Vam celebrar la Vetlla en tres moments diferenciats. El primer fou prop de la llar de [oc. Després d'un cant al fac i d'una
explicac ió del sentit de la vetlla, es beneí el foc, s'encengué el
ciri i immediatament tothom va encendre la seva torxa . Tot can·
tant ens encaminàre m devers un segon lloc. Començàrem la segona part proclamant el missatge joiós de la resurrecció. Vam apagar les torxes i llegírem notícies recents que dibuixaven situacions de mor t i de vida, a les quals tots afegírem vivències personals semblants. Seguiren les lectures amb diàleg i després vàrem fe r la presentació dels compromisos com a renovació de la
nostra fe. Havíem decorat la sala on ens trobàvem amb cordes
i forqu es per un cantó i amb clavells vermells i blancs per l'al144

Ira . En aquest moment to thom lluïa un clavell cridaner. Finalment, tots rememo ràrem el nostre bateig mentre el celebrant vessava aigua sobre cadascú de nosaltres. Tot seguit ens adreçàrem
cap a un tercer lloc dient: «Jesucris t és font de vida per sem·
prc.»
La tercera pa rt , la iniciàrem 3nl b una dansa mentre pujàvem
ni graner, on celebràrem l'eucaris tia. Després de la comuniÓ alguns donaren gràcies pel que havien descobert durant aquells dics.
A continuació , sopar i gresca a la casa. Tot plegat havia durat gairebé tres hores i teníem fred. Nevava de valent.
L'endemà, de bon mat.í, arreglàrem la casa amb prestesa i mar.<àr em tots contents, amb ganes de reprendre el camr que fa un
femps hem inicial .

Castellnou de Bages

Aquest any el moviment d'Universitaris i d'Estudiants Cristians
celebràrem la Pasqua a Castellnou de Bages, poblet deshabitat ,
" prop de Santpedor, i aaaptat per casa de colònies i trobades,
amb una esglesiola romànka molt ben arreglada per fora però
que necessitaria una neteja a fons per dins. Vam ser un centenar
de participants.

El grup que havia preparat la trobada va voler posar l'accent
d'aques ts dj es a fcr que se centressin molt directament en els fets
que se celebraven , el misteri pasqual de Jesucrist i el que això
s ig nifica per a nosaltres. No hi havia, doncs, cap «te ma » a trac tar,
sinó que a partir del ritme que marcaven les celebracions s'aniria
fent l'enllaç entre la vida dels participants i la fe que compartíem .
Tanma teix, ca l dir que hi havia una pa rau la que més o m enys ens
sintetitzava el sentit de la Pasqua de Jesucrist i el sentit de la
Pasqua pe r a nosalt res, i era la paraula «reconci liac ió» : en un
m ó n marcat per la ¡rreconciliació a tots nivells , Jesucris t porta la
ll avor cie la reconciliació que nosaltres hem de fe r present.
I passem a l'o rdre concret dels dies. Vam començar dijous havent dinat, dedicant Ioda la tarda a una extensa celebració que
incloïa la pen itència i l'eucaristia. Després de les lectures (mort
d'Abel i rentamenl dels peus) vam fcr un treball per grups per tal
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de vcure en quines si tuacions i fets d'irreconciliació ens trobàvem,
en nosalt res i a la societat. T després la celebració de la penitència i de l'eucaristia que havíem reconstruït tota sencera, amb texLOs preparats expressament. A la penitència vam fer una estona
de comunicació lliure de les coses parlades en el treball de grups,
i, per enllaçar anl b l'eucaris tia, vam inventar un signe. més o menys
paraliel a l lavatori dels peus: els responsables i consiliaris del
moviment van portar la tau la i ci material per a la celebraci6. Amb
la celebració de dijous vam aconseguir un clima coHectiu força
interessant, que va desembocar en el treball de d ivendres, dia dedi cat al treball personal. Després d'una xerrada al matí, q ue volia
ajudar a concretar el que significava per a nosaltres la mort de
Jesucris t, quedava tot el dia perquè cadascú fes el que volgués.
l , de fet, va ser així: des dels que es van passar tot el dia reflexionant, o els que van fer una mica de cada, fins als que es van
dedicar a xerrar o a escoltar música. La cosa es va acabar quan
a mitja tarda uns de l grup van tenir un accident de cotxe no greu
però si espectacular. l de l'accident vam passa r a la celebració,
molt breu i austera: lectura del Servent de Jahvè i de la passió,
pregàries espontànies i un senzill signe d'adoració de la creu .
Havent sopa t, una mena de represcntaci6-.reflexió poètica sobre la
mort de Jesucrist.
I dissabte. AI matí, en pla dis tcnsiu, cinema: El arrgel exterminador de Buñuel. Ja se sap que la peHícula és surrealista. Doncs
encara ho va ser més gràcies als 20 (vint!) talls que vam haver de
suportar al llarg de la projecció .. . T a la tarda , preparació de la
Vetlla. Primer , am b un treball per grups, paraHel al de dijous,
sobre les reali tats d'esperança que nosaltres veiem i fem. I després, coses pràctiques per a la celebració: des de preparar la renovació de les promeses del baptisme, fin s a organitzar un muntatge
inicial sobre la 1Ium .
La Vetlla va ser sense foc perquè plovia. Però en comptes d'això,
i potser va ser millor, va haver-hi un muntatge-representació amb
jocs d'espelmes, que va donar un to molt viu al moment introductori, el qual va acabar amb un vibrant clndesinenter». Després, les
lectures marcant les etapes fonamentals d'Israel: creació, èxode,
exi li . T la resurrecció de Jesucrist. Després de l'homilia, vam fer
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un canvi dc loca l per ana,· a celebrar la renovació del baptisme,
amb textos preparats es pecialment; amb això volíem significar la
novetat d 'aquesta nit, i tam bé amb la distribució de branques de
romaní florit. Finalment, un altre canvi de local i eucaristia, construïda de cap i dc nou i amb molts cants intercalats, al terme de
la q ua l cadascú va acabar d ient motius d'acció de gràcies. I des·
prés, natu ralment, l'oportuna gresca nocturna; i la ncu que comcnç:w 3 a caure.
Potser l'elemen t fonamental de la trobada van ser les ce lebracions,
les quals havie n es tat refetes, amb l'intent de constnlÏr uns textos i
un s s ignes (ca l des tacar que e ls cant s van a judar·hi molt) fidels
alho ra al que sc celeb rava i als qui ho celebraven . Mirant d'expressar amb la celebració i la reflexió que l'aco mpanyava allò que ci
moviment tre ball a a l llarg de l'any.

Can Bruguera

Ocs de desembre ens a nàvem trobant un cop cada mes un bon
gru p de joves del Baix Llobregat ( Pallejà Sant Climent, e l Papiol,
Molins de Re i, Sant Boi , Gavà, el Pral, Viladecans, Corbera, Cor·
nell à, e tc.), per refl exionar junts i per celebrar la fe. En a propa r·
sc la SN mana Santa, pensàvem en noves possibilitats : una trobada
més ll arga. uns dics de convivència, un replan tejament dels nostres aplecs. Era important per a nosalt.res celebrar la Se tmana
Santa amb profunditat i amb estil jove, convivint durant tres dies
i enforti nt la nos tra amistat.
Dij ous, a Ics se t de la tarda, ens trobàvem setanta joves a l ce·
1Ier de can Bruguera: . Cal viure aques ts d.ïes - dèiem- amb un
esper it ben obert: pe r una banda hem d'acollir els quj han vingut
per prime ra vegada, com si els coneguéssim de sempre; per l'al·
tra, hem de tenir presents tots aqueUs que estimem i que no passara n aques ts dies am b nosaltres, perquè són a Taizé, a Sincra-80,
a Mosqueroles, o bé a la parròquia amb els alt res cristian s del
poble .•
Més tard celebràvem l'eucaris ti a d'una manera molt senzilla.
De prés de sopar joc de nit per pode r-nos conèixer una mica m és.
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AI matí, després d 'una breu pregària i esmorzar, vam anar a
Begues on se'ns projectà l'àudio-visual «El sentit de la vida., preparat per en J oan Busquets_ Ens va donar unes bones pistes per
a en tendre la dialèctica m ort-resurrecció. Més tard, a recer d'un
gran pi, vàrem fer la celebració de divendres, a par tir de textos del
. Crist Mis leri» de J . Urele ix . Tothom par ticipà en les pregàries
espontànies.
A la tarda, treball per gru}.>s per tal de descobrir quines situacions vivim com a negatives, ind ividualment i coHectivament; com
hi lluitem; com d'aquesta l1uita, en neix la vida; com Jesucrist, en
qu i nosaltres creiem, ha seguit aquest procés i ens assenyala la
pauta del viure cristià. Cap al tard posada en comú del treball,
so par i vetllada musical.
Dissabte Sant. Presentació d'uns punts per a la r eflexió personal. Uns textos també ens hi van ajudar. Una pregunta ens demanava de concretar el frui t d'aquella estona de s iJenci : . Com vius
la fe en Jesucrist mort i ressuscitat?» Algú va escriure : «A mj ro'ajuda molt pensar que Jesús va ser un home com nosaltres, que
també va haver de superar molts prejudicis de la societat on va
viure i que va lluitar per un món millor; la seva vida va ser una
lluita contínua. Inten to d'imitar Jesús en aquesta lluita de cada
dia. Vull que Jesús sigui per a mi un model de vida. En molts
moments em trobo sola a lluitar contra IOt, però sé que en el
fons Jesús està al meu costat. »
Cap al migdia vam gaudir de l'àudio-visual «Els Timbalers ». El
clima d 'eufòria pujà de grau. Aquest muntatge presenta el tema
de la llibertat i de la rece rca d'una vida nova amb un llenguatge
poètic i suggeridor. Nosaltres ens trobàvem en aquest moment de
recerca.
Tota la tarda ens vam dedicar a preparar la Vetlla Pasqual per
equ ips, seguint els moments més significatius de la celebració:
Foc, Llum, Camí, Pregó, Aigua, Eucaristia i Festa. La pluja i el
cansament van repercutir en )a celebració però, am b tot , vam
aconsegu ir de participar-hi al màxim. A l'hora de la coca i el vi
bo, la joia coHecliva esclatà .com un infant, en la llum blanca
d'un diumenge al matí a trenc d'alba ». cCris t ha ressuscitat, Crist
és enmig nos1 re, amb tu, amb mi, amb nosallres.» I tot dansant
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--cacbscú fe ia ci que podia- cantàvem amb entusiasme, repetida·
ment: «Busquem una vida nova, anem a un país millor. Tothom
qu i vuJgui seguir·nos, prengui timbal i cançó .•
Diunlcnge al matí vàrem fer una revisió senziJIa dels rues
pa sals. Volíem recapilular el treball fel i programar el futur.
FinaJmcnl, vam imp l-ovisar un manifest pasqual que acabava així:
«I ara . avui i aq uí , el 30 de març de 1975, ens compromelem a
viure una vida nova que tingui més presents els a1lres, escoltantlos, coHaborant amb ells. Ens comprometem a ser enmig de tot·
hom signes aulèntics de l'alegria, de l'humor, de la novetat i de
l'amor de Déu .•
Josep M. Fisa (pel recull )

SINERA - 80
Pel novembre farà vint anys que ens deixà mossèn Anloni
Ballle. Fou ell qui convocà i aplegà tan ls de nois del nostre pals
per fer-ne minyons escoltes. Amb retard, a punt de morir, el
doctor ModI'ego l'anomenava consiliari diocesà d'Escoltisme.
Seria bo de preguntar-sc què se n'ha fet, vint anys després, de
l'obra del Mossèn. L'Esco ltisme, com a tasca educadora, no té pas
la pre tensió d'allargassar l'estada dels minyons en els seus rengles. Educar és ll ançar algú a la vida real, ben equlpat, no per no
perdre res sinó per fer front a les exigències de cada dia i de
cada home. L'obra del Mossèn és ben viva ens tants i tants de minyons que, sense enyoraments del passat, fan front avui a les seves
responsabilitats en un paJs cada dia més abocat vers l'esdevenidor.
l no loca ja a l'Escoltisme, sinó al paJs, de dir si valia o no el que
féu el Mossèn.
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Quant a l'Escoltisme, com ha traspassat la foradada d'aquest s
vint anys que en són molts més en l'evolució de la història.
Ser esco lta vol dir sortir a la descoberta de la nova situació en
què farà parada la caravana humana en la seva marxa. Entendre
la història com una marxa, Ja vida com una descoberta permanent.
la societat com un tot.. forma part de la proposta escolta. Ha
es tat la dinàmica d'aquesta mateixa proposta la que ha canviat Ja
fesomia de l'Esco lti sme que havíem admirat o que havia estat el
nostre .. I això. molt lluny del s implisme que consis tiria a desprestigiar l'ahir per canoni tzar les noves troballes, o a l'inrevés . L'Escoltisme ne ix del rea l i pretén dominar, e n nom de l'home, la
rea litat viscuda .
Han desaparegut uni fo rmes i proves, cerimònies i formacions,
més o menys de pressa i amb més o menys raó. La Promesa i la

Llei no ocupen el lloc que tenien. E l grup ha pres el relleu a l'individu. E l refús social dels autori tarismes i totalitarismes ha fet
néixer en el si de les unitats escoltes relacions noves amb noms
ben agosarats. Les ganes de fer néixer unes noves relacions ent.re
homes i dones han introduït en les unitat s e ls mètodes coeducatius.
l po tser no sempre amb tot l'encert. No podíem pas esperar
que e ls caps de 18 anys foss in uns educadors nats i consumats ;
ni tampoc parar les urgències, i menys en un pais on la novetat
continua fent basarda a la gent d'ordre. L'Escoltisme ha estat en
el cor del país un refugi de llibertat, i la llibertat té els seu s riscs.
Havia es tat el Mossèn qui cns havia ensenyat a estimar el risc
i a no defugir les responsabilitats. Hem fet l'Escoltisme que hem
pogut, el que es podia fer a l país. Potser sl que l'hauríem pogut
rer millor si a lguns que e l podien millora r, en lloc de mirar-se'l des
de fora i de criticar-lo, hi haguessin donat un cop de mà. Manta
vegada fer «pas a la joventut » vo l dir tenir-li por, deixar-la, i ser
implacables després a l'hora de criticar·la.
Fer Escoltisme no equival a treure nois a la muntanya, i menys
a aguantar els fills perquè e ls pares tinguin un final de setmana
alliberat: e ls estols no són guarderies. Ser escolta no vol dir renegar la ciutat o acceptar 1'«obligaci6» d'una excursió cada mes.
Encara menys vol dir entretenir la mainada. Ser escolta és quelcom
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més se riós: vol dir aprendre a anar al davant de la marxa i ca·
mençar avu i a vi ure e l demà. El que roren troballes de l'Escoltisme avui són eina corre:1t en altres medis educatius: l'escola és
avui més riallera gràcies a mil i mil enginys actius lúdics que un
dia descobrí l'escolti sme: ¿no és precisament aquest el senrei que
l'Escolt isme ha de rer i l'enriquimen t que ha d'oferir a l cos social?
Això ob liga a de ixar aquesta vall tranquiHa i cercar la problemàtica nova que el pe tit home viu ja. Quin és l'Escoltisme que cal
als nois d'una societat que, malgrat que sigui desequiJibradament,
ha assolit uns certs nivells reals de possibilitats de viure? ¿Hem
de negar la televisió, el cotxe fam il iar, l'estanding de vida? ¿O b é,
cal imaginar la nova aventura dels rilIs de la televisió i del cotxe?
Ens ca l aquest Escolti sme. Les joves generacions han comprès
molt bé que no es tracta cie con tinuar fent el mateix j de passejar·
nos exhibint les nos tres credencials escoltes. Si han estat plena·
ment "\cids en detectar el que a l'Escol tisme havia passat de moda
i rills i to t el s Il OUS objec tius (més participació en les decisions de
la vicia a les unitats, més esperit dc grup, noves relacions noi/noia),
no sempre h an encertat a l'hora de triar e ls mitjans. l (per qu è
havíem de ser-ne excepció?) també sota intencions tan generoses
i boniques s'han infiltrat actituds més fàcils i menys educadores:
hi ha unitats que improvisen esllanguidament el divertiment de
cada troba da; hi ha progressos de grup que no són progressos de
ningú; sota el mot de «coeducació» s'han encobert necessitats més
elementals que tot això, com pot ser l'escalf afectiu.
Enc..: ra més. Avui no es pot somiar en uns agrupaments controlats des de l'exte rior, pe r l' «Església» o per les entitats acollidores.
Fins aquí tothom es là d'acCl-d. Però la situació es pot haver degradat i, algunes vegades, certament. La confessionali tat s'ha entès
com a control de part de l clergat, no exactament dels consiliaris.
Les en titats acollidores no sempre han encertat a J'hora de fer·se
seus un s plan tejaments més sentits que precisats, de cara al futur.
Això ha pla nteja t problemes suplementaris a la fe, per un costat;
i, per un altre, ha ret possible, desgraciadament, un E scoltisme
(( rellogat» a les parròqu ies i escoles, sense nexe ni amb les comunitats reals inhibides ni amb els plantejalnents pastorals i educatius
de les en tita ts acollidores. De rebot, ha minvat la fe e n l'Escol151

tisme: molts sectors de l'Església i del país consideren perduda
l'avinen tesa cic l'Escoltisme, amb el corresponent dany per a ambdues parts.
Les esperances i les decepcions de l'Església en aques ts darrers
cleLl anys han repercutit també fortament a l'interior de l'Escolt isme. Es difícil, avui , definir què vol dir ser cristià, la fe ha passa t de la llum a la fosca, el paper de l'Església no és gens comprès
pel jovent, la ineptitud per trobar unes formes de vida cristiana
pròpies del nostre temps, la sotragada patida pel clericalisme i
l'empenta no menys forta del laica t en la conducció dels moviments ... tot plegat ha plantejat d'una manera diferent la tranquilia
confessionalitat i ci lloc dels consiliaris en el si de l'Escoltisme.
I això no sempre sense csqueL,,<aments. Per una banda, no han
mancat sacerdots que han cregut més oportú treballar en zones
més dúctils del camp pastoral, des de llocs on fos més fàcil prendre decisions, o simplement en grups més dependents de la pròpia persona. Altres consiliaris han preferit ser un cap més, deixant
en segon lloc l'educació en la fe; mentre d'altres han esperat una
crida de part dels caps que no ha arribat mai. Ser sacerdot en
una comunitat jove, sense defenses institucionals, només amb la
força de l'Evangeli i amb la seva audiència, no és gens fàcil i,
menys, diverti t. Fer néixer una Església que és de to ts, a la mida
de tots, no és cap obra de lluïment. No ha faltat tampoc en aquest
esti ra-i-afluixa entre caps i consiliaris qui ha concebut un Escolt isme fora de la his tòria i ha forçat el nostre Escoltisme lluny de
les seves opcions bàsiques per fer-ne un espai buit, on tothom
qui volgués educar un grup de nois -amb la visió que fos- tlngués l'oportuni tat de fer-ho, sense adonar-se que aquest no és l'Escoltisme que pot promoure l'Església, a no ser que desitgi ser
culpada d'intromissionisme. Si la societat i el país són pluralistes,
ho seran en la mida que possibilitin a cada grup humà amb una
visió diferent d'aportar un servei, el seu, al conjunt. Les indefinicions i les barreges en el camp educatiu són font de confusió.
Tothom agraeix les opcions clares i conseqüents en defensa de la
llibertat de cadascú. No és que vulguem imposar al país un Escoltisme catòlic: Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi són fruit de
la manera com els cristians hem estat capaços de fer Escoltisme,
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d'una ma nera global, sense artificialitats, un Escoltisme que ha
inclòs - no era possible altra cosu- la nostra manera de veure el
món, l'home i Déu, la nostra manera de construir el país i d'agermanar els homes. Només esperits envellits pensaran que fem Escoltisme al servei dels catòlics. I només esperits vells continuaran
pa rlant de confessionalitat, concepte que se'ns ha tornat petit, i
que no tradueix la riquesa espiritual del que viuen els cris tians
a l'Escoltisme.
Juntament amb aquests problemes interns, cal tenir en compte

la imatge que de l'Escoltisme s'ha fet el pais. Alguns ens acusen
de fer un Escoltisme burgès, altres el voldrien més definit políticament. A alguns, els fa l'efecte que el moviment s'ha menjat a ell
mateix i que hem entrat en una etapa de pos tescoltisme, Riscs no
prou mesura ts i exigències descurades han fet creure que l'Escoltisme havia deixat de ser i que ja no oferia possibilitats educatives. En con trapartida, això potser ha tallat ales als mateixos
responsables i moltes unitats escoltes s'han reduït a grups d'esplaí
i poca cosa més.
Tota aquesta problemàtica ha suscitat l'aventura de SINERA. ¿I
si intentàvem de portar un poble al desert? Potser s'adonaria que
ha nascut per ser lliure i li renaixerien l'esperança i les ganes de
continuar caminant.
SINERA seria una convocatòria lluny de )a ciutat que mata l'bo-

rne, en el cor del nostre país, de tots els qui vulguin fer un Escoltisme de cara a ls anys 80, amb la mirada fixada en el futur.
SINERA mostraria si l'Escoltisme és capaç de plantejar-se els
problemes, d'aprofundir-los lluny dels tòpics de sempre, i de retrobar les forces que calen per a fe r front a Ics noves necessitats .

SINERA ha estat també una aposta pedagògica. ¿~s capaç l'Escoltisme de viure el que predica? ¿Som un moviment que recobreix Ics diferents terres del país? ¿Som capaços d'acceptar els
equips d'agrupament com les cèHules on es plantegen els problemes i es decideixen les accions escoltes? ¿Som capaços d'organitzar la vida social tal com la prediquem? Anar a SINBRA en equip,
viure-hi en equip, no comportar-se com un badoc o un paràsit, escolta r tant com ex pressar-se amb crítica i llibertat, no quedar-se
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al ni vell de la reivindicació de paraula sinó passar als fets ... Mostrar que es pot explorar el més enllà, això és el que ha pretès
SINERA.
A tots els nivells -dins dels agrupaments, a les demarcacions
diocesanes, en reun io ns de caps, als camps de formació--, durant
sis mesos totbOl:l s'ha preguntat quin Escoltisme calia i é rem capaços de fer. Què ens calia a prendre.
S'iniciava la llarga traj ectòria de la paraula de cadascú , la veu
que no es pot ofega r: calia posar en comú neguits, inquietuds.
insat isf<\ccions, sospites ... Calia d ir-nos que podem fer l'Escoltisme que el pais necessita.
M eni res tant SlNERA es conc retava en un bell paratge de la nos-

tra geografia, enmig d'una comarca que s'està despoblant, d'una
Catalunya empobrida , al voltan t d'una esglesiola i quatre cases ara
convertides en lloc d'estada per a la mainada a l'estiu; Castell de
l'Areny. Per l'estreta pista que hi porta des de Vilada, una fila
d'autocars hi transportava els set-cents responsables que respongueren a la convocatòria. (Cal notar que Minyons Escoltes i Guies
Sant Jordi compten més d'un miler de caps.)
Des d'un quilòmetre abans del lloc d'acampada la marxa es
feia a peu. Tendes de to ts els colors ompliren les feixes a ntany
con reades: parada d'un poble en una llarga marxa.
A SJ NE RA no es venia a adoc trinar ni a ser adoctrinat. Al matí,
tots els habitant s de SINERA deien de què volien parlar, i en parlaven e n pe ti ts grups. E ls qui havi en parlat de l mateix lema es reu-

nien, ho discutien, ho posaven en comú. No es perdien en les
grans elucubracions, sinó que cercaven camins per on anar més
enllà. A la ta rda, compa rtien experiències fetes din s i fora de l'Escolt isme: com educar, com es tar present a la vida del pais, com
viure la fe ... Quan arribava la nit, s'obria la fes ta la qual, si bé
de primer fou per a tots i en fórem espectadors, els altres dies
ens en responsabilitzàrem. La segona nit convertirem SINERA en
Hyde Park, i cadascú fou lliure de dir el que sentia, de comunicar
amb altres, de cantar. .. E l fang, la pluj a i la neu no ens feren
renunciar a la celebració pasqual de l tercer dia . SINERA visqué una
litúrgia jove, identificada amb la fe dels joves, i molts s'adonaren
que els joves podien arribar a creure si trobaven la paraula sem-
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l're nova per dir-los la novetat d'una fe que és una crida des del
demà.
El lreb'all de SlNERA-80 sobre . Escoltisme i Església» reflecteix
a la vegada la voluntat de ser conseqüents amb l'opci6 de fe i la
d ificuJtat a mb què es troben avui els joves de viure la fe i ser
Església .
Els escolles volen ser els primers d'una Església del demà, que
hagi trencat els motlles que no permetien a la fe de cr éixer , ni
a l'Església d'omplir-sc de crits de llibertat i d'estar en el m6n .
La «confessionalitat » d'abans del Concili se'ns ha tornat petita :
avui aquesta s'expressa en la voluntat d'«anunci de Jesucrist en
Ja vida escolta per tal de fer créixer l'Església enmig dels nois »
(Art. I dels E statuts de ME i eSJ, suara aprovats per la Conferència Episcopal Ca tala na ).
El nos tre Escoltisme, doncs, re presenta de cara al demà Wl a
visió nova, com pertoca a qui es llança a la descoberta i al domini
de les noves situac ions : convoca els qui creuen en Jesucrist perquè in ventin el Po ble de Déu que ha de ser el que voldran viure
e ls noi s d'avui. I això sense esquivar els plantejaments arriscats.
sense prejudicis ni partits ja presos, en comunió i solidaritat amb
tots els qui avu i creuen i lluiten, superant les contradiccions d'a·
"ui, acceptant la crítica dels altres, desve tllant en els nois la fe
i e l gust de viure.
Aquest servei de fe que l'Escoltisme pretén oferir és també un
servei al pais i fa evolucionar l'Església, ajudant·la a sortir d'uns
pJantejaments i d'unes estructures asfixiants que els nois i els
joves d'avui no poden fer més que reCusar .
L'Escoltisme, do ncs, creu que cal obrir, sense esperar més ,
llocs i espais on la fe de cadascú pugui ser acollida i dita, compartida i confrontada. I ell ma te ix vol esdevenir l'espai dinàmic
i lliure on la fe de demà pugu.i ser ja expressada i on la fes ta viva
de la fe comenci a l'hora mateixa de la lluita.
El nostre Escoltism e, que és també l'Escoltisme de t ota l'Església a casa nostra, després de SINERA, vin t anys després del
t raspàs del qui el feu néixer, pot ser i és una esperança ferm a.
!\.1és de deu mil nois i noies marxant junts saben on van.

Genis Sam per
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MOVIMENTS I INSTITUCIONS
D'ESGLÉSIA A CATALUNYA
En un volum doble de duescentes i escaig de planes (més de
cenl quaranta de les quals dedicades al tema monogràfic), . QÜestions de Vida Cristiana»l ofereix
un recull d'arlicles sobre moviments j inst.itucions significatius
de l'Església dels darrers anys.
A la breu introducció queda
ben palesa la pretensió del direcIOr i editors del vol um: el propòsit és presentar una reflexió
històrica que serveixi, en primer

lloc, per a assumiJ" sense massa
acritud el passat immediat; que,
a més, aj udi el lector a relativitzar tot el que no és absolut; i,
a l capdavall , que s igui útil per a
situar a dequadament el present
i per a reflexionar-hi amb vista
a l fut ur. Abraçar tots els aspectes de la complexa realitat hauria
estat una presumpció quimèrica.
D'ací que la revista s'hagi cenyit
només a alguns moviments i institucions.

1. . QÜestions de Vida Cristiana., núms. 75-76 (febrer de 1975), Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
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Com és habi tual en aplecs d 'aquesta mena, les aportacions són
desiguals. Malgrat, però, el risc
d'accentuar aquesta desigualtat, i
Ics divergències formals d'enfocament, de metodologia, etc., hom
ha preferit que fossin els mateixos protagonis tes els qui donessin la seva versió. I aquest és,
innegablement, un dels encerts

del volum.
Inicien aquesta revisió històrica dos articles de síntesi global.
Un d'ells, el primer, de Josep Vilaró, és una aproximació a l'actitud dels bisbes, manifestada en
documents públics (majoritàriament extrets dels bullletins eclesiàstics). Posa en relleu quins eren
els temes que preocupaven els
bisbes de les diòcesis catalanes
(no podem pas parlar, sen e in·
córrer en una greu tergiversació,
d 'un Episcopat català). Pot semblar massa simplista emprar només com a font e ls docwncnts
públics oficials O oficiosos; val
a dir, tanmaleb:, que en aquest
cas són prou significatius com
per a donar-nos una idea viva
de qu ina era l'actitud de Ja jerar-

quia eclesiàstica dels anys -llargs
anys- de pos t::uerra. Sobre el
teló de fons d'aquesta actitud i
ideologia «reslauracionista» -DO
pas precisament de l s corrents
eclesials més p rometedors de la
pre-guerra, sinó d 'una Església
de Crist iandat i del nacional-cato!ieisme- adquireix tot el seu legítim relleu ¡'esforç de moltes de
les institucions i moviments més
endavant historiats.
Potser podríem retreure a l'ar-

licle que comentem la falta d 'unes referències més àmplies a la
«circumstància» en què es pro-

dwen les veus episcopals. Evidentmen t, aquest context sòcio-polític
no hi manca pas del tot. Però
dins l'òbvia unitat del període
també ha uria calgut remarcar els
acolorimen ts i matisos successius,
que és el que hi he m trobat a
fa llar.
D'altra banda. com a gironi,
m' ha es tranyat que a l'apartat III
. Problemes. El seminari de la Seu
d'Urgell. no hi hagi cap notícia
del que un autor contemporani
anomenava «el caso de Banyoles» .
Sé que és una minúcia, una anècdota curta de vol, però en ella hi
ha reflectits un piló dels malentesos, exageracions i intransigències de l'època.
Sovint, tot llegint els documents aportats per l'autor, em
sem blava -pura deformació professional- e s tar llegint textos
vell s de més d'un segle. Considereu sinó aquests paràgrafs: . Asistenda y amor a los obreros o productores: los element os pa/ranal,
técnico y obrera, lzan de campe.Ile/rarse para forma r la gran fa-

milia de la industria ... Superad,
pues, amados hijos nuestro'), patronos y obreros, la ¡ustida con
la earidad. (p. 2S) i • ... relaliva a
dos clases de fie/es que neeesi/an

particularmet¡../e de nuestra solteUud, dos elases de hijos n"<5tros lnuy queridos, que se miran

recelo ... , cuando d ebieran estrecharse Stl.S lazos, amdndose mutuame,tle, porque no pueden vivzr

CO,t

los unos sin los olros: hablamos

157

•

de los lluís ricos y pobres .. » El

primer text pertany a la primera
carta pastoral del doctor Modrego (1943) i el segon és una cita de
la primera carta pastoral del doctor Bonet, bisbe de Girona (però
del 1862). Exceptuats petits matisos de lèxic, d'estil, etc., qui diria que entre ambdós documents
havia transcorregut un segle, i encara un segle treballat, violent,
polèmic fin s a repetits vessaments
de sang?
La segona coHaboració, de Cas imir Martí, és un cenyidíssim

resum de l'evolució organitzativa
i ideològica de l'Acció Catòlica.
Potser hom pot retreure-hi que,
tot i el títol, les seves notes són
poc explícites respec te a les diòcesis catalanes. Cal reconèi.xer,

però, que manca tot aqueU coixí
de monografies que permeten bastir una interpretació global amb
mínimes garanties. En aquest sen-

ti t, el volum de . Qüestions . que
ressenyem -juntament amb altres contribucions recents (recor·

dem , per exemple, el llibre sobre
la JOC de Josep Castaño o l'article de Josep M. Totosaus a . Serra d'Or. del març d'enguany}pot significar una inci tació a
ves aportacions.

n~

També podríem assenyalar la
llacuna -lògicament, no pas imputable a Casimir MarlÍ- d'una
anàlisi més circumstanciada dels
diversos moviments d'Acció Catò'
lica, anàlisi que haur ia suposat un
tractamen t menys barceloní d'aquesta reflexió històrica. De fe t,
només ens és oferta la revisió del
Moviment Rural i Comarcal d'A.
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C. (article de Marcel Galobart). I
potser -si només considerem
l'A.C. amb un criteri molt ambigu- el Moviment d'Orientació
Catòlica i Professional del Dependent (OCPD), per Jaume Nualart.
Tot seguit, en un ampli ventall,
s'ofereix la visió d'una colla de
moviments i institucions. D e I s
Cursets de Cristiandat en parla
Pere Llabrés. Ferran Blasi escriu
sobre «Gent de l'Opus Dei a Catalunya». De les Congregacions Marianes ho fa Lluís Antoni Sobreroca. Josep Massot, amb les planes «Montserra t, realitat i mite»,
subra tlla de nou el paper extraordinari, excepcional, del monestir-santuari en la història contem-

porània de l'Església a Catalunya.
Sobre La Lliga E. de la M. de D.
de Montserrat escriu Josep M.
Bardés. Ricard Pedrals ho fa de
l'escoltisme. Ramon Fuster i Rabés dóna notícia de la Confraria
de N. Sra. de Montserrat de Vir[èlia. l, en darrer lloc, Joan Roig
i Gironella es refcreix a la Fundació Balmesiana. Tots i cada un
d'aquests art icles son in teressants.

Uns assenyalen més l'evolució interna de l'associació; al tres analitzen i valoren rríticament ¡'apor-

tació de l'entitat a què pertanyien
o dirigien ... tots, però, repetim-

he;>. tenen el seu atractiu.

Sincerament, I a coHaboracló
que ens ha sorprès ha estat la de
Ferran Blasi, perquè més que una
notícia històrica (que comporta
un cert distanciament crític, i l'ar·
ticuJ ada constatació d'un esdeve-

nir, per tant, d'una evolució IUgada a maduracions O crisis inter-

lles i a canvis externs) ellS ha
semblat una nota apologètica o un
adoctrinament intemporal. Quan
cI coHaborador sembla que va a
enfocar decididament el tema,
se'n surt a corre-cuita per la tangent, tOL afirmant que «no fóra
possibl e, pe rò, de traduir en xifres e l contingut sobrenatural d'aquell treball, ni fe r estadístiques
o gràfiq ues d'allò que la gràcia
de Déu toca d'una manera o d'una
a ltra .. . » (l'. 79). En certs moIl1cn lS, d'altra banda, ens ha sembbt com si l'Opus Dei només fos
o sc sen tís una Obra catalana per
pura i s imp le . Iocalització geogràfica» ( l'. 79). També dóna a entendre que, per l'Opus Dei, la
guerra .,:i vi l només va significar
un «parè ntesi » (l'. 81). I quan, ja
a la postguerra, insinua una certa
topada o dificultats de l'Obra amb
la monolítica estructura eclesiàstica, l'autor hi rell isca ràpid. Per
això, dèiem, ens ha sorprès, perquè és una notícia sense fissures,
una hi stòria mancada de relleu s,

un món a part -aparentment-,
sense relació amb el contorn social i eclesial. Si fem cas de l'arlicle en qües tió, la història de
l'Opus J)ei a Catalunya ha estat
plé'.ne ra, lliscant, caren l de giragon es, dubtes o titubeigs, rectilínia.

Clouen el cos monogràfic unes
pla nes, degudes a Lluís Ducb, d'anàlisi, avaluació i reflexió sobre
l'Església a Catalunya des del Vaticà JI fin s a vui. Són unes notes
escrites, evidentment, des d'una
òptica personal, amb què es pot
estar o no d'acord, i que condicionen i tenyeixen molt notòriame nt tot "arti cle.
Completen el volum les seccions habituals de «Qüestions»
(.Mi rado r . , . Nota bibliogràfica .,
. Signes del temps. i . Recencions» ).
En conjunt, doncs, representa
una eina valuosa de reflexió, i
una visió plural del passat immediat de l'Església a Catalunya.

Joan Puigvert
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«ÀLIAS SERRALLONGA»
I ALTRES ESPECTACLES
Al tea tre Romea, Els Joglars
ens han ofert la darrera creació:
Alias Serrallonga. Alias Serrallonga culmina, ara, el procés singular. enriquidor i extraordinari, si,
tal com sona, extraordinari, de
les obres d'Els Joglars: El dÜlri,
El joc, Cruel Ubris i Mary d'Ous.
Mai no serem prou justos els
espectadors quan aplaudim fervorosament Els Joglars. Sempre enS
quedarem curts. Perquè Els J oglars aporten tant de teatre, tant
d'aliment, tanta novetat feta d'inteHigència, de lucidesa, d'humor,
d'encerts expressius. de revisió
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insatisfeta de ta pròpia obra --que
és tal cI contrari de viure de ren·
da-, tant de dinamisme i de tre-

ball fet amb la suor del propi
front i no pas amb la suor del
front dels altres, que qualsevol
país o qualsevol cultura certamen t podria enorgullir-se de tenir un grup que realitza una obra
així. l s'esdevé, precisament, que
aquest país i aquesta cultura són
els nostres.
Alias Serrallonga, espectacle
bastit a partir de la història i la
llegenda del famós bandoler, consisteix a transportar l'espectador,

durant dues hores ininterrompudes, a una acumulació d'accions
i suggeriments, de dolor i de goig,
de promeses i de frustracions, de
plantejaments i de sortides
-gags-, que progressivament dibuixen la imatge estràbica de les
nostres realitats i =ediata i allunyada, afectiva i desafectivitzada,
quotidiana i àulica, radical i arti ficiosa_ Aquestes ducs hores
ininterrompudes s'inicien amb
l'èmfasi d'una gran vaca grassa
que ràpidamen t es desinfla i desapareix - ni en vaca flaca es queda- i es clouen en un cant d'. Els
segadors» que es transforma en
s'r¡p-t ease de patacada el qual,
a l seu torn, es dilueix, a la manera de postdata , en una postulació de dames carrinclones e n

favor dels bandolers pobres_
Aquest inici i aques t final encer·
cien un món apassionat i dislocat, sarcàstic i higiènic, on la refl exió, el divertiment, l'emoció i
les entremaliadures s'agermanen:
des de les cavalcades sense cavalls ---<:om ho fan els nens quan
juguen- fins al risc del foc i la
caiguda, des del turment horripilant realitzat amb sàvia analogia
artística fins a la dolcesa i el terror dels externs sorolls nocturns
que embolcallen e ls somn is.
Mo ltes gràcies, JUias Serrallonga d'Els Joglars_
Blow-up
Amb set o vuit anys de retard
ens arriba, al cinema Balmes,
aquesta peHícula de Michelangelo
Antonioni _

Benvinguda, però, ni que sigui
tard _Amb un prodigi de narras:ió,
amb l'art, que només tenen els
mestres, de saber contar una història lcntamen t. tan

lentament

que el receptor de la història l'escolta amb avidesa, Michelangelo
An tonioni ens explica que la nostra civilització occidental tendeix
a ofegar la vida perquè manca el
desvetllament cap a arrencar-De
les ll avors de mort que conté_
B/oIV-t/p, titol difícilment trad uïble però que podria ésser transportat cap a una expressió equivalent a «negatiu revelat, positiu
ampliat» o, senzillament, «ecl~
sió., és molt més que la història
d'un fotògraf i les seves fotos: é.
una radiografia laboriosa de la
moral coHectiva del qui bada, cau_
Aquí, però, contràriament resulta
que aquest qui bada, cau, no és
pa l'advertiment necessari per a
ésser competitiu i triomfar en la
societat occidental sinó, ben a l'inrevés, és el toc d'alerta que rep
l'espectador perquè no esdevingui
homicida i suïcida : perquè sobrevisqui la coHectivitat.
Blow-up patentitza que si es roman en la inconsciència, tot mOfo
Belle de jour

També amb set o vuit anys de
re tard ens arriba ara, al cinema
Arcàdia, aquesta peHfcula de Luis
BuñueL
Igualment benvinguda, molt,
benvi nguda. Aquí l'inconscient és
el genill, el personaL Les llavors
de mort, d'erosió de la vida, de
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la pròpia i, per tant, la dels altres també -que tot és vida-,
es ·manifesten analògicament en
les imatges dels somnis i dramatitzadament en la conducta quotidiana.
Si a la pelHcula Belle de jour
l'espectador pot, certament, fer-li
la pregunta d'on comença la rea·
Iitat i on s'acaba el somni , tot just
formulada la pregunta l'espectador esdevé corprès i, seguidament, dinamitzat pel ressò que l'inunda : és el mateix espectador
qui queda qüestionat. On comença el meu conscient i on acaba el
meu subconscient?

Amarcord
Sense retard, en canvi, ens ha
arri ba t el film de Federico Fellini, Amarcord. Es projecta al cinema Maryland.
Un aHuvió de records, desfigurats alguns per excés, altres per
defecte, enregistrats a la memòria amb finíssims perfils d'autenticitat o dislocats, quasi inventats,
per la fantasia: tot un temps que
no té res de rigor cronològic
-« primavera d'hivern, primavera
d'estiu», que va dir el poeta Joan
Salvat-Papasseit- però que és ab-

solutamen t real, perquè és tot un
passat que en bloc gravita sobre
el present i el futur.
Anzarcord, bellíssim film, lúcid
film. Podria dir-se que és l'amor i
el repudi, és l'enyor i la potència
que té dins seu Federico Fellini.
Les seves possibilitats i, alhora,
Ics seves impossibilitats. El seu
matcrial de vida i, per tant, de
c reació estètica.

Dues notes finals

Cal deixar constància de les representacions que l'Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants, amb la intervenció de Lluís Pasqual i de
Pabià Puigsen'er i la coHaboració
de Guillem-Jordi Graells, ha fet, al
asino de l'Aliança del Poble Nou,
del muntatge teatral coHectiu titulat La Setmana Tràgica. Un propòsit teatral interessant i una extraordinària concepció escenogrà·
fica. Però l'espectacle no és prou
aconseguit: s'ha quedat presoner
de l'exposició dels fets.
Cal deixar constància, també,
que al teatre Victòria s'ha representat, en versió de «boio. però
suficien t, una selecció de la famosa obra Hair, amb el titol d'El
rock clàssic dels 60.
Joan Argenté
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LI
VEN IS
Reflexions entorn de la pena de-mort
1. Abans de tot, i com a element fonamental de l'existència,

Per això la persona humana i
lata persona humana, sigui quina

considerem i proclamem la vida
de la persona humana com un valor radical i sublim, com un dret
absolut i irrenunciable: sols Déu
és el Senyor de la vida i de la
mort.
Com a cristians, veiem fonamentat aquest valor en el fet que tot
home ba estat creat a imatge i
semblança de Déu, és objecte del
seu amor infinit i previ, ha estat
redimit per Jesucrist i és cridat
a la comunió j fraternitat universals .

sigui la seva condició, té una dignitat sagrada que postula un respecte absolut.
Àdhuc l'agressor injust o el criminal no deixen de ser persones,
malgrat la seva negativa condició,
no poden renunciar a perdre la
seva pregona dign itat, dignita t que
ni el seu mateix crim pot aniquilar; no poden ser considerats o
tractats com a no bornes.
Respecte als criminals, els cristians creiem més aviat en la possibilitat de la seva renovació sota
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l'eficàcia de l'amor de Déu i dels
homes, expressant cn això la nostra opció, com a persones i com
a comunitat, de reconciliació i
perdó.
E.s sota aquesta llum que ens
afirmem encara més en la convicció del valor inqüestionable de tota vida humana.
Davant la força d'aquesta cerlesa les raons i els arguments que
tradicion alment han donat als
Estats el dret a suprimir la vida
humana amb l'aplicació de la pena de mort, no ens semblen pas,
tal com exposem més endavant, ni
evidents, ni gens apodíctics i taot
en la teoria com en la pràctica
ens aparei:"i:cn en el present com
força qüestionables.
Això ens porta n ecessàriament
a la conclusió de no veure com a
justificable la pena de mort i a
postula r que sigui suprimida del
Dret i del Codi Penal dels Estats.
Ens adherim, pel que fa a la llei
espanyola, a la conclusió X del IV
Congrés Nacional de l'Advocacia
Espanyola, celebrat a León el mes
de j uny de 1970: «Elevar a los Poderes públieos la pet ici6n de que
ta pena de P11uerte sea abolida pa-

ra Ioda elase de delitos .•

2. Les consideracions que h em
fet sobre les tradicionals justificacions de la pena de mort, estan
emmarcades en aquesta línia i més
que una demostració irrefutable
de ]a seva validesa volen ser UDa
consideració p onde ra tiva que ens
ajudi a la reflexió i a la presa de
consciència.
a) La pena de mort s'ha justi164

fica t com a dret al càstig del malfactor o criminal, com a pena vindicativa. La societat actual va prenenl consciència que més que castigar, el que cal és cu rar i l'orientació ac tua l pre tén menys la supressió del criminal que no la seva recuperació i reinserció en el
cos socia l. En el cas que això sigui inviable i per evitar nous perills, creiem com a principi que
s i hi ha solucions idònies que no
arribin a a lem l'tar con tra el dret
cert i absolut a la vida són aquestes que ca l adop tar sense recórrer a la pena capital; i sembla que
la reclusió és suficient per a evitar nous mals , essent ja en si una
pena prou severa.
b) També s'ha dit que cal restablir l'ord re malmès, que cal r eparar el dret con culcat. Sembla
cla r que la mort d el malfactor no
pot fer un bé directe a ningú ni
reparar cap relació conculcada.
Més aviat cal dir que el res tabliment de les bones relacions comunitàries i de l'ordre social sigui
recuperable en un grau que això
és impossible, precisament per la
reinserció social del delinqüent.
e) La pena de mOrt s'ha presen tat molt sovint com a justificada i àdhuc necL.sària pel dret i
obligació de l'Estat de defensar
els ciuladans, com un cas de legítima defensa coHectiva o com una
amenaça dissuasiva pels futurs delinqüents.
E.s molt dubtós, per això, que
això sigui així. La majoria dels qui
arriben a un fet delictiu considerat com a molt greu h o fan en circumstàncies externes molt sovint

imprevistes enmig de tensions psicològiq ues eviden ts i com un recurs que els apareix com a l'únic
que els resta. E n aquestes cil
cums tàJlcies la por que pot provocar el coneixement de la pena capital o no actua o nO és Ull russuasiu eficaç a la consciència.
El de li.nqüent fred i calculador
ad met la possibilitat com un risc
més a tenir en compte i es considera p rou expe rt per evitar-lo, que
és capaç del . delic te perfecte»
perdent la possibilitat de la pena
de mort, també per a e ll , la seva
força diss uasiva. Malgrat tot, e ls
delinqüents conti nuen projectant
e ls seus crims.
Aquestes consideracions vénen
co nfirmades per les es tadístiques;
en e ls Estats on la Pena de Mort
ha estat suprimida, la delinqüència i la criminalitat no han augmentat pas més que en els Estats
que la mantenen. Aquesta constatac ió, de fet, la creie m molt important.
Això ens porta a una valoració
del fenomen criminal que ens sembla més adequada; la teoria que
sembla jus ti ficar la pena de mort
cOJn una legítima defensa consisidera, en el fons, la comunitat
com abso lutament innocent defensan t·se d'un agressor absolutament injust. A la realitat les responsabil itats va n força més repartides. Hi ha una profunda corre lació, consta table estadisticament, en tre la delinqüència i l'est.nlc tura social concreta, sobreto t
quant a l'estra tificació de la societat; hi influeixen e ls elements
cul turals, la situació econòmica,

les tensions socials, polítiques,
etc. Això [a que les societats' en
conjunt i els ci utadans en particular, no es puguin sentir nets de
tota responsabilitat.
Aquí no podem deixar de sentir aquella parau la evangèüca:
. Aquell de vosaltres que estigui
~e n se peca t, que sigui el primer a
[irar-li la pedra . (Jo 8, 7), que davant la Pena de Mort legal de l'adúltera va fer pronunciar Jesús,
no sen tència de lapidació, sinó de
pe rdó i reconciliació.
En e l grau en què la Pena de
Mort no es veu instrument eficaç
per la defensa i la societat pot
complir aquest deure suficientment amb al tres medis, la justificació i el mante niment de la pena
capital per aquest motiu queden
essencialment invalidades.

3. El procés concret de l judici
l'execució de la pena de mort es
presta també a una seriosa valorac ió de ls seus greus condicionaments. El marge d'error humà en
e l judici, m a lgrat totes les garanties i prudències legals, és innegable. Fins i to t la possibilitat del
desapassionament i el control de
l'emotivitat (àdhuc subconscient)
dels jutges o jurats per aconseguir
un judici objectiu és molt difícil;
la qual cosa no es pot deixar de
valorar en ser, per altre cantó, la
mort absolutament irreparable .
En la situac ió real de moltes societats i Estats la diferència de
condició social i de possibiütats
d'influència dels ciutada ns, la
pressió dels grups econòmics, socials, religiosos i polítics, creen
I
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una discriminació de fet de tal manera que l'aplicació de la pena de
mort esdevé un instrument legal
injust i repressiu, en benefici dels
més poderosos i influents i esdevé sovint un crim de grup hipòcritament legalitzat.
En el fons hi juga també una
concepció de la societat i de l'Estal. E.s evident que en els Estats
totalitaris i en tots aquells en què
la persona no és apreciada com a
suprem valor, la pena de mort és
un recurs per a la defensa dels suprems interessos suprapersonals
o per al manteniment del poder i,
per tant, manifestant, en l'Estat
en què es dóna, una situació de
violència estructural i una instrumentalització de la justícia. Això
es fa més evident si tenim en
compte que la gran majoria dels
delictes castigats amb la pena de
mort són delktes per motius polítics. AI mateix temps que la porsibilitat d'indult acceptada en totes les legislacions, fa pensar que
)a sentència no és una exigència
irrenunciable de la justícia.

E.s indiscutible que la tendència
de les societats modernes i la sensibilitat de tantes consciències humanes així com el pronunciament
qualificat de nombrosos collegis
professionals i estaments jurfdics
no pot ser tingut com un fenomen
irresponsable o purament de mo-

da ideològica.
També en el si de la fe cristiana

el desenvolupament d'una consciència més afirmada sobre les últimes conseqüències d'uns principis que són ben evangèlics com
l'exigència de misericòrdia, de
perdó, àdhuc de l'enemic, de voler no la mort sinó la guarició de
les persones, etc., és un fet que
cal tenir present.

En algun temps de la història, i
fins i lot en el present, certes societats poden tenir una estructura munlada sobretot en les rela-

cions de força, en un pre-desenrotIlamen t de la consciència humanitària en un dèficit de mitjans de
defensa i sobretot en una poca valoració de la vida humana que per
aquests podria semblar encara necessària i justificable la pena de
mort. Però no creiem que aquesta
s igui la veritable i vàlida conclusió per a la situació actual, sinó
al contrari, el que cal és una consciència i una pedagogia que canvil tota la situació i en aquest senti t, renunciar a matar les persones pOL ser l'únic carni de progrés.
Així com la humanitat ha necessitat un llarg procés per prendre
consciència de la injustícia de l:esc\avatge humà, abans no ha arribat a condemnar-lo, creiem que
la humanitat es troba en un moment de la seva pròpia consci~ n
cia (i la fe cristiana a un graLL del
seu desenvolupament) en el qual
la pena de mort no apareix com
un mitjà justificable.

Grup de profeSSaTS i estudiants
de Teologia, de BarcelolU!
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Els Ajuntaments i la llengua catalana,
Actitut de l'Església,
Josep M. Totosaus escrivia fa
ben poc: «L'Església era aleshores (postguerra) l'única aula on
podia ressonar de manera pública la llengua del país ... >' Aquest
fe t, ningú no pot negar-lo. L'Esglés ia. en efecte, o sigui les comunitats parroquials, les associacions
apostòliques o piadoses, l'Església
del pob le -en definitiva- va restar fide l una vegada més a la cultura i llengua del país. Eren corroborats els mots de J aume Vicens i Vives quan deia: .La clerecia catalana ha estat pastada
amb el mateix fang del país, i amb
ell ha exultat i sofert.» 2 Evidentment, no podem pas dir el mateix
de la jerarquia eclesiàstica de
postguerra: ni en gran majoria ho
eren , del país, ni van comprendre'l massa. D'altra banda, el llast
ambienta l, velles pors i prudències diplomàtiques sovint han frenat i mediatitzat l'exposició autoritzada i pública de la doctrina de
l'Església sobre els drets de les
minories. N'hi ha prou amb repassar les múltiples pastorals i declaracions dels nostres bisbes per a
comprovar que ben rarament
n'ban parlat. Els papers episcopals
sobre problemàtica laboral omplirien molts fulls; en contrast,
poques ratlles bastarien per a encabir to t el referent als drets de

les minories. I encara sort de l'encícl ica Pa" a la Terra, on hem troba t unes sòlides bases: a aquesta
encíclica ha calgut reCÓrrer una i
a lt ra vegada.
D'ací l'estranya dico tomia entre
un ús de Ja llengua catalana força
normali tzat al si de les comunitats cris tianes, i un silenci atapeït
en el camp doctrinal. I per això
mateix, ara l'Església lúcidament
no pot incórrer en un cofoisme
tronat; la història de l'Església a
Catalunya dels llargs anys de postguerra desmentiria massa depressa qualsevol triomfalisme eufòric.
Si no s'escau, doncs, una fàtua
sa ,is[acció, sl que ve a tomb reco nèixer aquesta fideli tat pràctica a la llengua del país. Perquè,
en aques ts moments en què una
poderosa embranzida popular demana ---exigeix- la normalitzaci~
de la cultura catalana , l'adhesió
de moltes associacions eclesials
representa una fita més en el llarg
camí de la represa coHectiva i, a
més, avala la discreta lluita de cada dia -de tants de dies.
No caurem en la temptació d'explicar els esdeveniments, prou re·
cents encara. Refresquem només
un moment la memòria.
Quan els diaris -alliberats ja
de moltes traves- anaven farcits
d'exigències de normalització de

I. Josep M. TOTOSAUS, L'Església de la postguerra a . Serra d'Or.,
març 1975, p. IS.
2. Jaume VICENS [ VIVES, Notícia de Catalunya .
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la cultura autònoma, ha estat el
moment dolç en què ha esclatat
l'afer, l'escàndol. Els quotidians
reflectien un estat de consciència
que talment una ona creixent ofe.gava migradeses sucursalistes i
prevencions ridícules. Catalunya
retrobava el seu alè propi i genuí,
fc ia palesa la seva voluntat d'ésser. Recordem, només, i com a
exemples, que pocs dies abans els
diari s havien publicat la noticia
de la convocatòria d'un Congrés
de Cultura Ca talana promo!!!'t pel
CoBegi d'Advocats; que donaven a
conèixer les conclusions de les
con ferències i seminaris de la Universitat Autònoma de Barcelona
recla mant la cooficialitat de la
llengua catalana; i encara, publiG.w en la declaració de principis
del CoBegi de Doctors i Llicen-

país a les escoles de la ciutat, una
colla de regidors feren gala d'una
incultura increïble (les reswnia
sarcàs ticament el ninotaire Perich
en posar en boca d'un regidor:
«¿50 mil/ones para cultura? iA ml
no me ha Jzecho falta nunca y mi·
rell dOll de lI e Ilegado?· Encara

més, després de ser negat el dret
a parlar en català en un ple municipal del Cap i Casal de Catalunya, i d'un regateig d'una escrupolositat mai vista en una Corporació com la barcelonina que remena els milions, què díc!, els
cents de milions, com si fossin
simple xavalla, finalment, doncs,
posada a votació, l'esmena era
derrotada pel vot de dívuit regidors.
Aquell dia, l'estupefacció dels
barcelonins, i dels catalans, supe-

cia ts exigint la justa promoció de

rava un nou rècord. Dc l'estupor

la cultura ca talana. Tres exemples,
sobresortints entre un piló de natícies similars. Ningú no podrà
dir, doncs, que als regidors de
l'Ajuntament de Barcelona els agafés en fred la soHicitud de subven·
ció a l'ensenyament del català. ¿O
és que els regidors barcelonins no
llegeixen el diari?
Per a més obligar-vos : els díaris del diumenge dia 2 d'abril publicaven les esmenes que Soler
Pad ró es proposava presentar als
pressupostos a aprovar en el ple
municipal del dia 4. «Qui avisa no

a la indignació : un pas. La primera entitat que trenca el silenci,
iniciant una re pulsa que esdevindrà eixordadora, serà Amics de la
Ciutat ( •... el vot negatiu dels regidors no és explicable, ni justificable, ni acceptable per a la ciutat. .. »). Tot seguit, tres noves j
importants declaracions: d'Omniu m Cultural, del CoBegi de Doctors i Llicenciats, i -la tercerade quinze Associacions de Veïns.
A partir d'aleshores, els manifestos de refús a la representativitat (suposada) dels regidors i
d'adhes ió a la llengua i cultura catalanes augmenten a un ritme vertiginós, talment un plebiscit abassegador.

és traïdor» --diuen.

I amb tot, el dímarts día 4, en
plantejar·se l'esmena favorable a
l'ensenyament de la llengua del

3. Jaume PER1CH, a «Tele/Expres. del IS de març.
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De les entitats eclesials, les primeres a trencar el glaç foren el
Grup Cristià de Drets Humans, la
Federació Diocesana de Pares de
Família i Alumnes, i el SECOD
(del Secretariat de Justicia i Pau
de Barcelona)_ E l Grup Cristià de
Drets Humans (conjuntament
amb les delegacions de Sant Andreu, Poble Nou, Gràcia, Sarrià,
Sants, Coll blanc, Guinardó, Barceloneta, Sant Gervasi i Eixample)
declara que •... no poden [els r egidors del «no»]de cap manera representar autènticament els ciu-

tadans de Barcelona ... ' . La Federació Diocesana de Pares de Família i Alumnes manifesta que el
vot negatiu ' ... posa en entredit
llur representativitat [dels regidors]. .. -. Similars són e ls termes
amb què s'expressa el SECOD.
En dies successius s'adhereixen
al clamo r popular un piló d'altres
entitats confessionals. Així, la Comunitat de Caputxins de Sarrià
(assenya len els grossos inconvenients que la manca d'ensenya-

ment de l català a les escoles públiques comporta als immigrats),

e ls lluIsos de Gràcia, la Parròquia
de Sant Medir, Pa" Christi (remarcant que •... l'alteració de la pau
i de ]a convivència pot provenir
dels mateixos que haurien de garantir-les i custodiar-les ... »), e l
Centre d'Es tudis Pastorals (subratllant e ls trets negati us pastora lment de ]a manca d'integració
dels immigrats a la cultura del
país, amb la possibilitat d'inútils
escisions a l'interior de les comunitats cristianes), Franciscàlia,
Pax Romana, etc.
Para llclament, a la ciutat de Gi-

rona s'havia esdevingut un escàndol similar al barceloní, amb l'agreujament de ser posterior i, per
tant, quan eren p revisibles les
reaccions del carrer. Gairebé significava una provocació. En efecte, el divendres, dia 7, al Ple mu nicipal, e l batlle Ignasi de Ribot
havia capejat novament la sollicitud de parlar-bí en català (polèmica que s'arrossegava de dies),
i negat ajuda a l'ensenyament del
cata là, temes ambdós plantejats
pel regidor Joan Paredes. La reacció popular gironina fou tan coratjosa, o més, que la contempo,-ània del Cap i Casal. La primera
protesta públi ca era signada conjuntament pel Secretariat J usticia i Pau de Girona, cinc delegac ions de CoHegis Professionals,
Omnium Cultural, setmanari . Presència., i Collegi Universitari de
Girona, secció Ciències. Dies més
tard, s'adherien a aquest manifest
un piló d'altres en li tats, entre les
qua ls assenyalem la Delegació Diocesana d'Escolti me, Minyons Escoltes-Guies Sant Jordi, Arxiprestat del centre de Girona, Arxipresta t de la perifèria de Girona, Càritas interparroquial i Equips de
la Mare de Déu, de Girona.
. Oh fe/ix cu/pa! . Gràcies a l'enrenou (involuntari, és clar) provocat per les desconsiderades decisions dels dos Ajuntament", havíem assumit unànjment, tots plegats, consciència de Ja situació
a nòmala de la cul tura i llengua del
pafs. E ls mateixos Ajuntaments
promotors de l'embolic han fet
marxa enrera. Amb reticències .
Les passes són, encara, massa titubejan ts.
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També, finalment, els bisbes de pràctica paulatinament ha entrat
Catalunya han decidit dir-hi la se- en vigència des de l'any 1972. D'alva, amb una nota positiva, però ti~ tra banda, el bisbe de Vic ha mamida i un xic massa tardana nifesta t al «Full Diocesà Vic-Sol(quan fàcilmen t pot interpretar- sona., la seva postura favorable
se d'oportunista ). De fet, i per con- a la normalització del català, i
trast, no sembla pas que els bis- com aquesta defensa de la llenbes de Ca talunya s'hagin fet sen- gua no és un fet aïlla t sinó una
tir massa a l'hora de redactar el ac titud majoritària de l'Església,
document de la Conferència Epis- tant en la doctrina Carn en la pràccopal espanyola sobre la reconci- tica. En aquest context adquireix
liació. Ho dicm perquè el text un nou relleu la conferència de
aprova t, en l'apartat referen t a les l'arquebisbe de Tarragona, del elia
minories nacionals, peca d'impre- 17 de gener d'enguany, al Centre
cís, breu, tòpic i poc incisiu;'
de Lectura de Reus, intitulada
En contrapartida, i seguint l'e- precisament «La llengua de l'Esxemple de la Seu d'Urgell, a la glésia».
diòcesi de Girona ha estat regulat
oficialment el permís per inscriuCaldria afegir-hi altres aspectes.
re en català les partides sacramen- La plasticitat del moment no ens
tals, acollint-se a una tradició de permet pas de posar un punt fisegles, només interrompuda al nal a aquestes ratlles. De moment
principi del segle passat. I, en la només podem repetir: «Oh f e/ix
mateixa línia, ens assabentem que cu/pa!. I comprovar que el C?IDÍ
al Bisbat de Tarragona aquesta és tot just estrenat.

Barcelona: « Ressenya li, 4 i 5
Han sortit els números de febrer i març. Destaquem-ne alguns
aspectes. Continuen els informes
de les sub-zones de Barcelona-cen-

tre (1-2; 1-3; 1-4 ). Potser fóra interessant que aquests informes
fossin transcrits íntegrament ja
que poden ajudar a situ ar-se dins

4. Vegeu l'enquesta d'. El Correo Catalan. (30 d'abril) sobre el
document episcopal de la reconciliació, i la unànime afirmació dels
interrogats (mossèn Joan E . Jarque, Antoni Bascompte, Josep Castaño,
Joan Bada i Miquel Juncadella) sobre la pobresa de l'apartat dedicat
a les . minories ètniques •.
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del treball pastoral de cada zona
(en la línia del fet a la sub·zona
1-4), per bé que amb un esforç de
més valoració i no solament de
descripció sociològica.
En el núm. 4 es troba un breu
informe sobre el moviment de comunüats neocatecumenals (les
d'en Quico Argüello). La descripció és interessant però la valora·
ció és inexistent. El punt següent
és el cliàleg entre un grup de reli·
giosos i el CE. Seguidament hi ha
un interessant esbós per a estu·
dial' els preveres en situació especial fet per mossèn Joan Carrera.
Fóra bo que no es quedés ni en
esbós ni en pura informació. Les
propostes d'acció són bones pau·
tes operatives de cara a aquesta
important qüestió. La posada en
marxa de la caixa de compensa·
ció és la notícia sobresortint del
núm. 5. AI començament de maig
s'han enviat ja els mòduls per a
dur·la a terme. El sou minim se
situa a 12.000 ptes. i es pot com·
plementar amb un plus de 5.000
ptes. per diverses raons. A partir
de l'octubre començarà a vigir.
Aquesta és la conclusió provisional en què han desembocat els di·
versos estuclis del CP, encara que
la ponència, discutida llargament,
era més ambiciosa. Resta com a
ideal mentre ara ja es posa en

marxa Ja caixa de compensació.
L'altra ponència que el CP ha
treballa t ha estat la dels nomena·
ments pastorals (ct. apèndix documental n úm. I de «Ressenya.
5). Despré, de dues sessions d'estudi sobre les lín ies fonamentals
i la composició de la comissió,
es decideix passar la qüestió al CE
tenint present que l'actual comis·
sió, constituïda el 16-X·73, té vi·
gència per tres anys.
En l'àmbit de les informacions
destaquem el nomenament de
mossèn J. E. Jarque com a delegat personal per a l'apostolat seglar de Barcelona. Mossèn Jarque
havia estat consiliari munclial del
Moviment In temaciona! d'In tel·
lectuals Catòlics (MIIC, la branca
gran de Pax Romana, de la qual
acaba de ser elegit president el
professor Fèlix Mart! que fins ara
exercia aques t mateix càrrec al
Centre d'Estudis Francesc Eiximenis). Després ha treballa t a la C0missió Pontifícia de Meclis de C0municació Social i, finalment, com
a secretari munclial dels perioclis·
tes catòlics. El caràcter de delegat «personal» és interpretat com
a delegat sense delegació i com
un signe de discreció per part del
doctor Jubany en un camp tan
ampli i important com complex i
decisiu.
Salvador Pié
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Manifest .cle.lal del 1er. de Maig
El 29 d 'abril , al vespre, vigIJia
del Primer de Maig, a la parròquia de Sant Medi r, i o rganitzada
per la Delegació diocesana de pasLOral obrera, tingué lloc una celebració de reflexió i pregària presidida pel cardenal J ubany. Després d 'unes lectures bíbliques i
d'unes pregàries, el cardenal-arquebisbe va manifes tar, en l'homi lia, la seva solidaritat amb les
exigències dels obrers de plena
participació en els àmbits social
i polític, i el seu refús a tot el
que significa violació dels drets
de la persona humana. Remarcà,
seguint Joan XXIII, que la rernuncració del treball no pot ser regulada ni per la llei del mercat
ni per la imposició arbitrària dels
criteris dels més forts, sinó que
ha de ser regulada per principis
de just.ícia. També va referir-se a
la participació dels obrers a Ja
gestió de l'empresa, com una necessitat immediata, subratllant,
encara, que cal decid ir a curt termini, però que, tanmateix, no s'ha
de perdre de vista que les vertaderes solucions exigeixen transformacions radicals. Encoratjà finalment els militants obrers cristians en la seva tasca.
En darrer lloc, tota l'assemblea
pres idida pel cardenal·arquebisbe
va fer-se seu, recitant-lo públicament, el . Manifest eclesial amb
motiu del Primer de Maig., que
tot seguit transcrivim.
Alimentats amb l'esperança d'u172

na terra mUler, que una minoria
ens ha negat, solidaris amb tots
els qui lluiten i sofreixen a causa
de la justícia, des de les presons
i els llocs de tortu ra, des de les
fàbriques i els barris, fidels a
Crist alliberador, que vingué a
inaugurar «un any de Reconciliació. (Lc 4, 18-19), per a totes les
classes i pobles oprimits, sentim
el deu re de manifestar:
Primer. Malgrat les promeses
d'obertura, continua in tacta la
mateixa situació de fons; la manca de llibertats polítiques i socials, de què estem privats els
treballadors, i tot el poble en genera l, ens obliga a reunir·nos en
la clandes tini tat, a construir les
nostres pròpies organ itzacions sola riscs repressius. i anuHa sistemàticament la nostra capacitat
d'expressió. Se'ns priva cada dia
del mitjà més elemental de defensa, que la c1asse treballadora
ha elabo rat amb dolor i glòria:
el dret a la vaga. l , a més, sen's
nega la nostra aspiració a uns sindicats bastits en llibertat, democràtics, autònoms i realment rep resentatius, sense els quals el
cap ital pot imposar el seu criteri,
i els seus abusos.
Segon. L'acomiadam en t lliure,
legali tzat amb l'ar ticle 103, segons
el qual es concedeix a l'empresa
l'última parauJa, sense el contrapès d'una força sindical a oposars'bi , actualitza l'expressió inhumana dels excessos de la propietat. Per culpa d'aques t article

molts obrers hem perdut el lloc
de treball, i ens ha estat arrabassada la segureta t de l'ocupació.
am b la màscara d'una indemnització, i ens trobem abocats a una
tràgica incertesa que compromet
seriosament el futur de les nostres families.
Amb l'article 103, queda anullat l'esforç dels nostres companys més lluitadors, amb gran faciJitat i sense entrebancs, i es vol
suprimir el moviment ob rer que
pas a pas avança pel camJ de la
seva llibertat.
Tercer. Una creixent situació
d'atur, s'afegeix anguniosament a
la reali tat que vivim. Sabem que
l'atur és previsible, que no és difícil endevinar-lo amb antelació.
Però també sabem que és el fruit
d'una determinada economia, la
llei suprema, de la qual són els
beneficis del capi tal. Per tal de
sa lvaguardar-los es pcnnet l'atur.
Així, el treballador, considerat
objecte rendible en moments d'eufòria, és el primer a sofrir l'impac te de l'escassetat tan bon punt
no rutllen els engranatges capitali stes.
Quart. Malgrat que el Sindicat
actua l és, al nostre País. una estructura imposada a la classe

sem el sindicat vertical, com a
contrari als interessos de la classe obrera. l volem que els objectius que a curt o a llarg termini
s'aconsegueixin amb a q u e s t e s
eleccions sindicals augtnentin la
consciència coHectiva d'alliberamen t dels treballadors.
Cil1què. Afinnem la nostra fe
en Clist Jesús. Ens sentim la seva
comunitat de creients. I sentim
la seva presència encoratjadora
en tre nosaltres. Vint segles després de la seva mort, acollim illusionats el missatge que ens tramet: «Feliços els pobres, els qui
tenen fam i set de justlcia, els
qui treballen per la pau, els persegui ts a causa de la justfcia»
(Mt S, 3-11).
Amb Crist i amb tots aquells
qui lluiten per la realització plena
dels homes, anem bastint un «cel
nou i una terra nova. (Ap 21, 1)
conscients que el nostre treball
de cada dia, la nostra iHusió per
a transformar persones i institucions, el nostre afany per arribar
a un món més fraternal són ja
petites realitats del Regne que
ell inaugura i esglaons segurs que
condueixen a la Justfcia definitiva.
Barcelona, 29 d'abril de 1975.

ob rera, amplis sectors participaran a les pròximes eleccions sindicals. Denunciem l'absorció, que

en fa el Sindicat, dels treballadors
més representatius, aïllant-los de
la seva classe; i també condemnem la repressió de què són objecte tots aquells que es resisteixen a integrar-s'hi . Una altra vegada advoquem per una representativitat obrera autèn tica, i refu-

Declaració de l'ACa

També l'ACO ha fet pública una
Declaració sobre la situació conflict iva actual, amb els termes següents:
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1\

Aquests darrers mesos vivim situacions de conflicte que afecten
el món del treball: crisi i tancamen ts d'empreses, vagues i aturs,
acomiadaments i sancions ...
Aquests fets aguditzen la crisi
social i econòmica per culpa de
la conslant apujada del cost de la
vida, l'augment de l'atur obrer,
la inadequada ordenació vigent de
la vida laboral i política.
Davan t d'aquesta situació:
DEMANEM a totes les famílies
obreres que no es deixin enganyar per aquelles persones o mitjans de comunicació que presenten els actuals conflictes laborals
com a fruit de l'egoisme d'alguns
que només pensen a guanyar
més diners i que frueixen creant
con fli ctes.
PREGU TEM a tots aquells que
dubten i desconfien de les reivindicacions dels obrers: ¿és egoista
el pare que vol estar més hores
en família, sense que li calgui fer
hores extra?; ¿és injust que un
treballador no vulgui ser considerat una mera eina que quan ja no
serveix es pot llançar a les escombraries?; ¿es subvers iu que un

home vulgui elegir lliurement i
democràticament aquells qui han
de defensar els seus drets?; ¿és
incongruent que una empresa que
durant anys ha aconseguit grans

tructurar la plantilla, deixant sense feina els més grans, o els més
actius en la defensa dels interessos dels seus companys.
DENUNCIEM la injustícia que s'exerceix sobre els obrers amb sancions i acomiadaments massius,
la prohibició de reunions, el no
reconeixement del dret a la vaga,
la intervenció de la força pública,
les detencions i la coacció .. .
ENS ADHERIM a les denúncies
per mals tractes presentades al
jutjat per diversos Collegis profess ionals aquests darrers dies.
ENS SOLIDARITZEM amb les peticions i declaracions públiques encaminades a aconseguir un canvi
p regon de la nostra societat (petició d'amnistia, sindicat representatiu, dret de reunió i associac ió, ensenyam ent gratuït, abolició

de la pena de mort, etc.).
SOL-LICITEM mesures concretes:
- per a la readmissió de tot5
els acomiadats duran t els conflictes laborals i la supressió immediala de l'article 103 del Procediment laboral.
- una assegurança d'atur que
s'ajusti al sou real i que duri
men lre duri l'atur forçós.
- que acabin les injustícies en
totes les seves diverses formes

beneficis assumeixi ara les càr-

sobre el món obrer.
- la participació, com a treballadors, en el control dels guanys

regues principals de la crisi eco-

j

nò mica?

tal d'aconseguir una justa distribució dels beneficis i de les càrregues davant la crisi actual.
Barcelona, 16 de febrer de 1975.

DENUNCIEM l'ús que algunes empreses fan de la crisi per a frenar
les demandes dels obrers i rees-
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inversions de les empreses, per

Crònica de Mallorca
Reconciliació i peregrinació

Dia 3 de febrer hi hagué reunió
al Seminari del bisbe, els vicaris
episcopals, els nous arxiprestos i
a lguns «tècnics •. El bisbe hi presentà un pla de reflexió dividH en
sis temes sobre «conversi6-reconcili ació·evangelilzació. . El lema
genera l era el següent: . La reconci liació és el camí per a constrillr
la comunitat. Viure la comunitat
és necessari per a evangelitzar.•
Aquest pla fo u publicat juntament
amb uns comentaris de tres autors distints i no gaire concordants. Era un intent de llançar el
tema de l'Any Sant per a una reflexió diocesana.
A la dita reunió, s'hi plantejà
també la qüestió de la peregrinació " Roma. Malgrat divergències
notables, el bisbe decidí afirmativament -podem dir que abans ja
estava r esolta- la qüestió. El bisbe Teodor escriví també una
exhortació personal sobre les motivacions, el entit j les característiques de la peregrinació diocesana que es farà conjuntament al final de maig amb les diòcesis germanes de Menorca i Eivissa. El
bisbe no vol que la peregrinació
esdevingui un passeig turístic; la
que ell presidirà serà l'única oficial diocesana.
Malgrat totes les precisions, no
tot apareix clar en aquests muntatges ni massa aclaridor d'unes
postures que voldríem més desen-

ganxades i netes, amb netedat d'Eva ngeli ...

Comptes clars

La Comissió diocesana d'economia envià una enquesta als capell ans per demanar confidencialmen t les en trades de cadascú. Dels
jubilats contestaren pràcticament
tots; dels actius en respongueren
200 sobre un to tal de 314_
La impressió dels enquestadors
és bona, millor del que s'esperava, no tan t per la bona situació
econòmka de ls enquestats com
per les disposicions d'ajudar els
altres menys afavorits que es manifestaven a les respostes.

Superstar

També ha alTiba t aquí el Jesuschris/ Supers /ar. Afluència massiva, cartes als diaris, rosaris de
desagravi a l'església de les Tereses, puntualitzacions «teològiques. al diari del Movimiento,
acusacions de negoci a costa de
Cr ist (i els negociets clericals???),
decepcions en saber que les versions no eren fidels, que ens bavien donat gat per llebre en la
traducció subtitulada, etc_ A posta les conferències de mossèn Salvador Pié pel mes d'abril sobre
com presentar Crist als joves es
reberen amb més entusiasme.
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Penitència
Tarn bé aq ui la passada Quaresma serví per a presentar el nou
Ri tual a la clerecia, a les religioses i al poble de Déu, esbadalit ent re propagandes diverses d'alguns
capellans «progres» que h avien
dit que ja no era necessari confessar-se, entre allò de les absolucions coHectives, llançades sobre
la gent com aigua de manguera,
entre l'Obra que afirma que res
no ha canviat, llevat del senyal de
la creu al principi (i que no és
ob ligatori). Vaja!
Després d 'una primera presentació per zones, els dies 20 i 21
de ma rç al Seminari es tingueren
les jornades de presentació que
dirigiren mo sèn Pere Tena i el
qui signa la present crònica. Sembla que la serenor i la informa-

l'elecció d'un nou director -funció creada recentment- i del consell directiu. Mossèn Manuel Bauçà és el nou director, és també
rector del Seminari diocesà, i darre rament havia exerci t pràcticamen t el càrrec en què ara oficialment ha estat confirmat. Les darreres assem blees han tingut com
a tema el de la reforma d'esta tuts
i ci de la inserció del Centre en
l'Església local; les conclusions
d'aquesta darrera ponència encara no han estat votades.
Aques ts últims mesos el Centre d'Estudis ha or ganitzat conferències molt interessants sobre
diversos temes: R. Alberdi parlà
sobre els punts fo namentals del
marxisme i del capitalisme; Salvador Pié, sobre Cristologia i Teologia de la Paraula; Josep Massot,
monjo rnallorqui de Montserrat,

ció clara i un des ig d'anar avan-

sobre l'aportació de Ja clerecia

çant en aques t sagrament «difícil» per tants motius s'obriren pas
entre els assistents. Les religioses,
al vesp re, a Ciutat, i altres dies a
pobles, reberen també la informació ad ient. Ara esperam que prest
arribi, al final de maig, el nou Ritual imprès en castellà i català,
adap tat per a les Illes, en un sol
volum bHingüe, com ja ho férem
pels rituals del Matrimoni, Exèquies i Unció.

mallorquina a la Renaixença i la
postura d'aquesta durant la guerra civil. Llàstima que les paraules de Josep Massot no tinguessin més auditori i difusió, perquè
foren prou aclaridores sobre fets
històrics i podrien resultar iHuminadores per a futures pos,jcions.
També són prou qüestionadores
de l'ac tual postura de la nostra
clerecia enfront de la llengua i la
cultura autòctones.

Centre d'Estudis Teològics

L'Ajuntament da Ciutat
diu que ((sí"

Fruit de les darreres assemblees
ha estat la reforma d'estatuts, en
un pla molt democràtic, i també
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I ja que de llengua, de la nostra,
parlam, també aquí haur1em de

proclamar Ja «providencialitab
del NO dels divuit regidors de Barcelona. Aquí l'Ajuntament de Cort
(Ciutat) ha votat una coHaboració
econòmica - ja veurem com es
concretarà- amb la delegació del
Mi nisteri d'Educació per a l'ensenya ment de la . llengua de Mallorca • . 1 no facem m és indagacions:
perquè de seguida cal preguntar,
i quina és aquesta llengua? Ai,
Déu meu: ja hj som, dins el «go.
nellisme», aques t fenomen malaura t -per mi i al tres que creim
c ien tíficament i cordialment en la
unitat de la noslra llengua: la de
Ramon Llull, Ausias March i mossèn Verdaguer ... - que no pot so[rir l'afirmació que aquí parlam

calalà. '
Bé, ja veurem com aniran les
coses després del recent decret
del govern sobre ensenyament
«voluntari i experimental» de les
ll engües regionals a les escoles.
I què faran els coHegis de l'Església? Què farà l'Església de Mallorca davant tot això? ¿Serem
una vegada més els de la cua, al
ma rge de la declaració dels bisbes
de la Ta rraconense del 16 d'abril?
¿ Dira n sobre això una paraula els
nos tres bisbes? Tal volta una vegada m és hàgim de lamentar l'agregació a una determinada província eclesiàstica i la configuració de la mateixa ...

Perquè aquí ja sembla necessària una presa de postura més clara i ne ta. No basta que el B. O.
del bisbat publicàs normes, in1.

complertes, sobre Litúrgia en llengua vernacla. Vegeu-ne, si més no,
una mostra en aquesta afirmació
d'un rec tor mallorquí: «Pastoralm ente se im pone el castellano en-

¡em/ido por unos y olros ... El mallorqu ín escr;/o correctamente
- dice/1- es el calaldn. As! estan
escrilos los libros Iitúrgicos para
las diócesis de Mallorca, Menorca e l biza. EslO ante el pueblo no
es exacto y el misn'lo pueblo nO
/0 admile por la sencilla ra,ó" de
que ni lo habla, ni lo escribe ni
/0 enliende en lodas las palabras.» (Dijous. se tmanari d'I.nca
17-JV-1975.)

¿ No creis que és ben urgent una
clarificació? Cal notar que a Inca, la immensa majoria dels qui
van a missa són ben mallorquins,
i hi ha una immigració de forasters més O menys comparable a
la de moltes altres poblacions de
Catalun ya i de la mateixa Mallorca on se celebren moltes mi"es
en català. Cal saber també que els
llibres litúrgics en català per a les
Illes són p rou adaptats, ara no segons els criteris dels «gonellistes»,
és clar.

Final de curs

Els sacerdots, comunitats religioses i alt res han rebut un qüestionari sobre el curs que està a
punt de finir: deficiències, aspectes positius, valoració del treball
del Consell episcopal, etc. Estan

Vegeu . Quaderns de Pas toral>, núm. 20, p. 583.
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programades reunions d'arxiprestos i dels sacerdots per zones el
proper mes de juny. Del balanç
del fina! de curs, en podrem donar un resum a la pròxima crònica.
I acabem aquesta dient que el
bisbe i el vicari genera!, en les ab-

sències d'aquell, han estat prop
d'alguns detinguts per motius p0lítics. Cal remarcar-ho. Algunes
de tencions s'esdevingueren al mateix san tuari de Lluc el dia 1 de
maig. Quelcom es mou, tanmateix,
a l'Illa de la calma ...

Pere Llabrés

Solsona: Sense pressa ni pausa
D'estil no, de signe sl, Deo volente, que canviaran aquestes me.
ves cròniques. Per què havien de
canviar d'estil? Dic això contestant a més d'un lector de bona
fe que m 'ho ha preguntat. .El estilo es el hombre. (en castellà
queda més bé). L'home i la seva
circumstància. I la nostra nova
circumstància ja sabeu quina és.
Per altra banda, tot i que hi estigui plenament immers, el to d'amable ironia que solo adoptar
(qüestió d'herència) em permet
un saludable allunyament de la
realitat des del qual puc jutjar
de manera força més objectiva.
Així no faig mal al blat (o almenys
m'bo penso) i vosaltres, lectors,
us ho passeu millor. I pro. de
preàmbuls.
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Deixàvem la ressenya a principis d'any sota les primeres impressions causades pel bisbe Joan, el
nostre flamant administrador
apostòlic. Aquestes han continuat
essent satisfactòries arreu fora
d'a1gun cas. Les tres o quatre excepcions que hi ha hagut de la
regla general han estat degudes
més a la situació concreta de cada lloc que no pas a la persona
del jerarca i a! seu capteniment.
Se l'acusa d'un optimisme excessiu i d'una actitud apriorística,
en contra dels quals possibles defectes (no hi ha ningú perfecte en
aquest món) ell va contraposant
al meu semblar unes qualitats
d'home atent, viu i pràctic. Diuen,
jo no hi entenc, que és un home
de centre. Mireu, el que cal és que

sigui bisbe i que en faci; quant a
la resta, tres pitos. I que d'optinusme en tingui bones dosis perquè ens n'haurà d'infondre a tots
plegats. El mínim que es pot afirmar d'ell és que ha entrat amb
bon peu i que va avançant sense
pressa ni pausa per un camí eriçat de dificultats, qui sap si l'únic possi ble o el m és dreturer .
Aques tes són les nostres -les
meves- impressions sense cap intenció ni d'afalagar el prelat ni de
(er·lo passar per les baquetes. I
les seves, qu ines són ? Dels capellans, bones, potser massa bones
i to t. Ens ha trobat . adolorits.
però no . desfets. (paraules textua ls), millors del que probable·
ment s'imaginava. Un senyal: s'ha
atrevit a convocar-nos per al nou
consell del presbiteri abans de
l'estiu, no després com havia previst d'antuvi. De la gent, també
bones, amb «solera».
El d ia de Sant Josep va donar
per fina litzades les visites arxiprestals, experiència que li ha servit per a confiar en ell i en nos·
altres, com aquell qui pren alè
abans de llançar·se a l'aventura.
Anem, doncs, de cara al nou con·
sell del presbiteri. . Acabada l'etapa dels con tactes inicials en
aquests primers tres mesos, em
dirigeixo a vosaltres per dir-vos
que he decidit formar el consell
presbiteral d'acord amb els mótius que he comentat en les reunions arx.iprestals., així començava la ll etra episcopal que porta
data del 27 de març i que ja citava per al 24 d'ab ril els r epresentants arxiprestals (18 en total) elegits democràticament.

En aques ta primera reunió, que
va durar unes set hores dinar in·
c1òs, es revisaren a fons els esta·
tuts anteriors, els quals van ser
lleugerament relocats en alguns
articles i força discutits pel que
fa a la reprcsentativitat, el cavall
de batalla. De resultes fou desig·
nada una comissió de tres perquè
e laborés la redacció definitiva del
nou reglament i el sotmetés a la
votació dels clergues. L'infonne·
comunicat amb què els acompanyava abundava en aquests termes: .Cal remarcar, d'en trada, la
confiança que el bisbe Joan ens
mereix no pas gratuïta, sinó recolzada en les ganes que té, com
ha manifestat arreu i continuameli t, de comptar amb tothom i,
en particular, amb un consell de
p resbiteri verament representatiu
que li faci costat abans de pren·
dre cap decisió important; en les
ap tituds de què està adornat per
a treballar i fer treballar, àdhuc
en grups; i en la fe que té posada
en l'eficàcia del consell. Per part
nostra, hauríem de correspondre
posant també nosaltres la con·
fiança en dit organisme. Si el bisbe hi creu, també hi hem de creure nosaltres. Si el bisbe n'espera
molt, també n'hem d'esperar nosaltres .»
Abans del 17 de maig s'ha d'ha·
ver cc.ntestat i el 22 es reuniran
de nou els 18 representants. D'aquesta segona tro~ada es calcula que en sortiran ja tant els es·
tatuts defini tius com la convocatòria per a les eleccions que es faran per zones. El bisbe s 'ha compromès a adreçar una carta personal a tots els preveres i a fer-se
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present en les tres ZOnes el dia de
les eleccions. Així ningú s'inhibirà, el gran perill de l'hora. Sota
tan bons auguris tot fa preveure
que el carro, definitivament, anirà sobre r odes, que no vol dir sense trontolls. Confio parlar-vos-en
en el propvinent comentari. Mentrestant encomaneU-DOS a Déu.
Una de les comissions que ha
reprès les activitats és la d'economia. Un primer fruit palpable:
l'increment de nòmin a de 7.000 a
9.000 ptes. mensuals per barba
com a m íni m, increment que ja
s'ha començat a fer efectiu a partir del mes de gener d'enguany.
Aquesta sensible millora s'ha pogut aconseguir gràcies a destinarhi íntegrament el sobrant de les
places vacants. Déu n'hi doret! Al
maleix temps s'ha tornat a urgir
l'inventari dels béns eclesiàstics
que bavia quedat penjat a mig
aire, estudi exhaustiu de la realitat econòmica de les parròquies.
Per fi, i a través d'aquesta comissió, s'ha pogut treure el gat del
sac : resulta que som un bisbat
pobre tant si us bo voleu creure
com no, per més pins que es tallin. Pobrets i alegrets! No hi ha
més cera que la que crema. l!s
molt millor saber-bo que no pas
viure de falses iHusions i alimentar mals pensaments, no? Tanmateix, encara som molt lluny, a tots
els nivells, de la fita que assenyalava la nostra Assemblea Coqjunta: «S'imposa una reestructuració profunda de l'economia del
bisbat segons aquestes linies : d'unificació (integrar en una sola comissió to ts els organismes econòmics); de transparència (origen i
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destí de tots els béns); de gestió
tècnica (que sense perdre la visió pastoral pari esment en l'administració; és aqui on la representació i la intervenció del laics
capacitats es fa més desitjable); de
planificació (confecció de pressupostos i balanços que abasti les
persones, els organismes i les ac·
c ions pastorals); d'intercanvi i
revisió de totes les possessions de
l'Església, àdhuc de les adminisIrades per ella . (V, 25). Molt ambiciosa. Tot és començar però. Encara que c)s nostres recursos siguin escassos. Raó de m és per a
administrar-los lnillor.
El Patronat de l'Obra Diocesana de Formació Professional és
una altra de les institucions que
ha tornat a aixecar el cap: patrocina (és un d ir) dues escoles, la
de Navàs i la de Solsona, que són
dues esplèndides realitzacions de
l'Església, totalment desemparades, deixades de la mà de Déu. El
componen preveres i Jaies. Ha ce·
Icbrat ja dues o tres llargues reunions amb el bisbe Joan a fi d'a-

frontar les dificultats econòmiques i de tot ordre que l'angoixen
temps ha .
Cal noticiar la mort de tres reverends: Àngel ViJadrich i Plana,
de 68 anys, rector d'Anglesola;
Josep Viladot i Sala, de 90 anys,
degà del capítol catedralici, i Ramon Rota i Canal, de 78, rector
jubi lat de Cervera. També cal deixar constància de l'ordenació d'un
altre, ros com una mala cosa, Ra·
mon Cabana i Vilardell, diaca de
Balsareny. Tres a un: la mort
sempre guanya .
Es va treballant a posar en pràc.

Uca el nou ri lual de la penitència. Algunes parròquies com Solsona destaquen en aquest sen·
li!. Les celebracions comunitàries amb absolució coHectiva, allà
on s'han fet, com al Llobregat,
han estal molt ben rebudes.
Per Setmana Santa es va reuni r a Cas lell de l'Areny sota el lema . Sinera·80. el Campament General E scolla de Catalunya. Un
fu lral de nois i noies. Molt ambient , molla pluja i la visita del
bisbe Joan que el matí de dissabte el s va anar a aixoplugar sota
la seva àmplia benedicció.
A Berga hi ha hagut a lgunes lopades: primer, la del suplement
del Full Diocesà «Parròquia de
Berga » contra cSindjcatos informa _ de la mateixa ciutat (o millor

di l, d'aques t contra aquell ) per
haver denunciat la deficient atenció a una barriada berguedana;
més tard, per haver estat suprimida per ordre governativa una

a darrera hora els cartells anunciadors que j a havien obtingut el
limbre municipal. «¡Ay, pena, peni/a, pena!» , que diria el poeta assassinat.
Ja de víeu llegi r les declaracions
de l cardenal Tarancón al . Full
Diocesà Vic-Solsona » del 13 d'abril. Mai no s'hau ria cregut l'inexpcrl inlerviuador que haguessin
de leni r tanta ressonància. Se n'avergonyeix una mica i tot perquè
Ics trobava i les t roba encara força mancades per culpa d 'ell , no de
l'i nterviuat: no es va veure amb
co r, imposat per les circumstàncies, de repli car a don Vicente, tan
cofoi del seu llarg pontificat solsoní, fent la crítica de dit pontifi cat el qua l, benefi ciós en molts
aspectes, fou també nociu en algunes de les seves conseqüències.
Sempre hem patit del mateix
mal els solsonins: de «cefalit is.
o d'. acefaliti slt. ¿No en curarem
mai?

confe rència sobre la pena de mort
que hi havia de donar mossèn

[ em penso q ue ja he ben buidat
c i pap per avui. Fins a una altra.

Joan Carrera en acte organitzat
per Justfcia i Pau. Foren retirats

1975.

Navàs ( Solsona ), 11 de maig d e

Climent Porner

València: Què parlem. catallJ o valencllJ ?
Es molt rar el dia en què no
surt a la premsa diària la qüestió
de si la nostra llengua és el calalà o el valencià. Ja portem amb

aquest tema polser mig any, i la
veritat és que a penes si hem superat la mera qüestió de noms.
Encara que hem de reconèixer que
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tota aquesta polèmica, el que sí
que està fent és crear més consciència a l'home del carrer en el
problema de la nostra llengua .
Tot començà amb algunes cartes al director que de manera intermitent, més o menys espaiades, anaven sortint al diari «Las
Provincias». Les cartes, a banda
de presentar el debat sobre la llengua, anaren defiillnt les dues
postu res, és a dir: els qui defenien la unitat de la llengua catalana, de la qual el valencià, aixi com totes les formes parlades
a l llarg i ample dels Països Catalans, és forma dialectal; i, per altra banda, els qui defenien l'autonomia del valencià, llengua diferent del català i també del castellà basant-se en el fet que a València ja es parlava el mossàrab
quan vingueren els catalans amb
el rei En Jaume 1.

Com que el tema era bandejat
per tots els opinan ts, els quals
amb més o menys (més bé menys
que més) rigor científic anaren
expressant llur opiilló, aleshores
aparegué la intervenció de l'iHustre filòleg i professor de la Universitat valenciana doctor Sanchis
Guarner, el qual publicà en secció
destacada del mateix diari . Las
Provincias» quatre articles sobre
la llengua dels mossàrabs a València, punt neuràlgic de la discussió.
Les conclusions del doctor Sanchis Guarner les podem resumir
així:
- La llengua valenciana actual
no és diferent de la catalana parlada a Catalunya i a les Illes Balears, tot i sabent que la nostra
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llengua incorpora algunes formes
pròpies, rebudes de l'antic mossàrab, el qual ja aleshores fou
pràcticament absorbit i reprimit
per la potència cultural de l'àrab.

- El començ de la nostra parla
s'estableix, sense dubtes, en la vinguda dels catalan s en la conquesta de València. La qual cosa demostra que la llengua que nosaltres parlem fou portada de Catalunya (si bé és veritat que també cal admetre les incorporacions
mossàrabs i també les provinents
de l'àrab, llengua que va conviure amb la nostra molt de temps,
cosa que a Catalunya no va ocórrer així). Malgrat tot, aquestes influències no poden, ni de bon tros,
marcar una diferència radical de
llengües. Fins ací, les opinions del
professor Sanchis Guarner, les
quals van provocar ---com era d'es.
perar- un gran soroll i indignació en algunes minories erudites
i influents, que interpretaren políticament les conclusions del
professor.
Així les coses, agafà la batuta
el mateix director de l'esmentat
diari «Las Provincias», i en la mateixa secció inaugurà una sonada
rèplica amb sis articles que intituJava «Notas breves al margen »
(que paradògicament foren més
llargues, de prou, que els articles
que pretenia comentar). En aquestes notes anà rebatent les conclusions del professor, el qual reiteradamen t tractava d'arribista i
polític a sou de l'imperialisme català. Podem dir, sense por a enganyar-nos, que la rèplica i rebat del senyor director de .Las

Provincias» fou tota una sèrie d'aIacs personals al doctor Sanchis
Guarner i a tots els qui estaven
ve nuts a l'imperialisme català, d<>na l el qual, ell preferia molt més
el castellà.
A partir d'aquesta intervenció
del senyor Ombuena es multiplicaren les cartes al director sobre
aquest tema. (També cal dir que
la tirada d'exemplars de «Las Provincias:lt s'elevà considerablement
per l'interès dels valencians en la
polèmica.) Si bé és veritat que
n'aparegueren de les dues postures , també ho és que, de les cartes que defenien la unitat de la
llengua en sortiren menys i no pas
les millors que li escrigueren. I
a aquest respecte cal notar una
dada molt curiosa. Mentre les cartes i articles que defenien la unitat de la llengua i el nom de català eren escrits en la nostra llengua, els qui defenien l'autonomia
de la llengua valenciana i la seua
independència del català s'expressaven en castellà (por aquello de
que lo entendia md.s gente y _era
mas rico en I1tatices»).
Il.s a dir, la postura dels defensors de la suposada autonomia del
valencià es decantava clarament
com una postura de tipus polític,
amb un interès d'allunyar València de la influència de Catalunya,
Fins a cert punt s'aconseguí s<>moure l'opinió de l'home del carrer perquè, mogut pel seu patri<>tisme, s'enfronte contra tot el que
és català que, a aquestes hores,
cerca domenyar València, dient
catalanes totes les grandeses valencianes.

En contra d'aquesta maniobra
política han anat reaccionant totes les associacions, organitzacions i personalitats de la nostra
cultura, fent públics llur rebuig i
ll ur solidaritat amb IICs conclusions científiques del doctor Sanchis Guarner (veritable autori tat
sobre el tema).
Entre els escrits publicats en
«Las Provincias» en aquest sentit
de defen sa d e la unitat de la llengua, així com la necessitat de la
seua normali tzació a les escoles
i altres llocs, hi ha: Associació
Cultural d'Estudiants de Dret
(ACED ), Institut Social Empresarial, Professors de la Facultat de
Ciències, Centre de Cultura Valenciana, Professors i Catedràtics
de la Facultat d'Econòmiques,
Doctors i Llicenciats de l'Associació Cultural Valenciana Universitària de la Facultat de Filosofia i
Lletres, Professors de Filosofia i
Lletres, Professors de la Facultat
de Dret, etc.
Il.s de destacar les contestacions
de què foren objecte aquests escrits per part del senyor Ombuena, director de l'esmentat periòdic, que a cadascú d'ells, i utilitzant la secció dels editorials, anà
re batent amb arguments ad h011tinem (tots ell s molt xocants i periodrstics, però també molt irònics
i menysp reatius) totes les opinions científiques i ben raonades
dels firmants .
Després de «Las Provincias>,
han estat altres periòdics d'arreu
del Pals Valencià com també de
fora que s'han fet ressò de la p<>Jèmica sobre la llengua.
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El darrer esdeveniment sobre
la polèmica potser siga el famós
manifest

« N OSALTRES,

CIUTADANS

PAfs VALENCIÀ., que a continuació reproduïm i que va signat
per 51 personalita ts de la vida
valenciana, però a l qual actualment s'està solidaritzant tot el
País Valencià. Aquest manifest,
l'han firmat ja uns vint mil valencians i s'espera que els firmants passin de ci nquanta mil.
Esperem que aques ta cam panya
haurà estat una bona ocasió per
a explicar al poble valencià la
seua història i cultura perquè pugui estimar més la seua llengua
i llui tar per la normal ització d'aques ta en la vida dels nostres pobles.
DEL

Antoni Signes

Manifest

Nosal tres, ciutadans del Pals
Va lencià, davant les successives
campanyes i maniobres tendents
a impedir que la nos tra llengua
siga vehicle normal d'expressió
dels va lencians, i conscients que
aquestes maniobres atempten CODtra el nostre poble, ens adherim
i fem nostres, tant el . Manifest
a l'opinió pública» signat pels catedràtics i professors de la Universitat de València, com l'escrit
de la Junta de Govern del CoRegi
de Docto rs i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències, apareguts a diversos diaris del Pals
Valencià.
Creiem que és ar ribat el mo184

ment que to ts els valencians prenguem consciència de la nostra
I"calitat com a po ble i dels problemes que com a tal tenim plantej ats, a la solució dels quals hem
de ded icar tots els nostres esforços en una lluita comuna.
r amb aquesta fi declarem :
I. - Que totes aquestes campanyes per aïllar els valencians,
tant lingüís ticament com culturalment, del Principat de Catalunya
i les I lles Balear s, amb els quals
formem his tòricament una mateixa comunita t cultural, tenen com
a finalitat impedir el desenvolupament de la nostra cultura i evitar que la nost ra llengua siga
l'instrument nannat de comunicació social al Pa ís Valencià.
2. - Que aquestes campanyes
són sistemàticament protagonitza·
des per les mentalitats més reaccionàries, lligades des de sempre
als sectors socials dominants, que
menyspreen la llengua dels va·
lencians, i que, utilitzant inclús
la violència moral i física, han
provocat i provoquen el procés
de cas tellan ització del nostre pable, la qual cosa cal considerar
com un greu atemptat a la nostra comunitat.
3. - Que com a valencians parlem una mateixa llengua, la llengua catalana, junt amb la resta
dc Països Catalans, amb els quals
ens considerem unHs en una mateixa cul tura. Llengua i cultura
que defensar em, malgrat totes les
d ificu ltats.
4. - Que aquesta unitat IingiiJstica i cultural no suposa cap .imperiaUsme català_ ni cap voluntat

de deixar de ser valencians, com
s is temàticament se'ns ataca. Contràriament, ca n s i d e rem que
aquesta unitat és la condició indi spensable per a la nostra afirmació com a poble.
I en conseqüència afirmem:
Primer: Que no renunciarem
mai al dret que tenim els valencians al ple ús social de la llengua.
Segon: Que aquest d ret ens
obli ga a ex igir, en aquest moment
decisiu per la nostra cultura, la
oficialitat de la llengua a tots els
efectes: tant a l'ensenyament, com
als mitjans de comunicació so..
cial, admin istració ...

Tercer : Que els valencians hem
d'exigi r el reconeixement immediat d'aquests drets, front als que
per interessos contraris als del
pob le, ens ho neguen.
Quart : Que aquests i altres
problemes només podran ser to..
talment resolts dins d'una socielat democràtica. I entenem que
no existirà una veri table societat
democràtica fins que a q u e s t s
drets ens siguin plenament reconeguts .
~s per eixa societat que tots
e ls valencians -és a dir, els que
vivim i treballem al Pais Valencià- hem de lluitar i esforçarnos.

Vic: Els pioners i caravel.les a Castellnou de Bages
Els Pioners i les CaraveHes SÓn
els grups de nois i noies de Minyons Escoltes i Guies San t Jordi,
de 14 a 16 anys. En el seu temps
de ll eure cada un d'ells, lliurement, es compromet dins del grup
a créixer juntament amb els altres, amb un cert estil, vers uns
object ius comuns, arrelat en el
propi País i amb una perspectiva
de fe.
De totes les coses que han fet
aquests grups de nois i noies, duran t els dos anys passats, se n'ha
fet un recull d'experiències que,
compaginades amb un mètode ini-

cial, han ret possible la confecció
d'un llibre _L'ELx., pensat per
aquests nois i noies, on poden tro..
bar noves coses a fer. ::E:s un camí

orientador per a tots aquells que
comencen , i una pauta de refle..
xió personal i de grup, per a tots,
a la qual caldrà d'ara endavan t fer
referència.
Es va creure prou important el
llançament d'aques ta publicació,
com per a fer una trobada general de Pioners ¡ CaraveHes a nivell de tot Catalunya. Així, es preparà pels dies 26 i 27 d'abril a
Castellnou de Bages, amb l'Eix
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com a objectiu principal, però a l
mateix temps amb l'intent que fos
una gran ocasió per a constatar
que cada noi i noia no està sol
en la construcció d'un món millor
ni tampoc està sol en el seu carni
de descoberta de Crist. I tot això
calia fer·ho en un ambient anima t
i alegre.
El viatge fou aprofi tat com a
motiu d'animació. Fou decorat un
Lren de fusta del començament de
segle, al qual es varen enganxar
de forma gràfica les regles de joc
més importants: . Au tèntics, Cri·
tics, Solidaris, Compromesos, Lliu·
res, Alegres, Arrelats i que Estimen.» E l tren er a format per un
conjunt de quinze vagons, la mà·
quina i un furgó, i recollia la gent
a l llarg del trajecte de Bar celona
a Santpedor, fins a un total d"
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més de 1.500 passatgers.
El dissabte, dia 26, al vespre,
per grups, es van iniciar ctiverses
vetllades que acabaren en un foc
de camp tots junts. L'endemà la
gent va intentar comunicar-sc i
compartir tot allò que sabia ¡ te·
nia, mitjançant un treball d'aju·
da al lloc d'acampada i uns fòrums sobre diversos aspectes de
l'Eix. Després cada grup en va
treure unes conclusions, les quals
foren aportades a la Celebració.
Després d'haver compartit una
mateixa Fe, es varen enlairar les
conclusions amb una multitud de
globus de colors, amb la intenció
que cada u es comprometés personalment a dur·les a terme en la
seva vida de cada dia. Aix1, en acabar, vàrem poder dir: . Un El"
neix, un Eix creix, un Eix uneix. _

D'ACí I D'ALLÀ
indispensable pe r a la seva in te-

Barcelona
Fèlix Martí. director del Centre Fran·
cesc Eiximenis, ha estat nomenat pre-

sident

del

Moviment

Internacional

d'lnteHectuals Catòlics Pax Romana ,
per a un període de quatre anys.

Així, doncs, Fèlix Marti és el
segon català --el pr imer fou
Ramon Sugranyes de Franchque presideix aquesta important
associació internacional catòlica.
El fet és tot un símptoma de l'aLCnció internacional - i més precisament europea- pel

d esenv~

lupament de l'Església als Països
Catalans en aques ts moments de
g ra n plasticita t sòcio - política.
D'altra banda, suposa un recolzamen t i un reconeixement de la
rasca discreta, p e r ò persistent,
dels inteHectuals catòlics catalans.
l'actiu Consell Pastoral del Sector
de Sant Andreu de Paloma r. sector
que comprèn un cens aproximat de
noranta mil persones , en la darrera
reuni ó va aprovar una mocIó Important.

En ella condemnen cia discriminació que des de tants anys

pateix la nostra llengua, discrimi-

gració social, cu ltural i econòmica., fa un cr it d'alerta a tots els
c ristians del Sector perquè treballin , cadascú des del seu lloc
i dins de les seves possibilitats
humanes, per aconseguir que a
totcs les nostres escoles i centres
culturals s'hi ensenyi el català»;
igualment «invita insistentment
les escoles religioses del Sector
a estab lir un ensenyament efectiu
del català i també en català., i
. proclamen que només amb el
reconeixement dels drets del p0ble ca ta là i amb la lliure creació
d'institucions que li garanteixin
el respecte d'aquests drets, poden
trobar una solució els problemes
esmen tats».
Important novetat: El moviment ACO
de la diòcesi de Barcelona acaba de
publicar un fulletó en la seva nova
coHeccl6 de _Documents AeO-, que

té per titol : . Peseua de Jesucrlsto y
presencia de Dios en el sufrfmlento y

en la acció" del mundo obrera».

e.s una presentació bíbUca i
teològica de la fe enmig de la vida
i acció obreres, a la Hum del misteri pasqual de Jesucrist. Els treballadors cristians posats en el

nació que e ns afecta greument a

moviment obrer hi trobaran no-.

tots, infants i adults, catalans nadius i nous catalans, vinguts d'altres regions de la península»; després de constatar que aq uesta

ves perspectives de coherència entre la fe i la vida. També donarà
als pastors d'ambients populars
una visió més profunda del món

discriminació afecta especialment

obrer i del seu servei a l'Evan-

els immigrats, que d'altra banda

geli enmig d'aquest món .
Es pot adquirir escrivint a Ae O.
c/. Llúria 7, Barcelona-10, o bé

«són e ls més interessats a apren-

dre una llengua q ue és el mitjà
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directament en el Centre d'Estudis Pas torals, c.1 Rivadeneyra 6,
planta quarta. Preu : 2S ptes. Volem recordar que ja anterionnent,
pel febrer, havia esta t publicat un
altre fu lle tó: «E lementos par a
una revisi6n de la vida del movi~

les religioses i en benefici -en
darrer 1I0c- de la comunitat
eclesial i de la societat civil catalana.

Durant la primera selmana de
febrer s'han celebrat unes sessions de reflexió -dirigides per
mien to obrera» .
mossèn Oriol- sobre la cultura.
Després d'una sèrie d'aproximacions a l concepte de cultura i
A Londres ha tingut lloc la III Conferència europea de Comissions de
d'esba ndir enfocaments migrats,
Justfcla I Pau, amb assistència de re·
i d'avaJuar les línies primordials
presentants del Secretariat JusUcla I
de la cultura d'avui, es va reflePau de Barcelona.
xionar sobre l'aplicació a la vida
Hi havia representació de dot- religiosa. Es constatava que a les
ze estat. Va ser aprovada una rel igioses se'ls demana -eximoció d'adhesió a la Comissió geix- avui el'estar presents als
Espanyola respecte a la seva ' pe- àmbits més desvalguts de la sotició a les autoritats d'una àm- cietat. Per això hi ha una colla
plia amnistia per als detinguts i d'interrogants que han de ser conexiliats polítics i pels objectors testats, ja no només d'una manera
de consciència. L'amnistia contri- ind ividual, s inó comunitàriament,
buiria a una vertadera reconcilia- institucionalment. D'ad que la
ció i a la instauració de la demo- institució hagi d'afavorir la macràcia, garan tint e.1 ple respecte duresa dels seus membres potena les llibertats civils i als drets ciant la seva capacitat de jutjar
fonamentals de l'home • .
i d'op tar. I ha de permetre que
cada comunitat s'integri a l'indret
on resideix, amb l'acceptació pleLa Confer -secció de religiosesna d'un pluralisme enriquidor,
de Catalunya és una entitat important
en la vida de 1'.Esglésla catalana. Més
perquè els trets particulars no seque no podria semblar.
paren, sinó que distingeixen per
Hauríem de prendre plena cons- a unir. Les religioses assistents
ciència del paper cabdal que les a les essions com provaven, com
religioses compleixen avui al si a dades positives, que ha augde les nostres comunitats, i del mentat molt notòriament al si
que poden representar demà. La de les comunitats la capacitat criConfer, pel present i pel futur tica i d'elaboració comunitària de
immediat de la vida religiosa, re- les decisions que afectaven a topresenta molt. Per això, a més de tes ; que també ha crescut la constota una tasca de coordinació, or- ciència i l'in terès pe r la problemà¡
ganitza nombrosos cursets i con- tica social i la integració a la
fe rències de to ta mena. Sempre vi d a de barriades populars; i
al servei de l'aggiornamento de - per últim- ha augmentat la
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preocupació per la capacitació
professional. Com a llastres negalius, entre d'altres, se subratllava
l'excessiva normativa uniformista d'algunes congregacions que
destorba la plena inserció als ambien ts cultures.
Amb motiu dels sovintejats esdeveniments conflictius de lel Universitats

barcelonines. els estudlantl de la Facultat de Teologia de Barcelona (secció Sant Pacià) van aprovar una decla·
ració pública.

Després de solidaritzar-se amb
Ics reivindicacions dels universi4

laris espanyols, manifestaven:
III. En aquest context polític
creiem que el paper de l'Església
ha de ser:
- Refús de qualsevol tipus de
Concordat.
- Posar al servei de la lluita
per les llibertats democràtiques
aquell s «privilegis» reconeguts a
l' Esglés ia (reunió, associació ... )
que ha urie n de ser d.Tet s reconegut s a tota la societa t.
- Reconeixement eclesial i es·
latal de la Conferència episcopal.
( ... ) IV. - Fi nalment, ens plantegem la revisió de la nostra Facu1tat e n els següents termes:
- Evolució vers un nou mètode de treball teològic de caire inductiu que exigeix la reforma pedagògica.
- Continuar la democratització de la Facultat.
- Urgir la creació de la Facultat de Catalunya.
- Participació dels laics en el
Palronal de la Facultat i en les

comissions que el nomeni i r~
neixement dels status del laic a
Iols els nivells de la Facultat.

València
Amb motiu del Primer de Maig I amb
data de la Mare de Déu dels DeS8mparats, la comissió dloce•• na de Justícia I Pau ~ue no sabem per què
encara no compta amb el recolzament
de l'arquebl.b&- ha fet públiC un cfo.
cu ment sobre l'aboliment de la pena
de mort, aplicada concretament a la
condemna de Jo.ep Sanlull60.

També han signat el document
les comunitats cristianes de Missió Obrera -amb més de trescents membres- i la comunitat
Grup-Mar.
De tota l'Església valenciana ha
estat l'única veu manifestant el
desig que la vida humana sigui
respectada per damunt de tot.
El Con.ell del Pre.blterl a València
sols és noticia quan algun membre
pren la decisió de dimitir.

Aquesta vegada ha estat el mateix secretari el qui amb una carta ha explicat els motius, per
tot hom sabuts, d'ineficàcia i de
no deixar fer res. La reacció d'alguns altres membres del consell
ha estat molt ben expressada per
u n d'ells que ha dit: cEns pilla en
un moment en què no tenim forces ni per a solidaritzar-nos i fer
el m ateix de dimitir_, com va
ocórrer altres vegades.
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Aquesta és la tercera vegada
que es produeixen dimissions en

el Consell i per raons paregudes;
les dues vegades anteriors foren
dimissions coHectives .
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Som molts els qui pensem que
el Consell del Presbiteri de València morirà precisament per la
inèrcia de no fer res.
Antoni Signes

TEMPS OBERT
L'empresonament
de bisbes
«Tele/expres» de Barcelona (212-75) va publicar una inte rviu al
bisbe d'Osca, Xavier Osés, en la
qual se li preguntava si creia que
es podria produir l'empresonament d'algun bisbe espanyol. La
resposta va ser: «E.s possible, No
veig per què no pot ser empresona t un bisbe espanyol. AI cap i a
la fi, el sacerdot és un coHaboradar del bisbe, i si el coHaborador
és multat i empresonat, no veig
impossible que el bisbe també pu·
gui ser-ho .•
Les raons perquè això es pugui
donar aquí i arreu, les jus tificava
dient que «la paraula de Déu, tan
terriblement exigent en les situacions concretes, és rel de confIie·
tes >. I és cert. Viure l'Evangeli,
mostrar-se coherent amb la fe,
porta mol tes vegades a aquestes
situacions.
I ja que parlem d'empresonaments , voldríem ocupar-nos ara

de dos fets ocorregu ts no fa gaire
en dues nacions força distanciades geogràficament una de l'altra: Israel i Corea del Sud.
A la primera, el vicari de ritus
melqui ta de J erusalem, monsenyor Capucci, fou condemnat el
desembre passat a 12 anys de
presó, acusat d 'haver transportat
armes i haver prestat «coHabora-

ció a organ itzacions terroristes,

posant en perill la seguretat d'Israel». El judici tingué lloc a J erusalem i tant el Vaticà com el patriarca Maximos V, del qual depèn monsenyor Capucci, van manifestar el seu disgust per la
sentència dictada, remarcant el
servei espiritual del bisbe enmig
de les situacions conflictives del
seu poble. «E.s necessari que els
cristians d'Occident -digué Maxímos V- comprenguin la causa
a la qual ha vinculat del tot el
seu destí monsenyor Capucci. Es
tracta de la causa del poble palestinenc, representat per l'OLP
(Organització d 'Alliberament de
Palestina). Un poble que des de
fa vint-i·cinc anys és apàtrida i
que es perseguH per tots costats:
a Tsrael, i al voltant d' Israel».
A Corea del Sud, l'agost de l'any
passat, era condemna t a 15 anys
de presó, el bisbe de Wonju, Dan iel Chi. La causa del seu empresonament va ser, segons el tribunal que el va jutjar, la seva coope ració en un complot contra la
seguretat de l'Estat. La seva condemna juntament amb 13 sentències de mort, redujdes després a
cadena perpètua, i més de 15 condemnes a diverses penes) fou ]a

resposta del règim sud-coreà a l'a1:iança tàcita entre la Universitat
j les esglésies catòlica i protestant, de lluitar per aconseguir les
llibe rtats dviques del país. Entre
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eh condemnats hi havia el poeta
catòlic Kim Chi Ha i alguns sacerdots.
El bisbe coreà ja havia estat
detingut el juliol de l'any passat,
sota l'acusació de fer declaracions
contra la Constitució -que pot
condemnar fins a la pena de
morl- i de sostenir econòmicament e ls estudiants contraris al
r~gill1. E [ectivament, monsenyor
Chi va aconseguir que arribés al
diari anglès «The Guardian» un

extens documen t seu, en el qual
manifestava que el règim del president Chung Hee Park s'havia
es tablert . per mitjà de la violènci.a, la inthnidació i l'engany.• Es
dm -afegm- que ha estat legit.mat per un referèndum, però
realment està mancat del suport
del poble .• A més en aquest mateIx text reconeixia «haver lliurat
din e r s als estudiants cristians
oprimits. I per això ara sóc acusa t falsament d'instigador d'una
rev~ lta • . Però va negar que aquell
au.uh als universitaris tingués altra finalitat que Ja d'un ajut cristià.
No és còmoda la situació d'aquell que vol ser coherent am b
la seva fe, en 1es situacions conflictives que es produeb,en davan t
els poderosos d'aquest món. Però
ja el bisbe Osés responia a aquest
problema en les declaracions esmentades: . esser cristià no és
qüestió de comoditat o d'incomoditat, sinó de fidelitat a Déu i als
homes.»

s. c.
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Rhodèsia: Els cristians

- - - -- - -

contra el racisme
El govern de Rhodèsia continua
expulsant missioners del país.
L'església metodista del b i s b e
Muzorewa és la que ha registrat
un l10mbre més important d'expulsions: qujnze dels seus missioners s'han vist obligats a abandonar el país. També l'Església
Unida de Crist ha sofert l'expulsió dc set dels seus ministres. Les
dificultats han arribat igualment
a dos periodistes d'aquesta església i a un altre missioner metodista, al qual no es permet l'accés a les - reserves per a africans.,
on exercia la seva acció minjsterial.

Però aquesta actitud del govern,
que respon a la dels blancs fidels
al règi m racista de Jan Smith ,
arriba fins a una oberta hostilitat
al bisbe catòlic d'Umtali, monsenyor Lamont, el qual ha estat qualificat públicament de comunista.
Arran de la decisió unilateral
d'independencia de Rhodèsia el
bisbe Lamon t no va estar-se de' dir
que aquest acord era «una bomba d'efectes retardats • . Els esdeveniments a l'Àfrica portugue a,
que van portar als fets del 25
d'abril passat a Portugal, han COnfirmat les seves previsions. -Els
descendents dels pioners del 1890
constitueixen avui un seriós perill
pel futur d'una extensa àrea de
l'Àfrica., deia en una carta sobre
els lím its rhodesians.
En unes declaracions al diari
i t a I i à - Avvenire . (13-11-74), va

d ir : . J au Smith té els dies cumplats. ( ... ) Els rodhesians negres

sempre s'ha manifestat contrari
al fet que les persones, indepen-

no tardaran a reclamar la matei-

dentment de la seva raça, no foss in trac tades com a membres de
la família humana. La Comissió
rodhesiana Jus tícia i Pau, per la
seva banda, tam bé ha denunciat
els empresonaments, els proces·
sos i les condem nes a mort d'un
cert nombre de presos polítics. El
secretari del Consell Mundial de
les Esglésies s'ha fet ressò darrerament de les morts ocorregudes, i ha demanat als seus membres una denúncia arreu contra
el règim rac i s t a de Rhodèsia.
Metges, advocats i membres de
diverses esglésies del pafs també
volien presentar al govern un doss ier sobre les crueltats i les tortures de què són víctimes els negres. «Tot és en va -diu monsenyor Lamont-. Gairebé estàvem decidits- sis bisbes catòlics,
tres d'anglicans i dos de l'Església metodista- a publicar clandestinament el dossie r. ( ... ) L'acti tud dels responsables de les esglésies és ben compresa per la
població oprimida.» I acaba les
s e ves declaracions manifestant
que és important que «l'Església
sencera continuï treballant per la
pau, lluitant en defensa de la justícia, per abolir la segregació racial.. . »

xa direcció del país. ( ... ) A Rhodèsia la còlera dels negres esclatarà qualsevol dia amb violència
irrefrenable, malgrat les divisions
i les dilacions dels seus mateixos
germans de raça, l'aplicació de
la llei marcial contra els guerrillers, els trasllats inútils i forçats
de la població des de les zones
controlades per les forces d'alliberamen t.»

Més endavant a fe g e i x: . Els
blancs són una força cega que,
per prcservar els privilegis propis, es proclamen defensors de la
"civilització cristiana", a l'Africa.

Però és difícil de sostenir que es
fa la voluntat de Déu, quan es
manté tot un poble en condicions
de subdesenvolupament per taJ
de perpetuar els privilegis d'una
minoria blanca. Un sistema que
sc sosté en una ideologia racista,
sobre la doctrina de la superiori-

tat de l'home ari, no es diferencia
en essència, sinó només en el
grau d'aplicació, del nazisme.»

El bisbe d'Umtali condemna sobretot la complicitat dels catòlics
blancs, que ajuden la política de
segregació racial. «La llei sobre

la possessió de terres», remarca
monsenyor Lamont com a exemple de discriminació, «assigna la
meitat del país a 250.000 blancs i
l'altra meitat a més de cinc milions de negres. ¿~s normal que
el jornal d'u n negre sigui deu vegades inferior al d'un blanc?_

L'oposició del bisbe a la poU!ica racista és coneguda de temps;

No s e r à gens fàcil d 'obtenir
aquestes condicions mentre el poble no gaudeixi de la llibertat de
regir-se per ell mateix, mentre els
blancs no renunciin als seus privilegis, etc. La darrera actitud del
govern de crear un comi tè especial. integrat per un miIÜstre i
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alts funcionaris, encarregat de
vigilar l'arribada i activitats dels
missioners al país, sembla que
tampoc no ho afavorirà.
Cal comptar, perÒ, que, després
de la caiguda de les colÒÍlies portugueses, especialment la de Moçam bic, Rhodèsia i Sud-àfrica ja
són els dos únics països racistes

de domini blanc en tot el continent africà. Quant a la població
de Rhodèsia, es calcula que per
cada blanc hi ha vin t-i-sis negres.
Tot aixÒ fa pràcticament indefensable, de cada dia més, la situació
ac tual d'aquest país, ja que, a més
a més, avui, el veïnatge de Moçambic no li és pas favorable.

S. C.
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COL.LABORADORS D'AOt:EST NUMERO :

Joan Argenté (advoca t I escriptor. Badalona) , Joan Carren1s 1
Planas (del consell de redacció de -Ouaderns -). Josep M. Flsa
(co nsiliari de j ove ntut . Baix llobr eg at) , Joan Puigvert (del conse ll de redacció de . Ouaderns» ) , Josep M . Rovi ra
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