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PRIMERA 
PLANA 

SOM AQuí 

Ara que predicar l'homilia cada diumenge ha esde
vingut un risc -petit, si voleu, però real- tastem so
vint el gust de l'angúnja però assabodm, també, una 
alegria nova. L'alegda de veure -per llir-ho gràfica
ment- que missa i olla, contra la dita ancestral, rimen 
cada cop menys. Entren, fins i tot, en conflicte. l 
perd l'olla ... Ajxò és important. 

No som al final del camí però n'hem recorregut un 
bon tros. Pdmer va venir un deslligament progressiu 
de vells compromisos: a les festes majors dels pobles 
-i a les catedrals- les trompetes, a l'hora de l'eleva
ció, van emmudir. Ja no es va dir de ningú, de la trona 
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estant, que fos el dígit"s Dei .. . Les fotografies, als dia
r is, de recepcions oficials amb capes vermelles -epis
copals- desplegades començaren a fer-se escasses. Els 
qui ens miren una mica de lluny podien acusar-nos, en
cara, d 'inhibició però ja molt menys de coliaboracio
ni smc. En tot cas, ens quedava el recurs d'acollir-nos als 
versos de Herman Hesse: «Nosaltres, els poe les, serem 
cridats a judici perquè ens ocupem d'aquestes fote
ses, però suportarem una càrrega més lleugera que no 
pas els aviadors que patrullen aquesta nit, que els mi
serables ramats de sanguinoses legions, que els senyors i 
els grossos de la terra.» 

Però després ha vingut, sortosament, la denúncia de 
les patrulles, dels sanguinosos i dels grossos de la terra. 
Ara som aquí: va ser-hi el papa el vint-i-set de setem
bre, el cardenal de Barcelona, a l'església de la Mercè, 
uns quants dies abans, després el bisbe de Girona, i els 
capellans de Manresa i els laics de Justfcia i Pau que 
invoquen el contrafur. 

Contra tot risc, som aquJ. I no estem sols. Ara la 
nostra esperança és que tota l'Església afaiçoni la seva 
Imatge davant dels homes en coherència amb aquesta 
embranzida evangèlica. 
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L'UNIC CAMI 

Aquest número de «Quaderns de Pastora]. voldria 
ajudar a una anàlisi sobre la problemàtica actual del 
laïcat. Certament, al costat de la refl exió teològica 110 
es poden ometre mai ni l'aspecte històric ni l'esforç 
creador mirant el futur. Però nosaltres, com a laics 
que integrem l'equip de la revista, a tot això no podem 
deixar d'aportar allò que vam viure molt directament 
en els moment s que van començar a ser difícils. 

En un nivell històric, encara aVili ens sorprèn q11e 
la cris i enlre els laics arribés tot just quan, per fi i a 
costa de molts esforços, es va reconèixer la seva per
sonalit a t en la hi stòria de l'Església. Després de tanta 
proclamació solemne i de tant d'entusiasme col-lectiu 
començà el conflic te. 

Nosaltres érem conscients del contingut i, per tant, 
de la importància d'aquell reconebccmcnt i, a més a 
més, sentíem el deure de correspondre-hi exercint-lo. 
Però vingué la crisi perquè el resultat de tot això va 
ser una gran frus tració que tenia com a antecedent una 
gran esperança. Això és el que amb el temps hem a:oat 
objectivant, i ens sembla que avui , en virtut d'aquest 
procés, estem en millors condicions de donar·ne ra6. 
Després de tants anys -i anys plens d'alliçonaments
se'ns fa possible de veure-ho d 'aquesta manera. 

Sovint es comenta que a part ir d'aquella etapa 
molts laics hem continuat per camins ben diferents 
de ls que havíem comença t j que, en bona part, aquests 
canvis de rumb han estat detenninats per la manera 
d'ésser i de reaccionar de cadascú; aLx1 Ja indiferència 
total, el possibilisme, l 'antagonisme, etc. Aquest sim
ple comen tari aporta un element d'anàlisi, però en di
ficulta l'aprofundiment, perquè la cosa no · passa de 
nivell de conversa i, a més, perquè se sol concloure 
amb un «què hi farem», o bé expressant la convicció 
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que aquelles reaccions no s'adiuen amb una actitud 
autènticament cristiana ... Però anant més enllà de la 
seva morfologia, preses en el seu conjunt i arribant a 
la seva arrel, nosaltres creiem que encara avui diuen 
molt més. 

Tots recordem que érem plens de fe en el Concili, 
fe que se'ns anava confirmant amb entusiasme a me
sura que avançava en les seves formuladons. Aquell 
desig d'aconseguir que l'Església, que els cristians, nO 
velessin la faç de Crist amb la persistència de nuvola
des de segles, tenia entre nosaltres, els laics, ressonàn
cies d'advertiment. Era cert! Ja gairebé ho tocàvem! 
Havia arribat l'hora i ja estàvem a punt de veure que 
l'Església es desprenia de tot allò que afavoria tantes 
pèrdues de fe. Havia arribat l 'hora que seria accessi
ble als humils que ara la rebutjaven, que defensaria 
els drets de l 'home i que es desemmascararia un joc 
-terrible joc de dimensions èpiques- que la mante
nia lligada de peus i mans, impossibilitada de complir 
la seva missió entre els pobres i oprimits. I així l'E
vangeli aniria guanyant terreny i avançant el Regne a 
un ritme palpable. Els laics partíem realment d'una 
credibilitat del Concili. 

Però a l 'hora de les primeres ocasions, a l'hora de 
prendre acti tuds coherents amb aquells principis, la 
nostra fe diríem que va ser contestada amb una gran 
fredor. I vam tenir la visió d'una Església que era tota 
una altra cosa; que no era una Església d'entusiasme, 
ni de primavera. La nostra ingenuïtat d'admirar ci Con
cili amb fets no va ser acollida i vam tenir la sensació 
de sentir-nos rebutjats, quan precisament hi anàvem 
estimant. 

Amb la consciència que hem de fer memòria de com 
van anar les coses, no pas per entretenir-nos-hi, sinó per 
estar en millors condicions de futur, diríem que de lla
vors ençà certament s'ha avançat força, però també que 
ha costat molt, i que tal com estan les coses, aquells 
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camjns tan diferents, aquelles actituds tan diverses, in
cloent-hi les dels qui creuen haver trencat amb l'Es
glés ia . diuen avui com ahir, imperativament, amb la 
força dels fets, una mateixa paraula: fidelitat al Con
cili. 
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REFLEXIONS ENTORN DE 
L'ANOMENADA 
« TEOLOGIA DEL LAicA T » 

Aquesles reflexions voldrien conlribuir a de· 
mmciar la nova forma de clericalisme que re
presenla, paradoxalmenl, la leologia del laïcal. 
En realilal, el laïcal 110 deixa d'ésser concebut 
com una espêcie de elonga manus_ del clericat, 
com una nova forma de «braç secular JO de l'Es
glésia. La qüesli6 de fons és la revisi6 de l'E· 
clesiologia que ha acceplal, massa fdeilment, la 
distinció e'1lre clericat i laïcat. 

Les «teologies de ... » solen fer un tractament separat, és a 
dir, «abstracte», d'un aspecte de la realitat, sense fer-se proble
ma del lloc que la «teologia generab li assigna. Aquestes ratlles 
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voldrien objectivar, en un primer intent i de manera quasi intuï
tiva - no s'han de llegir com si es parlés fonnalissimo modo-, 
la incomoditat que sempre he sentit davant l'anomenada «teolo
gia del laïca t •. I això, malgrat el gran respecte que sento per la 
figura del pare Congar, malgrat haver-me llegit amb entusiasme 
fa vint anys els Jalons i malgrat continuar pensant que és un gran 
llibre i no solament un llibre gros. 

No estic pas segur que la teologia del laïcat sigui el millor ca
mí per a fer progressar la revisió de t'eclesiologia. Em sembla 
que, en la pràctica, pressuposa la intocabilitat d'una situació que 
és precisament la que fa problema. Tinc tendència a veure-la 
com «objectivament. orientada a consagrar, amb uns mínims 
adobs per a fer-la més passadora, una concepció clerical o, si es 
prefereix, «eclesiàs tica. de l'Església. 

De bell antuvi, sembla que la teologia del laïcat obeeixi a 
una voluntat de. desclericalitzar l'Església i de responsabilitzar to
ta la comunit Jt eclesial. Aquest és, sense dubte, el propòsit dels 
seus promotors i el seu costat positiu. Però ja el mateix pare 
Congar advertia, al començamen t del seu llibre abans aHudit i 
que ha passat a ser clàssic en la matèria, que la teologia del laïcat 
exigeix una eclesiologia total. Ara bé, de fet, aquesta eclesiologia 
total li ha mancat i la teologia del laicat ha funcionat com una 
teologia «sectorial. a l'interior del marc teòric de l'eclesiologia 
tradicional, bastida sobre el model de la divisió entre pastors i 
ovell es i encaminada a magnificar l'aparell administrador de doc:
trina i sagraments. 

Aquestes reflexions voldrien contribuir a denunciar la nova 
forma -un xic sofisticada, però no gens solapada- de clerica
lisme que representa, paradoxalment, la teologia del laïcat tal 
com, de fet, ha funcionat (i qui sap si la teologia del laïcat tout 
cOtlr!). Precisament perquè el clericalisme em sembla un mal, 
sóc poc entusiasta de la teologia del laïcat, encara que estigui 
plena de frases tan boniques com .promoció dels laics. , «maj<>
ria d'edat»», etc. En realitat, el laïcat, tan promocionat com es 
vulgui, no deixa d'ésser concebut com una espècie de longa ma
nus del clericat, com una nova forma de «braç secular» de l'Es
glésia. 
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Caldria potser precisar aquest concepte de _clericalisme •. Ge
neralmen t s'entén per clericalisme - i aquesta és la definició que, 
amb diverses variants, donen els diccionaris- la intervenció del 
clericat en el govern de la societat. Però penso que el clericalis
me en l'Estat no és sinó una forma derivada i secundària. La for
ma originària i principal ~l primum analogatum, que diria un 
escolàstic- és el clericalisme en l'Església. Es podria definir 
a partir de la radical separació d'estaments a l'interior de l'Es
glésia, amb la consegüent legi timació teològica. Ja es veu que, 
en règim de cristiandat, que és quan es dóna el clericalisme en 
el primer sen tit, aquest no és sinó una conseqüència del clerica
lisme en el segon sentit. 

Convindria no entendre, en aquesta segona definició, més d'a
llò que es diu, però tampoc menys. La categoria d '_estament» és 
una categoria sociològica, no teològica. I en la denúncia de la le
gitimació d'un fet sociològic com és el clericalisme intraeclesial 
el lector de bona fe no hi pot veure cap intent de posar en qües
tió l'especificitat del ' sacerdoci ministerial>. Es tracta de dues 
coses diferents. 

La distinció clergue/ laic, petrificada en dos estaments, té una 
base evident en la his tòria general de les religions i és, al ma
teix temps, un ret elemental de psicologia social : els clergues ten
deixen a constituir·se en casta a part i, en conseqüència, consti· 
tueixen l'altre estament, el laïcat, necessari per a la pròpia afir
mació. Afirmar-se és sempre oposar-se. Però la necessitat de le
gitimar aquesta dualitat sociològica ha vingut a marcar extraor
dinàriament la doctrina teològica tradicional sobre el sacerdoci 
-i, conseqüentment, sobre el laïcat-, donant lloc a la imatge 
d'una casta a perpetuar per ella mateixa, d'una espècie d'«ecclesia 
supra ecclesiam ». l l'esquema es repeteix. amb els mateixos me
canismes, a l'interior del c1ericat , entre l'episcopat i el clericat 
ras. 1!.s un esquema dualis ta perillós. Són models mundans: «vos 

aulem non sic». 
Ara bé, engegar una teologia del laïcat sense posar en qüestió 

una certa teologia del clericat no és sinó subratllar l'ex.istència 
de l'altre estament i, per consegüen t, reforçar la dualitat en 
comptes d'examinar-la críticament a partir de la unitat de la C()o 
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munitat eclesial, que, com a comunitat estructurada, té necessi· 
tat d'uns serveis o ministeris. 

La teologia del laïcat és una forma de neoclericaHsme. :es una 
teologia radicalment clerical i, en conseqüència, paternalis ta. :es 
el clerica t el qui promociona more clericali, és a dir, dintre d'uns 
límits marcats amb cànons clericals . Fa pensar en allò de «can
viar alguna cosa per tal que tot continuï igual». Si fóssim una 
mica hegelians, hi veuríem una «astúcia de la raó clerical». 

Una cosa molt diferent seria que el clericat, promotor del 
laïcat -i de la teologia del laïcat, que el defineL" i el si tua-, 
s'avingués a córrer el risc d'acceptar una visió no clerical, «no 
ecles iàs tica. (que no vol pas dir «no eclesiah), de l'Església. I 
una visió - no eclesiàstica. de l'Església només la poden donar 
e ls laics no clerica litzats, els que, per una part, no han tingut la 
deformació «eclesiàstica_ i, per altra part, no tenen interessos 
«eclesiàst ics • . Aquest crec que és el punt capital. 

En lloc de fer teologia del laïcat, sembla que caldria tenir el 
coratge, a la llum de l'esplèndida doctrina de la Carta als Hebreus, 
de pensar que la reaJització històrico-sociològica que coneixem 
de la dicotomia sacerdoci/ laïcat és pagana o -des d'aquest punt 
de vi sta, és poca la diferència- veterotestamentària. :es una d'a· 
quelles dicotomies abolides pel Crist, que no compten a efectes 
del Regne, com la de jueu / grec, esclau/ lliure, home/dona. I això 
sense perjudici de la doctrina de l'especifici tat del ministeri dels 
bisbes i dels preveres. En efecte, en règim cristià, hi ha «bisbes» 
(episcopoi) i 'preveres. (presbytero i ), però no sacerdots pròpia
ment d its. El Nou Testament parla n omés del sacerdoci de Crist 
i del sacerdoci del poble de Déu, en contraposició al sacerdoci 
levític i al sacerdoci pagà. Això ens convida a tenir una concep-
ció més funcional j menys cosista dels ministeris eclesials. 

Expressat de manera molt simple, vet aqui com em rep resen· 
taria aquests ministeris, despullats de tot caràcter estamental: 
l'Església, com a comunitat estructurada, exerceix la seva funció 
profètica i sacerdo tal (i «reia!»!) a través d'unes persones, les 
quals, a la vista de la reunió de certes condicions, són «autarit· 
zades» a exercir una certa funció, amb la imposició de les mans, 
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signe bíblic de la missió que se' ls transmet i de la gràcia que 
Déu dóna per a tota missió legítima. 

De fet, sabem que hi ha hagut realitzacions histÒriques diver· 
ses d'aquestes m.issions, i crec que la institució eclesial actual 
manca d 'agilitat i d 'imaginació per a renovar-ne les formes. E.s 
cert que l'absolutització de les formes histÒriques dominants en 
els últims segles no facilita gens Ics coses. PerÒ, donat que els 
models actuals de minis teri, eros ionats per aquests últims se
gles tan mancats de creativitat, han entrat irremeiablement en cri
si, sembla que la fe i el sentit histÒric haurien de conjugar-se per 
a estimular noves possibilitats. No es pot pas dir que tot sigui 
de dret diví en el ministeri vita1ici, profess ional, celibatari, mas
culí, a ple temps, que nosaltres coneixem. Ni és clar que sigui 
l'única solució desitjable. Hi ha segurament mol ts carismes a 
l'Església, que podrien ser estimulats i coordinats, i en alguns ca
sos sancionats en forma de ministeri reconegu t. l això, sense que 
hàgim de recórrer necessàriament a la reproducció arqueolÒgica 
de models del passat, encara que siguin bíblics, si no responen a 
una necessitat actual de la comunitat cristiana. 

La pregunta que a vegades se sent: «¿és que tal cosa la pot 
fer un laic? o bé té una resposta massa fàci l o bé no pot tenir 
resposta adequada. Potser el que s'hauria de preguntar és: «¿és 
idÒnia tal persona per a tal funció?; «¿ no té cap forma d'incom
patibilitat?»; «té voluntat d'exercir-la?». I segons quines siguin 
Ics respostes, l'Església Ja podria «autoritzar». 

La revisió de l'eclesiologia, que està tot just encetada, s'ha de 
dur a terme, sens dubte, a base d'experiència cristiana com~
tària i de reflexió teològica valenta. PerÒ el que és segur és que 
necessitem una eclesiologia que sigui capaç de posar profètica
ment en qüestió la distinció estamental entre clericat i laïcat. 
Llavors ens sobrarà la teologia del laïcat. 

Pere L/ufs Font 
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MINISTERIS LAïcALS 

Un nou estil d 'Església que s'ha ana t perfi
lam erl el si de grups, sectors i zones pastorals 
més actius, etc., lta fet possible que nous ser
veis denlanessin carta de ciutadania . .2s la ma
teixa necessitar de vertebrar la comunitat cris
liana d'acord amb les exigències missioneres 
que ens ha portat vers «els ministeris laïcals». 
Aquesta qüestió lot seguit en planteja d'altres: 
la viabilitat d',m nou projecte d'Església, les 
noves relacions que cohesionin i complemen tin 
els ministeris de preveres i laics, etc. 

Una qüestió amb molts d'interrogants 

En parlar de «ministeris laïcals» em refereixo a responsabili
tats pastora ls estrictes -al servei de la fe i de l'edificació de la 
comunitat cristiana- confiades a laics de manera que puguin 
actuar segons la missió rebuda en nom de les comunitats (i / o 
unitats pastorals més àmplies) a les quals serve;'"en. No em re
fereixo, doncs, al sacerdoci dels laics o ministeri en sentit am
pli --<:l de la participació activa de tot cristià conscient en l'ac
ció pastoral de l'Església- al servei del qual s'ordena tot mi
ni steri apos tòlic o pastoral , confiat a clergues o a laics. 

Delimitada aü<Í la qüestió, vénen les preguntes: ¿Es creu 
necessària o convenient la instauració de «ministeris laïcals» en 
aquest sentit estricte? ¿No correm el perill de uclericalitzar» laics, 
tal vegada inconscien ts i de bona fe? ¿Es tracta d'uns ministe~ 

ris de simple suplència del prevere, suscitats per la manca de 
persona l davant d'urgències pastorals ineludibles que comen~ 

cen a aparèixer arreu? ¿No convindria més aviat tornar a insis· 
ti r fortament en la pastoral de vocacions envigorint la pastoral 
del joven t, que sempre n'ha estat la seva font? Interrogants com 
aquests o altres de semblants, segons les predisposicions dels qui 
els formu len, apareixen tan bon punt es comença a pensar O a 
discutir sobre els ministeris confiats a laics. 
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Una experiència encara incipient 

La manera en què hem posat la qüestió, per tal de delimitar 
de què volem parlar, podria fer-nos pensar que es tracta d'un 
objectiu clarament definit en les seves possibilitats reals. En 
realitat, ens trobem més aviat amb un nou estil d'Església -de 
noves relacions entre preveres i laics- que s'ha anat perfilant 
en el s i de grups, comunitats, sectors i zones pastorals més ac
tius i que comporta noves possibilitats de servei pastoral que 
comencen a insinuar-se i a prendre cos. De fet, vinculats estre
tament amb els preveres de les respectives comunitats, alguns 
laics van assumint diverses funcions pastorals (catequesi, pre
paració de sagramen ts, responsabilitats en l'evangelització de de
term inats grups i ambients, etc.). Fora d'alguns casos extraor
dinaris i de situacions molt particulars, és el ministeri dels pre
veres el que fa de pal de palier, mentre que la relació amb l'Es
glésia diocesana resta indeterminada i llunyana i es viu més aviat 
a través dels contactes amb altres grups, comunitats, moviments 
o serveis pastorals d'abast més general. 

Projecte global de l 'Església 

El que dóna sen tit a les noves funcions pastorals exercides 
pels laics és el projecte d'Església que més o menys implicita
ment contenen i que permet discernir els objectius a aconseguir 
d'acord amb les exigències que la realitat pastoral demana i amb 
el grau de desenvolupament i de maduresa cristiana dels diver
sos grups i sectors de la comunitat global. Com tota realitat viva 
en temps de canvi, la comunitat ha d'anar vertebrant-se lenta
ment sense deixar de rcorientar-se per mitjà d'una revisió ben 
participada de l'cxperiència aconseguida. Però cn el centre de tot 
esforç iHusionat, com en el cor de tot fracàs o desengany, s'hi 
pot copsar l'aspiració irrenunr: iable que les persones i els grups 
arribin a integrar-se en veritables comunitats crist ianes: actives, 
missioneres, que s'ajudin a viure l'evangeli i en donin testimo-
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ni pastoral i coHectiu enmig de les circumstàncies i urgències 
que presenta el seu món . 

Aques t projecte global d'Església demana un milllm d 'infra
structura per tal de concretar-lo i anar-lo duent a terme. No és 
possible emprendre'l sense el treball en equip de preveres i laics 
en unitats pastorals homogènies i més àmplies que les de la 
parròquia trad icional. El recolzament d'aques ts equips pasto
ra ls en l'autoritat i en la confiança del bisbe i dels seus represen
tan ts és, naturalment, imprescindible. Els organismes pastorals 
diocesans haurien de dedi car-se prioritàriament al servei de pro
jectes global s ben definit s des de la base, potenciant la creativi
ta t i l'eficiència del t reball en equip de preveres i laics . L'Esglé
sia es fa visible en aquesta nova xarxa de relacions que tendeix 
fi diversificar-se i a complementar-se to t posant-se ben funcio
nalment al servei d'una fe arrelada en els grups i en realitats 
humanes d'uns ambients determinats . 

Els ministeris laïcals als quals em refereixo s'inscriuen en 
aquest context d'Església i suposen una nova mentalitat en rela
ció amb l'organització pastoral de la parròquia tradicional. La 
pastoral parroquia l es descentra i es torna itinerari en funció de 
la maduresa cristiana dels diversos grups humans sense oblidar 
els signes de la vida coHectiva que demanen als cristians una 
resposta iHuminada per la fe. 

El caràcter laïcal d'aquests ministeris 

Els qui comencen a assumir funcions pastorals són membres 
arrelats a la base de les comunitats i volen romandre com a tals, 
lluny d 'im plicacions clericals o d'altres distin tius eclesiàs tics. 
Es troben a les antfpode. d'aquell benemèrit estament de «ca
tòlics professionals», promotors d'obres, membres de juntes i 
de patronats, portadors de tàlams o pendonistes d'honor, amb 
plaça reservada per a assistir personalment o en corporació als 
oficis i solemnitats més lluïts . Per a exercir aquestes noves res
ponsabi litats pastorals no es requereix a1tra qualificació que la 
integració activa en la comunitat, n¡ més títol que e l comú re· 
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coneixement de la disponibilitat i l'aptitud que el mateix servei 
requere ix . .es significatiu que els re ligiosos i els membres d'ins· 
tituls o agrupaments laïcals comencin a assumir funcions pas
torals en les mateixes condicions. 

El statlls civil i professional dels destinataris d'aquests mi
nisteris no canvia. La funcionalitat, la temporalitat i la gratuïtat 
en la prestació d'aquests serveis pastorals es donen per suposa
des. No s'exerceixen pas amb la consciència de suplir el minis
teri dels preveres, d'arribar allà on ells no poden arribar: és 
més aviat la necessitat d'anar vertebrant la comunitat, de r es
pondre a exigències missioneres concretes i diversificades i d'as
segurar un mínim de continuïtat i d'eficàcia en ]a formació de 
la comunitat el que fa que es descobreixin i s'acceptin noves 
responsabilitats pastorals. No hi ha consciència de suplència per
què ja no es parteix del principi que el prevere ho ha de fer tot. 
D'una forma ben planera sembla que s'ha acceptat d'entrada 
nllò que «entre tots ho anirem fent tot., si bé reconeixent ordi
nàriament, i, a vegades. exigint, als preveres inserits en la comu· 
nitat una forma d'exercir el seu ministeri que susciti, promogui 
i autentifiqui de veritat la unitat i la comunió eclesials. 

Per altra part, a djferència dels ministeris conferits per l'or
denació, es dóna una franca aHèrgia a qualsevol tipus d'investi
dura que pugui sacralitzar o dispensar prerrogatives o distin
cions eclesiàstiques als laics que assumeixin responsabilitats pas
torals. Semblen suficients uns signes ordinaris d'acceptació, con
fiança i recolzament en la missió encomanada per part del bisbe 
o dels seus representants. En aquest aspecte es desitja igual
ment un mínim de visibilitat, totalment funcional. 

Caldria notar finalment que aquests ministeris no es veuen 
pas com a exclusius. La problemàtica pastoral d'una gran ciutat 
i també -per posar un altre exemple que demana atenció ur
gent- l'abandó pastoral en què es troben els pobles petits exi
girien )a instauració d'altres ministeris de característiques bas
tant diverses. Qui pot negar la necessitat a les grans ciutats d'u
nes diaconies especialitzades en determinats ministeris pasto
rals? Com poden afrontar-se els problemes pastorals dels petits 
pobles rurals sense la dedicació estable i orgànica dels mateixos 
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laics que els pateixen? L'Església diocesana com a tal - bisbe, 
preveres i laics- no pot eludir el tractament d'aquests proble
mes ni les qüestions més genera ls que condicionen els esmen· 
tats projectes globa ls d'Església, d 'abast més sectorial en la seva 
aplicació. 

El paper del prevere 

Com queda el paper del pobre prevere amb tant d'enrenou 
ministerial ? ¿:E:s una funció en vies d'extinció, una pervivència 
del passa t que anirà fent la viu·viu vergonyosament fins que 
arribi a la jubilació? Certament, sóc dels qui opinen que la fi· 
gura històrica del prevere corresponent a la Contrareforma ha 
acomplert ja el seu destí. La mateixa eclesiologia del Vaticà li 
en demana implícitament una altra de figura, com demana tam
bé una a ltra plasmació històrica de la figura del bisbe que vagi 
trobant una forma evangèlica, accessible i planera per al nostre 
temps, d'expressar el ministeri apostòlic. Aquest continua essent 
un do irrenunciable i original de l'Esperit de Déu a la seva Es
glésia, do que proclama per ell mateix la gratuïtat de l'arribada 
del Regne. 

Quant a la figura i al paper del prevere hem de reconèixer 
que ens trobem en recerca . Una recerca que no és reaccionària 
ni parteix de zero i que es posa en joc amb el simple fet d'inten· 
tar rer Església responsablement, d'anar duent a terme l'esbós 
d'unes comunitats actives j missioneres. Una recerca que pre
senta unes característiques ben definides. Ja no es pot fer en 
solitari, sinó en forma coHegial, amb el guiatge i l'acolliment 
d'alt res companys preveres i dels m embres de la comunitat. Tots 
aporten amb disponibilitat els seus dons i carismes a mesura 
que se senten plenament Església i van descobrint la seva res
ponsabilitat en la tasca comuna. En definitiva, la qüestió del pa· 
per o de la figura específica del prevere nO ens hauria d'amoïnar 
tant perquè és una qüestió secundària. En canvi, el que ens hau
ria de preocupar de debò és el clima d'atonia, de manca d 'lliu
sió i de creativitat pastoral entre els preveres. Honradament, si 
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uoa situació com aquesta arribés a fer-se crònica i ens afectés 
profundament, penso que hauríem de demanar el trasllat o una 
mena d'excedència conseqüent amb la condició burocràtica del 
funcionari que no ens resignem a ser. Perquè crec que el minis
teri del prevere és tanmateix indispensable, més urgent que mai. 
Un home de Déu, capdavanter en la confessió de la fe, creador de 
relacions de comunió, que aglutina, vetlla i ajuda a discernir 
el que Déu va demanant a les comunitats cristianes. Ara per ara, 
«celibatari. -més o menys, reeixit-, però perdudament tras
balsat per descobrir el nou rostre de l'Església per als homes 
d'avu i: aquesta és la seva «ceba », el cor de la seva mística i 
l'impuls original de la seva vocació_ Per més que el futur del seu 
ministeri es vagi orientant vers una especialització diversificada, 
el prevere anirà trobant el seu lloc en el si d'unes noves rela
cions d'Església, coherents i complementàries amb e ls ministeris 
d'altres preveres i laics_ 

Incidència en la pastoral vocacional 

En la situació pastoral present, donada la hipòtesi d'un laic 
-jove o no tan jove, cèlibe o simplement solter, casat o vidu
amb capacitat, tremp i disponibilitat provats per a la tasca de 
congregar i d'edificar l'Església, no dubtaria gens per la meva 
part a demanar a l bisbe que li imposés les mans o, si més no 
(vistes les dificultats de tot ordre), que li confiés responsabili
tats pastorals adients al seu carisma. 

Aquesta hipòtesi, evidentment simplista, és, però, molt sig
nificativa_ Pot ajudar-nos a descobrir que la pastoral de voca
cions resta encara muntada sobre unes bases molt limitades i 
condicionants_ Fins la mateixa pastoral de jovent no resulta 
del tot viable si no recolza en signes i projectes globals d'una 
Església en camí net de renovació. Quan sovint s'insisteix en la 
pregària per les vocacions o en el greu problema de la manca 
de vocacions sense ampliar-ne les bases esquifides i arcaiques 
amb noves vies de orida, d'encaminament i d'accés vers el minis
teri pastoral en el sentit més ampli de la paraula, hom es pre-
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gunta si en un futur immediat gosarem carregar sobre les es
patlles dels joves preveres, cada vegada menys nombrosos, tot 
un conjunt de situacions pastoralment desbordants, conflictives 
i ambigües ... Ni que tinguéssim vocacions de sobres no podríem 
ja acontentar-nos amb el model úni c del «prevere-mestre», molt 
valuós sens dubte, totalment imprescindible avui, però que deixa 
a l descobert responsabilitats pastorals que demanen tot un altre 
tipus d'experiència i de preparació. 

Ramon Prat Pallarès 
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CATÒLICS I POLíTICA: 

ASSAIG DE PREVISIO 

Preveure com serà l'actitud polltica dels ca
tòlics en el futur és <11, tema suggestiu, perquè 
la seva anàlisi en perspectiva històrica ens pot 
estalviar més d'una decepció i aclarir -ni que 
s iglli parcialment i limitadament- el marc sò
cio-polític d'un futur més aviat proper_ 

El pluralisme real, corresponent al pluralis
me d'unes societats dividides, també havia de 
marcar definitivament el catolicisme. Aquest. 
ell l'Europa occidental, malda per deixar de ser 
una força recolzadora del conservadorisme. 

¿~s possible de preveure quin serà el futur de l'actitud pol!
tica dels catòlics? Encara que es tracti d 'un futur proper, i d'un 
àmbi t limitat, l'occidental del qual al capdavall formem part, les 
incògnites de qualsevol previsió imposen prudència. Però tam
bé aquí la previsió, l'operació de veure per endavant, té les seves 
ajudes: la de veure què va passar ahir i què succeeix avui. Qui
nes són, doncs, les lliçons més importants que ens apareixen 
mirant a casa nostra i mirant l'àmbit occidental europeu pel 
que fa a l'actitud política dels catòlics? 

Des de prop de dos segles, la societat europea ha viscut i 
viu unes transformacions: l'econòmica, la social i la política, to
les tres mútuament relacionades . La transformació econòmica de 
les revolucions industrials que van donar naixença al capitalis
me, l'existència d'unes noves classes socials i d'una concentració 
urbana, i l 'organització jurídica que institucionalitza la pugna 
pel poder polític i la manera de governar aquesta societat en 
transformació. Tot això parla clarament de divisió : divisió eco
nòmica, divisió social i divisió política. Divisió pel que fa a la 
manera com es participa en la producció molt augmentada dels 
béns, divisió pel que fa al repartiment d'aquests, divisió en par
tits polítics que tenen actituds i finalitats diver ses davant les 
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realitats anteriors, en un ventall molt obert que va de la dreta 
(conservació) a l'esquerra (canvi). 

També hi ha hagut, i no podia deixar d'haver-hi, una trans
formació en el món religiós, i, pel que ens interessa ara, en el 
catolicisme. D'aquestes transformacions, el catolicisme n'ha sor
tit dividit. A l'antic règim hi havia unes societats en les quals 
regnava una unanimitat, o gairebé, catòlica; a d'altres països, la 
unanimitat religiosa venia de les Esglésies cristianes nascudes 
de la Reforma; en uns tercers, es repartia de manera desigua1 
entre l'Esglés ia catòlica i altres Esglésies cristianes. La unanimi
tat ha desaparegut en la majoria dels països, i cal deixar de ban
da ara en quines mesures, s i és possible de saber·ho, la unanimi
tat era fruit d'opció de consciència personal o d'escala de valors 
socialment acceptada. Fos com fos, la unanimitat es perdé i va 
aparèixer una nova divisió en unes societats dividides: un ven
tall també molt obert des del catòlic o cristià convençut a l 'ateu 
militant. 

Políticament, i ho diem amb tots els perills de les generalit
zacions, aquelles tres transformacions esmentades de l'Europa 
occidental van significar que els catòlics restaren fora del nou 
joc polític. En la lluita entre absolutisme i constitucionalisme, 
els sectors dominants de l'Església catòlica van escollir el pri
mer. Fins a quin punt hi van jugar factors diversos -que en 
¡'absolutisme aquells sectors fossin protegits i protectors. el pa· 
per que tenien en la propietat característica de l'antic règim. 
l'agrària. Ja mateixa lluita al voltant dels Estats pontificis, l'ac· 
titud ideològica antieclesiàstica i antireligiosa dels nous corrents
és qüest ió més o menys estudiada i que tampoc no pot ser trac
tada aquí. El cas és que els sectors dominants de l'Església, i en 
certa manera els catòlics tots, per la forta influència que sobre 
els fidels tenien aquells, es va trobar fora de joc. 

Tornar a introduir-se en ell va ser tal vegada el principal ob
jectiu, i si més no el principal resultat, del s partits i tendències 
demòcrata-cristians. Amb la democràcia cristiana, un dia com
batuda des de dins i des de fora, es realitzava la reconciliació 
de l'Església amb el constitucionalisme i la democràcia polltica. 
Les idees polítiques transformadores i les seves concrecions ju· 
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rídiques eren acceptades per la generalitat de l'Església i dels 
seus sectors dominants, llevat d'excepcions quan en un o altre 
país es mantenia l'absolutisme o triomfaven formes renovades 
d'ell que respectaven o no combatien el poder i les normes de 
l'Església. Però, en una Europa occidental que acceptava majo
ritàriament el constitucionalisme, això eren excepcions. I fins i 
tot la democràcia cristiana conegué, durant els anys de la post· 
guerra de la segona conflagració mundial, la seva hora de triomf 
i continua essent, en alguns països, una força considerable. 

Ens trobem, doncs, amb dos fets. A les societats europees oc· 
cidentals ja no existeix -potser en certa mesura amb l'excepció 
d'Irlanda- la unitat catòlica dels ciutadans. L'altre fet és que en 
aquests països la generalitat dels catòlics accepten la democrà· 
cia política nascuda de la revolució burgesa: en molts casos amb 
veritable convenciment, en altres com una realitat que han por
tat els temps. Però si no hi ha unanimitat religiosa en la socie
tat, i en la majoria dels països hi ha unanimitat catòlica favora
ble a la democràcia política -encara que sigui amb matisos molt 
diversos-, ¿en e l futur això determinarà una altra unitat, la uni
tat politica dels catòlics? 

Aquesta és la que van tractar de fer diversos partits demò
crata-cristians europeus, i sovint molt ajudats per la jerarquia 
eclesiàstica successora d 'aquella que un dia s'oposà a les idees de 
la democràcia política. La pregunta d 'ahir: ¿es pot ser alhora 
catòlic autèntic i demòcrata sincer?, avui no es planteja: tothom, 
o gairebé tothom, ho accepta a l'Europa occidental, i fins i tot 
sembla tina pregunta sense sentit, ridícula. Però després d'ac
ceptar la resposta afirmativa a la pregunta en va sorgir una al
tra: tots els catòlics demòcrates han de votar un mateix partit? 
Els dirigents demòcrata-cristians van tractar, i és políticament 
comprensible, que la resposta fos favorable, i bona part de la 
jerarquia eclesiàstica els va recolzar. Naturalment, la força d'a
ques ta temptativa i l'èxit que va ten ir foren diferents segons les 
circumstàncies pròpies de cada país. En alguns països va triom
far, en altres a mitges i en altres no reeixí. Quines són les pers
pectives de demà? 

Aquí tornen a aparèixer aquelles altres divisions esmentades 
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en comença l~: l'econòmica i la social. Aquestes van afectar aque~ 

lla societat unànimement catòlica i, si, segons el conegut crit pon
tifici, l'escàndol més gran del segle va ser que les masses es van 
allunyar de l'Església, ja es veu per on van anar els canvis. Però 
no solament entre les classes proletàries nascudes de la primera 
revolució indus trial hi va haver allunyament; sectors burgesos 
importan ts i afavorits per )a nova societat també se'n van aUu· 
nyar. De tal manera que si en començar les transformacions 
l'Església podia dir amb raó que tenia fidel s en tots els estrats 
socials, avui també ho pot dir. Només que hauria de dir - sense 
que a ixò vulgui ser cap precisió d'estad ística- que en té menys 
arreu, i menys relativament entre els qui són més. Ha perdut 
fidels per tots cantons: per baix, pel mig i per dalt. Això sig· 
nifica dues coses: que el rostre sociològic del catolicisme no és 
un itari i que, comparativament al nombre de membres de cada 
classe, en té menys en les classes proletàries i subproletàries. 

Les conseqüències na semblen difícils de treure. Entre els ca· 
tòlics hi ha divisió també per raó d'interessos econòmics i de 
pert ¡nença social. No són e ls mateixos, per posar exemples ex
trems, els interessos econòmics i la classe social d'un gran fi~ 

nancer que els d'un peó industrial o d'un jornaler del camp, 
encara que tots ell s siguin fide ls catòlics. Acceptem que tots 
ells escolleixin la democràcia política, ¿votaran , però, pel fet de 
ser cristians i demòcrates, el mateix partit? Financers , indus~ 

trials, advocats, propie taris rurals, comerciants, administratius, 
dependents, obrers especialitzats, parcers i jornalers, ¿votaran 
tots ells el mateix parti t perquè tots ells són catòlics i partida. 
ris de la democràcia política? Pot ser que molts d'ells bo facin 
en determinades c ircumstàncies, com va passar en mesura im
portant a Itàlia, en una realitat que al lí va minvant len tament 
però continuada. 

Mes si no hi ha aquestes circumstàncies, i ja no hi són en 
gran part o en la majoria dels països de l'Europa occidental, la 
unitat política dels catòlics no es produeix . I en tren a jugar, 
amb tota la seva força, les divisions econòmiques i socials, i e l 
financer vota el parti t que voten la majoria dels financers, els 
comerciants el que voten la majoria dels comerciants i els obrers 
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industrials el partit o els partits que voten la majoria dels seus 
companys de treball . Dit d'una altra manera, el pluralisme real 
que hi ha a la societat es manifesta també entre els catòlics. I 
així, en certa manera, per saber cap on s'orientarà el vot catò
lic del futur caldria saber on estan situats sociològicament els 
catòlics. Seria una pista ben bona i de tota manera una pista 
que no es podria desconèixer sense probabilitats de fracàs so
rollós en la previsió. La qüestió que resta ara plantejada és, 
doncs. aquesta: en quina relació numèrica estan situats, a cada 
país, els catòlics amb cada classe social? Sense pretendre cap 
validesa científica, es podria gosar dir que la majoria dels catò
lics que es consideren d'una manera o altra dins l'Església per
tanyen a classes mitjanes. No em sembla massa arriscat preveure 
que el vot catòlic majoritari anirà cap a un partit o uns partits 
que siguin els majoritàriament votats per les classes mitjanes. 
I si, per hipòtesi, la majoria dels catòlics fos de les classes pro
le tàries, diria que el vot catòlic seria majoritàriament d'esquerra. 

Però, malgrat que l'extensió i l'ambició d'aquestes ratlles si
guin evidentment reduïdes, crec que no es poden deixar d'al
ludir uns altres fets i circumstàncies. Una, l'atractiu que pot te
nir per molts catòlics el fet que un partit es presenti com d'ins
piració cristiana o siguin cristians els seus dirigents o bastants 
d'clls. Segurament entre dos partits de classes mitjanes, les pre
ferències catòliques anirien més cap a un partit de les caracte
rístiques esmentades que cap a un altre que no les tingués. Si, per 
un catòlic de dreta, l'etiqueta confessional pot ser més tran
quil-litzadora que la manca d'ella, per un catòlic situat en posi
cions de centre pot ser més atractiva la inspiració cristiana -sen
se etiqueta- que la seva absència. Cal remarcar un altre fet, que 
,'afegeix a matisar el pluralisme dels catòlics. Es el de l'evolu
ció que ha seguit a la de cristianisme i democràcia. Fins fa poc, 
i fora d'excepcions nombroses però excepcions en el conjunt, 
Ja resposta a !a pregunta: ¿és possible ser . bon catòlic i socia
lista veritable »? era negativa, i Pius XI ho va dir explícitament. 
L'evolució que el mateix papa aHudia -evolució del socialisme i 
evoJució dels catòlics- ha continuat, de ta] manera que avui 
només cercles o sectors anacrònics posen objeccions amb ar-
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guments d'ortodòxia religiosa al fet que un catòlic sigui parti
dari d'un socia li sme democràtic. Les objeccions que posen són 
al capdavall les pròpies de qualsevol que no sigui partidari d'un 
sociali sme democràtic, per altres motius que els religiosos: econò
mics, socials, polítics. I com que en els amplis sectors de la pobla
ció de les societats europees partidaris d 'un socialisme democràtic 
en versió moderada o en versió més radical hi ba també bas
tants catòlics, no sembla arriscat preveure una part del vot i 
de la simpatia dels catòlics en aquesta direcció. 

Aquí cal afegir-hi segurament una altra realitat de l'evolu
ció dins l' Església o en sectors d'ella . Factors no pròpiament 
econòmics i socials que influeixen en l'evolució cap a l'esquer
ra: l'accent tantes vegades posat en els darrers temps sobre la 
dimensió social de la fe cristiana, i un cert sentiment coHectiu 
de culpabilitat per conductes dretanes o reaccionàries de l'Es
glésia en el món modern en general i en els casos català i es
panyol en particular. Fins a quin punt aquestes reaccions, prou 
conegudes, afectaran l'act itud i la conducta polftica de molts ca
tòlics? Ben difícil de saber-ho, i això no farà pas que els indus
trials catòlics passin en bloc a votar socialis ta. Però tal vegada 
podria recordar-se la definició que Alcide De Gasperi feia de la 
democràcia cristiana, que era, segons ell , un partit de centre que 
s'orientava o mirava cap a l'esquerra. Es possible dir que per 
tots els factors esmentats la posició polit ica dels catòlics serà 
una posició de centre que s'orienti o miri cap a l'esquerra. 

l'.s possible dir-ho, però no sense dubtes fonamen ta ts. Per
què la tradició política dels catòlics en la socie ta t moderna és 
sens dubte més dre tana que esquerrana, perquè la dreta autorità· 
ria ha troba t bon nombre de partidaris catòlics -una prova l'han 
donal els nostres darrers decennis-, perquè hi ha diverses in· 
cògnites cntre les quals poden esmentar-se aquestes : quina se
rà l'actitud envers els catòlics dels sectors polítics tradicional
ment no catòlics, i quina serà l'actitud de la jerarquia eclesiàs
tica. Certament, en ambdós casos hi ha hagu t una evolució: 
aquells sectors són O seran segurament diferents en la seva acti
tud, encara que només fos, i hi ha altres raons, pel motiu po
Hticament ben vàlid que hi ha bagut evolució dins els sectors 
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catòlics i, per tant, vot catòlic potencial. En el cas de la jerar· 
quia l'evolució a l'Europa occidental ha estat clara: per molt 
que es puguin donar exemples concrets que parlen en sentit con
trari, la influència de la jerarquia en la política que fan els 
catòlics ha anat minvant des del segle passat, quan els laics eren 
les tropes que en e l camp polític manaven els generals que vi
vien en els bisbats. AI cap i a la fi, doncs, encara que mantenint 
dubtes, crec que és força objectiva aquella afirmació que la po
sició política dels catòlics serà en la seva majoria, encara que 
aquesta sigui tal vegada petita, una posició de centre orientada 
cap a l'esquerra. 

Fins a quin punt de l'esquerra? Hi ha aquí una altra evolu· 
ció que s'està fent, després d'aquelles relacionades amb la de· 
mocràcia política i amb el socialisme democràtic. J és l'evolu· 
ció referent al marxisme. Al marxisme del comunisme i d'al
guns grups que es proclamen a l'esquerra dels partits comunis· 
tes ortodoxos. perquè una altra cosa és el marxisme ja acceptat 
que en graus molt diversos hi pugui haver en els partits socia· 
listes. De pocs anys ençà, l'evolució ha arribat en uns països 
concrets -gairebé tots llatins, i no pas en els comunistes- a 
l'existència minoritària però ben coneguda i significativa dels 
anomenats «cristians pel socialisme», Quin futur tenen? Diria 
que no tenen cap gran futur pel que fa al seu nombre, mentre 
la pertinença sociològica dels catòlics sigui l'actual. També diria 
que les polèmiques d'ara entre catòlics sobre aquest afer es con· 
vertiran en menys religioses i més econòmiques, socials i políti
ques. 

Els cristians pel socialisme es trobaran amb els mateixos pro
blemes de credibilitat democràtica que tenen els seus companys 
no cristians. els partidaris catòlics del socialisme democràtic es 
trobaran amb semblants problemes que els seus companys que 
no creguin, i així també els catòlics partidaris de partits de cen· 
tre, de dreta o d'extrema dreta. Hi haurà algun problema espe· 
cífic dels catòlics, però no sembla que això pugui donar el to 
general, com no el dóna avui a Europa o el dóna cada cop menys. 
Un pluralisme real, doncs, que correspongui al pluralisme d'unes 
societats dividides, i de l'extrema esquerra a l'extrema dreta es 
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trobaran segurament catòlics en cadascuna de les posicions. I 
tal vegada amb aquelles preferències que he tractat d'endevinar. 

Al capdavall , ens trobem un altre cop amb els resultats de la 
con tradicció que viu el ca tolicisme modern: procedeix d'un mis
satge, l'evangèlic, que és revolucionari en sentit ampli, de canvi 
radica l, i a l'Europa occidental s'ha trobat històricament en
carnat de manera majoritària en sectors conservadors. D'aquesta 
contradicció entre forces oposades n'hi ha prou proves del se
gle passat ençà, i de temptatives de sortir-ne. També n'hi haurà 
en el fu tur. 

Joan Gomis 
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LA FE DELS DIES DE CADA DIA 

La vida en comu.nitat es la urgència inesqui
vable perquè ser crislià ja no és possible sense 
la comunicació i sense la celebració de la fe 
amb aquells de qui et saps i et senls gennà. 
Ara, la dialèclica del creient ja 110 es juga tant 
ell la retòrica dels grans plantejaments com 
en l'experiència quotidiana de la vida ... 

Prenc el Catecisme holandès, com per fer·me amb un punt 
d 'arrencada per a aquest art icle. Fullejo la taula alfabètica de 
matèries: Hi cerco «laic» i em diu: «cf. fidel». Vaig a. trobar 
«fidel. i em respon : «fidel (que no té ofici pastoral en l'Esglé
sia), cf. sacerdoci del Poble de Déu». Vaig a parar, doncs, se
guint aquesta mena de joc de pista, a «sacerdoci del Poble de 
Déu . , i llavors ja m 'anota les pàgines on puc trobar·hi quel
com: 311-320, 324 s, 327. Continuo deixant-me guiar, llegeixo, i 
anoto, r esumint : «sacerdoci reial pel baptisme i la confirmació; 
el treball amb intenció pura, i el treball ben fet, com a tasca 
d'amor; proclamar la veritat, amb totes les dificultats que com
porti .. . ; missió ...•. Més o menys, amics, això és tot. Em quedo 
una mica [Ted, descora tjat. Renuncio a anar a parar als doeu· 
ments del Vaticà lI, als jalons del pare Congar i, fins i tot, a 
sant Pau, que cm diria, potser amb una mena de sornegueria mig 
clerical, que el laic mira les coses humanes «et divisus es l . (le 
7, 33). No em puc pas agafar, doncs, en gaires filigranes teològi
ques ni en sorolI de boixets, parlant de «construir» O de «con
sagrar. el món; i em trobo tocant de peus a terra en la meva 
vida de cada dia, en la meva realita t familiar, laboral, cultural, 
social i política, en Ja meva vida de fe en comunitat i en el meu 
món personal i intransferible d 'anhels, de contradiccions, de llui
ta, d'esperances ... 

Per mi, la vida del qui creu és una vida en l'esperança. Una 
esperança que hom viu compartint-la, una esperança que hom 
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llu ita perquè posi arrels en el món, que hom malda per comu
nicar intentant d 'expressar-la en la pròpia quotidianita t. I és l'es
perança com a realitat dialèctica de la pròpia fe, de la fe dels 
seus. I val a dir que cal molt bon tremp, perquè és dur de por
tar a coll l'esperança de la fe. Perquè és una esperança, com va 
ser dit de la d'Abraham, contra tota esperança; perquè hom 
l'ha de dur per a un mateix i per a ls altres; perquè no es tracta 
de trobar un sen tit al món i a la vida, sinó de fer·lo. I aqul, en 
aquest punt, no hi valen teologies. 

Bé recordent quan érem increpats, llavors, a ser «solda ts de 
Crist», i aquesta era la definició del seglar que reia un pas deci
dit en la pròpia fe. Després va ven ir allò de «ser apòstols., i la 
tasca de l seglar e ra resum ida en la paraula «aposto lat», entesa 
de bon tros com una mena de prosel it isme, i es parlava de «gua~ 
nyar àn imes» i de «donar exemple», de . predicar amb l'excm· 
ple». D'això de «l'exemple» va venir allò del «testimoni. i de 
ser «apòstol», ser «militant» i aviat, amb mots més evangèlics. 
ser «sal" i «llum » i «ferment» . Era, s i fa no fa, els temps d'cm
penta de l'Acció Catòli ca més O menys especialitzada. Més enda
vant va tocar lot allò de «l'engatjament» i del «compromís tem
poral ». D'aquí recordo que vam passar a la «presència» en el 
món, en les estructures, en la socie tat .. . D'aquesta «presència. 
vam anar a parar a la terminologia de «l'implícit» i «l'explícit» i 
així, aviat, vam passar de la «presència» a l'absència: que s i els 
no·creients són més creients que e ls creients, que s i són més 
ferms; examinar què aporta d'específic e l cristià en el món; 
que s i Déu ha mort. .. I aviat ja no vam saber ben bé qui érem, 
ni què rè iem en el món, ni què hi havíem de fer ... 

La "as/ra ge"eració hem passat del triomfalisme i del mili-
1autisme de cris tiandat a la mena de vergonya de mal1ifes tar·nos 
cristians. No pas per por, sinó po tser més aviat per aquella me
na de pudor de qui es menysté, per inseguretat en la pròpia iden
titat i en el propi rol; vergonya barrejada a la vegada amb una 
mena d'admiració dels «altres. , dels qui realment vèiem «pre
sents» ¡ «engatjats» i «milItants» i «compromesos». Ens feia 
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com una mica de nosa, aquella fe -potser sobretot la «publici
tat. d'aquella fe-, i no sabíem ben bé on posar-la. Era aquell 
temps que ens semblava que abans de ser cristians ens calia 
d'arribar a ser homes, com una alternativa gairebé, o com una 
mena de segon grau, de pas posterior. Hem passat per la higiè
nica bugada de la desconfessionaJització, de la desdogmatitzaci6, 
de la dessacralitzaci6 i de la secularitzaci6. La bona dosi d'an
tibiòtics ingerits, que realment ens convenia, ens va deixar una 
mica tocats, tous, amb poques defenses, malgrat haver·nos gua. 
ri t de moltes malalties d'endèmia coHectiva i secular. 

Després han vingut una colla de descobertes de base, de cons
tatacions viscudes, l'alliçonament humil de la vida de cada dia 
amb els altres, que és de la mena de com aquell qui no diu res .. . 
Per exemple, d'aquell passatge evangèlic tan tocat a les revi
sions de vida (Mt 2S, 31-46), del judici -allò de «vaig tenir fam, 
set, era foraster, despullat, malalt, empresonat. .. . - que sempre 
llegíem com entenent que havíem de descobrir el Crist «ama
gat. en l'altre, passar a entendre que del que es tracta és de llui
tar perquè no hi hagi fam ni set, d'acollir, d'estar-amb, de soli
daritzar·nos ... Per exemple. el mateix sentit de l'esperança en 
la resurrecc ió: lluüar en l'esperança per un món de justícia i en 
llibertat, per la pau ... Saber que, malgrat tot, allò que creiem, 
aquell en qui creiem, és més fort que el poder i que sobreviurà 
a l poder, i experimentar que això ja és la vida, que això ja és la 
gràcia. Que el pas de la mort a la vida plena és una lluita co
mençada que va realitzant-se. Que plenitud tant vol dir més en
llà com més endins, més al fons , més intens, més «nosaltres •. I 
això, no pas après com una nova teologia, sinó -ho remarco de 
nou- après dia a dia fins que t'ho trobes conscient i assages 
de formular-ho, com quelcom que és degut a la comunitat. Per 
exemple, descobrir en la comunitat concreta i pròpia un nou 
sentit de presència en el pa i en el vi i en tot allò que de veri
tat és compartit, com també a casa en família, com també amb 
els companys de treball, com també en les plataformes diverses 
de lluita ... una presència que, en tot cas, per a nosaltres, té un 
nom. Per exemple, adonar-te nu de cop, de l'estrany i estranya-
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dor - perquè oferia LOta mena de seguretats, per això mateix 
com era estranyador- embolcall religiós i, en canvi, amb la 
càrrega exigent de l'esperança, com un farcell a coll. Per exem
ple, sentir-te guarit de to ts els èdips envers la mare Església, i 
a canvi palpar-te germà, trobar-te de casa, un més a taula, amb 
els qui es creuen la bona nova de Jesús. Per exemple, veure ben 
clar que aquell . divisus est» que deia Pau, atribuït de sempre 
al laic -al qual eren demanades simplement unes pràctiques re
ligioses i una moral d'home de bé-, és el que ens posa a prova 
a tots, ja siguem laics, d iaques, preveres o bisbes -que tot és 
u i-o o bé continuar en l'esperança activa, o bé claudicar; allò 
de posar la mà a l'arada i no mirar enrera ... 

Resulta, però, que aquestes constatacions de base no són de
rivacions pràctiques de teories, ni explicacions que gaudeixin de 
la coherència que ofereix w, sistema o una teologia. Més aviat, i 
precisament, han trencat tot sistema, o han aparegut després del 
naufragi de les teologies r eferents al laïcat. En aquestes consta
tacions no hi va inclosa, doncs, cap tarja de garantia ni cap as
segurança com les que oferien els sistemes teològics. Ni tampoc 
les sa tisfaccions a què convidava aquell joc estètic de les èti
ques més o m enys en majúscules o amb adjectiu qualificatiu. La 
dialèctica de la fe esdevé més que mai, diària, quotidiana, a front 
obert, «en directe», que diríem, i ja mai més «en diferit»: l'es
pontaneïtat, l'ara i aquí, la imaginació, el risc de cada passa 
per un camí no petjat -per més que no caminem sols, i ho sa
bem i ho vivim, perquè anem amb molts d'altres, i amb gent 
ben diversa. 

Potser per això la comunitat ens cal -1 Ja no per un impe
ratiu teològic o ètic-, i ens convenen els signes i les paraules i 
l'expressió de la pregària i del gest i del cant. I aix1, deixant
nos de romanços, de modes i novetats, i de jocs experimentals, 
parlaria de la comunitat creient --cèHula, comuna, cde base., 
«popular», parròquia ... - on sigui concretament possible d'ex
pressar, de comunicar, de viure i de celebrar la fe amb aquells 
de qui et saps i et sents germà, amic, membre; allà On la vida 
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es pot dir litúrgia, i el neguit í la joia compartits es poden dir 
eucaristia, i on l'ajut mutu i la comprensió i la soHicitud dels 
uns pels altres es poden dir pa i es poden dir calze, i poden ser 
compartits amb tota veritat, és a dir, consagrats. La comunitat 
com a necessitat personal de comunicació, d'acolliment, de com
partir. La comunitat, també, alhora, com a desig de significar 
sensiblement: perquè la comunitat, l'existència mateixa i vivent 
de la comunitat, és sagrament de l'opció que hom va prenent 
cada dia en les pròpies circumstàncies. Per això, per aquest segon 
motiu, la comunitat na ens encaixa com la fórmula, la solució 
-ni personal, ni estructural- que pugui ser receptada pastoral
ment ni psicològicament. Més aviat, com a sagrament, ens provo
ca la tensió, la dialèctica de l'esperança, del «ja, però no enca
ra», de la festa i la lluita a la vegada, existencialment. 

Perquè és amb la nostra companya que vivim l'aventura i el 
risc d'est imar, el do i sempre la recerca del trobament, del tot
en-I'allre; i d 'aquesta font també els fi lls n'han de viure. I és 
aquest nucli on hi ha la realitat d'aquest do. La comunitat for
mula, celebra, comprometent, aquest do, però no és pas allà on 
és viscut quotidianament, on es forja amb goig i amb neguit. En 
Ja comunitat hi és expressat, comunicat com a sagrament, però 
la plen itud sols hi és com a penyora. 

Perquê és en el treball de cada dia que VlVJm la suor i ['es
forç de construir, i ben contradictòriament, perquè hi planen to
tcs Ics alienacions cie poder que emmascaren i posen traves a 
l'cdificació de la nova terra. La comunitat formula, celebra, com
prometen t, com a esforç i com a do, aquest món nou, però no 
és allà on dia a dia maldem per construir-lo. La realita t de la 
plenitud va pel signe, pel desig, per la pregàr ia; hi és expressada 
com un fet -perquè el pa pastat de molts grans de blat ho és 
un fet-, però és en la nostra quotidianitat on ens surten al pas 
els cond icionaments del tot concrets que determinen el nostre 
treball, el seu sentit i el seu abast. I és amb els companys de tre
ball amb qui ens engatgem en aquesta construcció; uns com
panys que no hem triat i que tampoc ells no ens han triat; uns 
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companys cadascun dels quals té la pròpia circumstància i la 
pròpia història. I no són pas ells els germans de la comunitat, 
però amb ells ens uneix dia a dia el treball, la s ituació que ens 
és comuna , amb uns vincles no gens teòrics. I aquest pa pastat 
també ho és un fet, i amb suor, i ben determinat. 

Perquè és en la lluita i en el compromís per la jus tlcia que 
vivim l'esperança de tot s, jugant-nos-la per a fer-la, barrejada 
amb la por, i amb l'imperatiu d'una eficàcia, i amb les limita
cions que el mateix joc imposa a una caritat massa detallista. 
En la comunita t és celebrada i significada aquesta esperança, 
aquesta set de justícia, en la mateixa comunió, en el mateix com
partir en un pla de sagrament. Els mateixos esdeveniments, per 
)a Paraula, porten per a nosaltres un pes de signe, i ens són 
proclamats en la seva realitat p lena i escatològica. I per la pre
gària manifestem el nostre desig que el Regne de Déu arribi. 
Però la lluita, i el neguit, i cada risc SÓn fora del cenacle. I els 
companys amb qui ho compartim tot són uns altres; no és amb 
ells que celebrem aquesta Pasqua, però sí que és amb eUs que 
lluitem per a fer- la. I la solidaritat aUà és ben concreta i el que 
compartim amb ells ho és molt de nostre. 

Aquesta és la tensió que, en relació amb la vida de cada dia, 
ens presenta la comunitat, alhora amb el consol de poder cele
brar com un sagrament la nostra fe i la nostra vida. Una tensió 
per a créixer i anar més a fons. Sempre s'ha de vetllar perquè 
aquesta tensió no desaparegui -ni claudicant nosaltres en la 
nostra vida de cada dia, ni diluint la comunitat la pròpia exigèn
cia-, i perquè no es trenqui de massa tibar -ni per una radi~ 

calització que ens portés a menystenir l'expressió sacramental 
pel st:u con tingut d'escatologia; ni per una desvirtuaci6 del sa~ 

gramcnt, de la comunitat~sagramcn t, esdevinguda abstracta, es· 
sencialista, formalista, deseixida de la realitat on tenim posades 
les arrels, de la terra per on nosaltres caminem. 

I aquest és el nostre pa de cada dia. I la crida ens ve de dins 
d'aques ta quotidianitat i, doncs, no és gens rutinària, sinó tensa, 
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en creixement, en maduració. I així ens va fent la vida, en una 
realilat molt concreta i molt pròpia, on l'esperança pren un to 
i lIns interessos i unes opcions molt determinades. Si hem supe
rat ressentimen ts adolescents i prejudicis teòrics, sovint encar
carats per menes de dogmatismes una mica estranys, bé que for
ça explicables ; si la fe va esdevenint humil i rasa i hem superat 
la necessitat que tenim de marcar camins per als altres; si ja ens 
ha passat una mica el gustet del s grans plantejaments sobre el 
paper ... potser va arribant l'hora que ens anem trobant al car
rer, a la feina, al nostre Boc de Buita, coneguts o desconeguts, 
reconeguts en compartir el pa i el vi i aquella esperança diària 
que, arrencada de la vida i apuntalada en la Paraula, ens fa con
tinuar essent deixebles. 

Joan Soler i Amigó 
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NOTES PER A UNA SíNTESI 
DE L'EVOLUCIÓ DEL LAïcAT 

( 1939 - 1972 ) 

Una visió en perspectiva d'aquests 36 anys 
posa en relleu i evidència l'evoluci6 del laïcat 
res pecte al seu paper dins de l'Església i de la 
societat. En/re la ingè ,tuQ submissió al sacer
dot i al bisbe dels anys 40 i l'adllesi6 crítica o 
recelosa d'aquests darrers Gltys, s'han cobert 
unes etapes de nzaduraci6 i de creixent autono
mia, massa sovint marcades per la decepció, 
la reculada o l'aton ia disgregadora ... ¿El laïcat, 
finalmenl, tindrà accés a poder dir i decidir 
sobre les gre"s qüestions que afecten la pasto
ral? 

Que e l laïca t ha evolucionat molt aquests darrers anys és un 
fe l eviden t. S'ha passat, en conjunt , d'un laïcat sumís al sacer
dot i al bisbe, a un laïcat bastant autònom tant pel que fa a la 
visió pastoral com a la participació en associacions eclesials , l'ex
teriori tzació de la seva fe i fins i tot quant al pensament crist ià. 

Els seglars dels anys 40 seguien e ls consiliaris, els rectors, el 
bisbe ... A tots aquests, els era bastant fàc il obrir la boca i con
centrar centenars de milers de persones amb qualsevol motiu. 
Avui això ha canvia t totalment. Què ha passat? Es tracta de to
ta una his tòria bastant complexa. L'ambient del pafs ha canviat, 
i pel que respecta a l'Església e l poble senzill ja no creu tant 
en els seus aspectes màgics; són p lèiade els laics que han pas
sat d'una adhesió ingènua ---encara que molt sovint sana- a 
una adhesió conscient i alhora crítica. 

Es difíci l trac tar en tan poc espa i un fenomen de tanta com
plexitat com aquest, per això em limito a donar unes pinzella
des sobre c i que jo, modestament, entenc que s'ha produït en 
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aquests darrers trenta-sis anys, en concret a Catalunya.' Reconec 
que el treball es basa potser massa sobre Barcelona; malgrat els 
nombrosos intents, no he pogut recoll ir suficients dades relati
ves als altres bisbats, però confio tenir-les i poder fer-ne una 
síntesi més endavant. També he començat a estudiar la premsa i 
les revistes d'aquests trenta-sis anys. Podria assegurar que aques
ta recerca és apassionant, però la rapidesa amb què se m'ha de
manat el present treball m'ha impedit de reproduir les nom
broses citacions que serien necessàries per a donar un rigor més 
hi stòric a to t el que em proposo d 'explicar. Tot i les faUades que 
poguessin haver-hi, m'ha semblat necessari abordar el tema, 
que he dividit en sis etapes o períodes, els quals caracteritzen, 
al meu parer, el procés d'evolució del laïcat fins a arribar al mo
ment actual. 

Com en règim de cristiandat (1939-1945) 

Pel febrer de 1939 les tropes . nacionals. acaben d'ocupar 
tot Catalunya. Després de gai rebé tres anys de guerra civil, d'a
ferrissada i ferotge persecució religiosa els anys 1936 i 1937, i 
dels horrors de la guerra el 1938, la gent està desfeta: uns han 
mort assassinats o en txeques, d'altres al front, d'altres en bom
bardeigs; d'altres han passat la fron tera en la «retirada •. L'Es
glésia es restableix triomfant, basada en l'aparent unanimitat 
dels vencedors. Moltes misses de campanya per les ciutats i pels 
pobles, mentre s'habiliten alguns temples en runes o aimenys 

1. Actualment hi ha una bibliografia que inrurectament o parcial
ment ens ofereix dades sobre aquest tema. Vegeu, per exemple, di
versos autors, L'Església a la Catalunya contemporània, a _Qüestions 
de Vida Cristiana. núms. 75-76 (1975); Josep M. TOTOSAUS, L'Esglés ia 
de la postguerra, a . Serra d'Or>, març de 1975, pp. 13-18; J . MASSOT, 
Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporàn ia, 
Montserrat, 1973, i L'Església Catalana al segle XX, Barcelona, 1975; 
Josep CASTAÑO, Memòries sobre la JOC de Catalunya, 1932-1970, Bar
celona, 1974. 
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alguns loca ls provisionals per al culte. Les autoritats civils i mi· 
Iitars hi figuren ostensib lement. El sector de la clerecia addicta 
a la «croada» obté e ls 1I0cs de govern en la nova estructura 
eclesial, i imposa algunes normes que no agraden: la prohibició 
de pregar i d'ensenyar el catecisme en català, la prohibició de 
les associacions de laics anteriors a la guerra, etc. 

E l laïca t queda confós . Ha sofert massa durant la guerra. 
A Barcelona, encara hi ha uns quants nois que es presenten iHu
sionats al bisbe Díaz Gómara (administrador apostòlic fins al 
1942) per demanar·1i de reorganitzar Ja Federació de Joves Cris
tians, cap al fina l de J 939. Però el nou govern, amb el quaJ han 
coHaborat destacats dirigents de l'Acció Catòlica general de Ma
drid,' imposa aquesta organització dels laics com l'única. Pel 
maig de 1939 es reuneixen a Madrid els metropolitans espa
nyols i defineixen les Bases de R eest ruct<lración de la Acción 
Cató/ica Espa,ïola. A Barcelona, pel maig de 1939, es crea la Unión 
Diocesana de los Jóvenes de A. C. i les a lt res branques (Homes, 
Dones, Noies). Malgrat el descontent d'alguns Jaies i preveres, el 
clima general -influït per la retrobada quietud- és d'eufòria 
re li giosa ' per pan de lOts els bisbats cata lans, quasi com en 
règim de cristiandat: es té la iHusió que to thom és ja catòlic, 
lotes les autoritats van a missa, a tots els coBegis hi va el ca
pel là a fer catecisme, en molts centres de treball s'organitzen 
«exercicis espirituals», en molls locals públics trobem els rètols 
«En ESJ1Gfla no se tolera la palabra soez» i .. Por el imperio hacia 
D ios •... 

A Barcelona, hi ha en el primer grup que engega l 'A. C. an
tics membres de la Federació de Joves Cristians i també fa lan
gistes idealistes; quan es constitueix e l primer Consell diocesà 
algú ex igeix que per a ser-ne membre s'ha de ser ex-combatent 
de ls o: naciona ls» o membre de Falange. Fins i tot e l Consell su
perior, de Madrid, envia un noi de l 'A. C. de Saragossa a vigilar 

2. Entre eUs hi havia Martín Artajo, president nacional dels Jc> 
ves d'A. C., que poc després havia de ser nomenat ministre d'Afers 
Exteriors pel cap d'Estat. 

3. Faig servir e l mOL creligicsa» i no ccristiana», perquè aquesta 
actitud tenia molt d'admiració ingènua. 
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la españo/izacióll de l'A . C. de Barcelona. Però el consiHari dio
cesà des del primer moment ja ho vetlla. 

Pels alLres bisbats catalans engega també l'Acció Catòlica, en
cara que amb més grisor. A fi d'expressar una mica l'ambient 
d 'aquells anys, em permeto reproduir alguns fragments de la 
Memòria' llegida pel senyor Manich Ylla (president de la Jun
ta diocesana d'A. C. de Barcelona i antic dirigent de l'Obra d'E
xercicis) en la primera Assemblea General Diocesana d'A. e., ce
lebrada els dies 13 i 14 de desembre de 1941: 

«De conformidad con los Reglamentos vigentes al estallar la 
revolución, la nueva Junta Diocesana de Acción Católica se cons
tituyó por t/na representaciól1 selecta de los católicos de la Dió
cesis, designados libremente por el Prelada, que procuró, no obs
tante, que la desigllacióll recayese ell elementos significados de 
las distintas obras cató/icas de Barcelona. La misión principal 
confiada por el Prelada a dicha JUlita fue la de promover la reor
ganización de la Acció" Católica Diocesana, constituyendo sus 
cuatrO Ramas y preparal1do la estructura definitiva de sus Re
glamentos. Y a esta misión se ciñó la Junta, amp1idndola por ex
presa voluntad episcopal, a dos actividades de singular relieve: 
la organización de la primera Campaña Pro Seminario y la Cam
pa/i a de Navidad del Pobre de 1939 ( ... ) 

»EI marxismo y 5 US sectas aliadas, entre elias la masonerla, 
tuva bien en cuenta al sojuzgar esta diócesis, proceder a una sis
tematica destrucción de las Casas de Dios y a la perversióll de 
las costwnbres, swniendo a las masas en el mds repugnante ma
terialismo, sórdido Y e/lvilecedor. 

»EI quebranlo es inmenso, pero no irreparable. Dios quiere 
que call nuestro esfuerzo lo reparemos cumplidamente ( ... ). Pera 
este esft/erzo de be ser orgdnico y disciplinado, y para ello es 
preciso encuadrarse en las fi/as de la Acción Católica_ Asi lo de
sea el Papa ( ... ). 

4. Trcta d'un opuscle editat, l'any 1942, per l'A. C. de Barcelona, 
que ofereix també els Reglam ents de cada una de les branques i la 
relació completa dels components de cada Consell diocesà. 
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»Espai1a lla renacido en su l radición calólica, por design.a~ 

ción del Sagrado Corazón de Jesús, voluntad unanime del puc
blo espallol y gesta de su invicto Caudi/lo Franco. A la Acció" Ca,.. 
tóUca corresponde especílicamenle, en es ta llora gloriosa, dar 
realidad al Reinado de Cristo en E spQ/la ( ... ), que desterrando de 
una vez para siempre e.xolismos y corruptelas in/electuales, mo
raies y espiriluaies, /ta ga de lodos los españoles, unos, unidos en 
la U,1idad Divil!a ( ... ) . 

• Conocido sobradamente el éxito [de la Campalia Pro Semi
l'Tario] permitidnos reducir a cilras el alcanzado en el orden eco. 
nóm ico. ( ... ) La recaudación alcanzó un millón de pesetas.' ( ... ) 

.EI apoyo y decidido concurso que "alló la Junta Diocesana 
de Acción Ca/óUca en las au/aridades de Barcelona para la orga· 
nización de los actos del Dia del Papa, que secundaran can fi
lial respelo y adhesión en/era, es digno de ser mencionado en la 
Memoria de manera especial. Pera es, asimisma, necesario men· 
ciona r que ella no respondió a una actitud ocasional y pasaje. 
ra ( ... ). MuCJlOS de nueSlros aClas se han vista IlOnrados con 
la personal asis/encia de los i/ustres generales Orgaz y Kindeldn, 
y el seilor Gobernador 6 nos ha honrada nuis de una vez /ambién, 
no sólo con su a.sistencia a ta les ac/os, s ino acep/ando el apadri. 
nar ballderas, inclusa el guión de la JUllla.» 

En tots aquests anys no hi ha cap vinculació eclesial entre 
e ls diferents bisbats catalans. Tota la relació extradiocesana es 
fa només amb Madrid, on radiquen els organismes superiors de 
l'A. C. Les altres associacions de laics no tenen estructura na· 
cional (Congregacions Marianes, Tercers Ordes, etc.) i, en conse
qüència, no tenen cap preocupació en aquest sentit. 

Sols existeix una pastoral oficial, vinguda de dalt. A més del 
Nadal del Pobre i de la Campanya Pro Seminari, les activitats 
de l'A. C. de to t arreu són: la coliocació de creus en e ls llocs on 
ha mort gent durant el període roig, la Santa Missió, catecismes 

S. Equivalent a uns 120.000.000 de pessetes d'avui. (N . de l 'A.) 
6. El senyor Correa Yéglison, vinculat a l'A. N. de Propagan

distes. 
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parroquials i de suburbis, processons de Corpus i de Setmana 
Santa, campanyes de decència pública, Congressos catequístics o 
eucarístics , etc. L'A. C. celebra setmanalment uns Cercles d'Estu· 
dis sobre ternes religiosos, pròpiament d'apologètica, que sur
ten durant un quan t temps a «El Noticiero Universal • . En canvi, 
les Congregacions (que, en general, s'han reorganitzat més rà
pidament que l'A. C.) tenen com a característica una colla d'ac
tes pietosos propis, i les més importants tenen una preocupació 
per una certa inserció en la vida eclesial del bisbat en tant que 
associacions de laics. A Barcelona, però, també en altres llocs, hi 
ha una veritable r ivalitat entre l'A. C. i les CC.MM. per aquesta 
darrera qüestió. 

El nacionalcatolicisme vaciHa (1946-1952) 

L'acabamen t de la guerra mundial, el 1945, dóna un tomb a 
la religiositat de l'Estat espanyol. Els primers, i molt escas
sos, contactes de laics i preveres d'aquí amb l'estranger fan la 
impressió que s'ha estat nodrint durant set anys un catolicisme 
lan nacionalista 7 que en l'àmbit del pensamen t i de la mani
festació de la fe té molt poc d'ecumènic, d 'universal. Aquest des
cobriment, iniciat per alguns i trarnès a d'altres, influeix en el 
desinflament del nacionalcatolicisme. 

L'Acció Catòlica general vol exerci r encara, almenys a Barce
lona, el monopoli de l 'apostolat , però les Congregacions Maria
nes han crescut molt i la superen. Des del 1946, l'Orientació Ca
tò lica i Professional del Dependent, fundada por ex-fejocistes es 
mostra molt activa, però sorgeixen dificultats amb la jerarquia 
i amb la mateixa A. C.; durant tres anys serà amb els seus 4.000 
afiliats una de les associacions de laics més dinàmiques. 

7. Uns anys més tard el doctor J . M. Setién, bisbe de Sant Se
bastià, parlarà d'un nacionalcatolicisme. Vegeu RepercusÍDnt!s del 
nacional catolicismo en la vida de nuestra Iglesia, a cIglesia Viva., 
núm. 30 (1970). 
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L'abri l de 1947 se celebren a Mon tserrat les festes d'entronit
zació de la Moreneta, i amb un fe rvor inigualable coHaboren en 
Ja comissió organ itzadora laics de la gran majoria d'associacions 
de tot Catalunya, sobretot les que han manifestat alguna catalani· 
tat. Es parla que hi han assist it prop de 500.000 persones i que 
l'organització ha esta t impecable ... Pel desembre del mateix any 
té lloc a Barcelona un Congrés Internacional de Congregacions 
Marianes, i les d'aquí demostren la seva potència; hi assisteixen 
diferents autoritats que són congregants. 

En aques ta època es comença a veure una inclinació de l 'Es
glésia vers el problema obrer: aquest món es resis teix a ésser 
convertit. Però la preocupació és tímida. El març de 1949 té 
lloc a Manresa un curset per a representants dels bisbats cata· 
lans a fi d'engegar l'HOAC, de la qual és d irigent destacat a Ma· 
drid en Gui llem Rovirosa, fi ll de Vilanova i la Geltrú. La JOAC, 
iniciada a part ir de les normes donades per Madrid, no té pas 
massa èxit fins que no s'hi incorporen els grups de JOC de Bar
celona, o els que neixen en la línia jocista tant a Vic com a Gi
rona . 

Del 1946 al 1949, des de l'A . C. es llancen campanyes contra 
la . immoralitat» i la . perversió de costums' (perquè algunes 
dones no porten mitges a l'estiu , perquè porten pantalons quan 
van a la muntanya i perquè no es tapen els braços als temples, 
perquè alguns nois d'A. C. s'atreveixen a entrar en una sala de 
ball , perquè els nous balls de moda són una indecència ... ). La 
Congregació Mariana del pare Vergés no vol ésser menys i un 
bon dia de l'any 1948 un grup dels seus ardit s membres es pre
senten al Cinema Catalunya. a Barcelona, i fan unes grans des
t rosses amb motiu de l'estrena de la peHfcula Gi/da, segons ells 
tan indecent. A cada moment, tant els joves d'Acció Catòlica com 
els de les Congregacions Marianes surten al carrer amb les se
ves banderes. I!s tan fàcil! 

Per la seva banda, l'Obra d'Exercicis Parroquials organitza 
amb els Jesuïtes, tan t a Sarrià com a Manresa, tandes per a joves 
i homes. Durant molt s anys, el 12 d'octubre, els de Barcelona ce
lebren una jornada a MontjlÜc en la qual s'apleguen fins a 10.000 
persones, i més. 
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En aquest període, els bisbats més actius són Barcelona i 
Solsona, sobreto t pels nombrosos congressos, santes missions, 
exercicis, etc., promoguts pels seus bisbes (doctor Modrego i 
doctor Vicenç Enrique Tarancón ), i amb el seguiment de la gran 
majoria de Jaics. 

El 1950, a Barcelona, neix l'Associació Catòlica de Dirigents 
cnl re empresaris. directors d'empresa, professionals independents , 
etc., de la qual és consil iari el doctor Jubany. Aquesta associació 
no es dedica a promoure la pietat dels seus membres sinó més 
aviat una conducta cristiana; més tard, serveix de braç dret al 
doctor Modrego per a crear el patronat de Viviendas del Con
gresa, i in iciar un programa de construcció d'estatges socials 
so ta l'empar de l'Església. També aquest mateix any es crea 
l'Institut Catòlic d 'Estudis Socials, amb el doctor Ventosa i el 
senyor Boix i Selva, a fi de d ifond re el coneixement de la Doc:
trina Social de l'Església. Malgrat la pueri li tat dels planteja
ments d'aquesta, hi ha uns quants laics que l'estudien i en anys 
posteriors arribaran a donar·li una projecció. 

Els temes .El Imperia y Dias., .La España Católica., .La 
Hispa.lidad y la Iglesia., .La Defensa de la Religió"., etc., etc .• 
són temes que ja no atreuen les noves generacions .. . Però enca
ra trobem entre els laics alguns que es dediquen a perseguir pro
testants. a Terrassa, a la Barceloneta i a Sants, en sortir de les 
capelles evangèliques més o menys amagades, i a pegar-los alguna 
pallissa ... Un nucli, cada vegada més interessant, es preocupa per 
les qüestions vitals de l'Església i alguns altres es dediquen a les 
noves experiències de l'HOAC, la JOC, etc. 

Un grup de congregants dissidents, a Barcelona, funden com 
a catòlics oberts al món la revista «El Ciervo», i inicien trobades 
amb diversos grups inquiets. 

Els Cursets de Cristiandat s'estenen per Vic i Tarragona, i 
solament un temps després, a Barcelona. Volen constituir una 
trencada amb l'Acció Ca tòlica general, caricaturit zant la pietat 
i mauleria d'alguns nois i noies dels anys passats, i ofereixen un 
cristiani sme personat gairebé delirant; amb la seva força prose
lit ista es fiquen a les tavernes , als balls, a alguns cinemes, etc. 
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Es desenvolupa l'A.C. especialitzada (1953·1959) 

L'A. C. general dels anys 40 ha començat a trontollar, com a 
organització li falta imaginació i sentit de la realitat. En uns 
llocs adop ten e l «curs illi smc» més o menys moderat, en d'altres 
s'observa una preocupació pels problemes del món obrer i en 
d'alt res per una certa catalanitat de Ics seves activitats ... 

E.s l'època en què arriben les publicacions catòliques fran· 
ceses i se'n llegeixen amb fruïció els articles: clnformations 
Catholiques Internationales >, . Témoignage Chrétien., . E.conomie 
et Humanisme», etc. 

A Barcelona, uns laics funden l'editorial Estela i, poc des
prés, uns altres, l'editorial Nova Terra; amb altres cases ja 
antigues arribaran a produir gran quantitat de llibres religiosos 
amb noves visions de Ja pastoral i del món en general. 

L'A. C. general de noies comença a coHaborar amb les bran· 
ques de nois, sobre tot als pobles. Són només intents, però és 
l'inici d'una e tapa de treball conj unt, fin s a leshores mal vis t 
per culpa d'una «moral» molt restrictiva. 

El marxisme és un tema que comença a despertar curiosi· 
ta t a uns pocs inteHectuals, però des de molt lluny, igual com 
els llibres d'hi stòria de la classe obrera, molts d 'ells tradwts del 
francès. 

Els moviments especialitzats de l'A. C. posen una atenció es
pecial a la formació humana i cris tiana dels joves de cada am
bient, es parla de la pedagogia activa. Després de la JOAC (per 
a ls obrers) neix la JUMAC (per als universitaris) i, poc després, 
la J URAC i la nc (per als rurals i per als nois de classes in
dependents, respectivament). Les noies comencen amb un notable 
re tard. 1::s formidable ja el canvi experimentat en la vivència 
cristiana d'aquests nois : més humilitat en adreçar-se als no 
creients, obertura als problemes del món, preocupació pets més 
petits, e tc. Només cal comparar les publicacions de JACE (de 
Barcelona) i . Signo. (de Madrid ) dels anys 40 amb els buUle
tins de militants dels diversos moviments en aquest període 
1953-1959; i la diferència apareix molt més gran si es compara 
amb el període següent. 
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Pel j uny de J 959 la Conferència de Metropol itans d'Espanya 
aprova que la JOAC sigui anomenada JOC, la qual cosa produeix 
una gran alegria no sols a aquest moviment sinó a tots els al
tres; 8 i així comença una breu lluna de mel enlre laïcat i je
rarq uia. 

A Barcelona, sorgeixen els Equips de Matrimonis, però sense 
aprovació episcopal. Aquests equips difonen una espiri tualitat ve
ritablement nova en l'aspecte matrimonial, trencant els motlles 
d'homes i dones separats.' Aquests grups s'estenen per tot Ca
talunya . 

Hi ha d'alt res associacions de Jaics que comencen a ten ir un 
ressò: la confraria de Vi rtèlia, la Lliga Espi ritual de la Mare de 
Déu de Montserrat, els Minyons de Muntanya," Pax Christi , 
Franciscàlia, etc. També l'Opus Dei fa el seu proselitisme entre 
petits nuclis de treballadors i d'estudian ts, però només té èxit 
entre aquests darrers. 

Cap als anys 1957-1958 s'inicia un pluralisme de conducta din
tre el laïcat, sense cap enfrontament ni rece!.. .; aquestes situa
cions apareixeran els anys següents. 

Plenitud d'un laïcat en marxa (1959-1966) 

El sociòleg Modest Reixach defineix aquesta etapa, sobretot 
els anys 1964-1966, com d'esplendor de l'Església catalana, o com 
l'edat d 'or dels moviments especialitzats i en la qual es fan no
tar els resultats del Conci li. 

8. Pel que fa a Espanya, és obliga t de referir-nos al treball de 
F . URB INA, Reflexión 1tistórico-teológica sobre los Movimientos Espe
cializados de Acción Católica, a . Pastoral Misionera., 34 (1972), pp. 
29-124. 

9. Vegeu Francesc VERC~S l VIVES, Els Equips de Matrimonis a 
Catalul1ya, a . Correspondència., núm. 100 (1971), pp. 34-38_ 

10. ~s cert que els Minyons de Muntanya no són pròpiament un 
moviment apostòlk , però en la pràctica les seves activitats i reunions 
formatives prenen aquest camí, començant per l'exis tència d'un con
siliari a cada agrupament i d'un «mot religiós» a cada reunió, aixf 
com per la signatura d'algunes declaracions juntament amb els mo
viments de laics sobre problemes del país. 
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Pel maig de 1959, la jerarquia promulga uns nous Estatuts de 
l'A. C., que suposen un seriós impuls per a l'A. C. especialitza
da. Per primera vegada en la his tòria, l'Església arriba a la clas
se treballadora a través de la JOC, de l'HOAC i alt res experièn
c ies . L'associació d'adult s ACO arriba a tenir a Barcelona, du
rant el període 1962-1966, uns trenta grups; la seva experiència 
és minoritària però crea un esti l, juntament amb la JOC, l'HOAC, 
etc. El conflictes laborals donen peu perquè aquests moviments 
facin declaracions públiques a la llum de la fe, si bé no són re
produïdes per cap diari a causa de la censura de premsa. 

A Barcelona, l'any 1962, es produeix e l primer conflicte se
riós entre les autoritats civi ls i l'arquebisbe, a causa d'unes d'a
questes declaracions. Els anys següents se n'aniran produint 
més a Barcelona, a Lleida, a Girona i a Vic. 

Podríem dir que s'ha donat una presa de consciència progres
siva dels cristians sobre els problemes del món: el treball, la uni
versitat, l'escola, la ciutat, el poble, la família, la societat civil, 
la política, e tc. Certament, e l Concili hi ha ajudat però no n'ha 
estat la causa. Així mateix, en bastants nuclis es descobreix una 
actitud crílica. Gràcies a la immunitat emparada en el Concor
dat, les associacions de laics difonen sovin t declaracions públi. 
ques a la llum de la fe cristiana que desagraden als governants. 
El camí que se segueix primer és que les autoritats amonesten 
enèrgicament els bisbes, aquests ho fan amb e ls consiliaris, i 
aquests darrers amb els laics. Però, més tard, observem que quan 
l'amonestació arriba als laics ja resta molt diluïda, pel fet que 
són els mateixos consiliaris els qui ja han fet la rèplica al bisbe. 
Amb la nova Llei de Premsa, la qual representa una obertura en 
relació amb l'anterior, gairebé totes les publicacions de ¡'Es
glésia queden sotmeses a les noves normes i desapareix un nom
bre important de butlletins. 

Alhora que creix la preocupació dels cristians -no solament 
dels laics dels movimen ts especialitzats, sinó també de les Con
gregacions Marianes, etc.- pels problemes del món, creix tam
bé la consciència. A tots els butlletins d'aquests anys trobem ex
pressions com «presa de consciència», «compromís temporal», 
«treball de base-, que tenen en si un sentit ben explícit. 
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El mateix Insti tu t Catòlic d 'Estudis Socials de Barcelona, 
creat per es tudiar la Doctrina Social de l'Església, evoluciona cap 
a l'estudi de les ciències socials (Sociologia, Economia, Polf tica, 
e tc.) i cap a la recerca en aquests camps. 

L'any 1963, es posa en marxa, a Barcelona, l'Escola de Teo
logia per a Seglars - vinculada a les Congregacions Marianes 
però independent d'e1les-, la qual ofereix una formació teolò
gica s is temàtica a nivell univers itari per a seglars. 

L'any 1965, temps d'acabament del Concili, uns laics de Bar
celona inviten el nou bisbe consiliari de l'A. C" monsenyor Guerra 
Campos, a una trobada, ja que havia fe t al Concili unes declara
cions molt obertes sobre el marxisme. Però després de diferents 
trobades els laics s'emporten una decepció profunda i intueixen 
el que passarà molt aviat. 

La crisi (1966-1969) 

La crisi del laïcat comença aquí amb un fet molt exterior 
geogràficament : la Comissió Episcopal Espanyola d'Apostolat 
Seglar, pel juny de 1966, suspèn totes les reunions nacionals d'A, 
C. i prohibeix que els organismes nacionals de laics tinguin con· 
tactcs amb les diòces is... Per culpa d'una mala informació i 
d'un planteig desencertat, la jerarquia sospita que s'han produït 
infiltracions marxistes dins l'A. C., i davant aquest dubte vol 
desarticular-la. D'això, se n'encarreguen els bisbes monsenyor 
Morcillo j monsenyor Guerra Campos. Aix1 s'inicia una etapa 
amarga i dura de prohibicions, de rèpliques i contrarèpliques, de 
dimissions de dirigents, declaracions a ]a premsa tant per part 
dels bisbes com dels laics," les quals provoquen l'enfonsament de 
diferents moviments (nC, JEC, JUMAC, Moviment de Graduats, 
etc.) i d 'organismes nacionals com la UNAS (on figuraven, entre 
altres associacions, les Congregacions Marianes). Fins i tot hi 

11. A partir del 1966 la nova Llei de Premsa permet la publicació 
d'informacions amb una certa obertura, sobretot les d'ordre laboral i 
eclesial. 
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intervé el Va ticà a través del nunci, però potser massa tard. No
més se salven de l'enfonsament la JOC - JOCF i l'HOAC, però, 
després de gairebé quatre anys de baralles en tre laics i jerar
qu ia, s'ha oblidat l'acció missionera, i en l'ambient s'han pro
duït algunes mu tacions que els dirigents no han copsat. 

En conj unt, els laics arriben a perdre la confiança en la j e
rarquia : en uns bisbes perquè s'han mostrat molt negatius de 
cara a una pastoral oberta, i en uns altres, perquè han callat ... , 
i perquè, en conjunt i fora de molt honroses excepcions, han 
refusat el diàleg. Durant més de tres anys la premsa va infor
mant a l dia de tot s els fets que constitueixen el conflicte entre 
Jaics i jerarquia.12 

Al s bi sbats del Principat, les reunions habituals dels movi
ments continuen celebrant-se regula rment a tots els nivells. Els 
bisbes queden al marge del confl ic te nacional, però potser per 
cu lpa d 'aques t conflic te redueixen bastant els con tactes amb els 
laics. 

Però la crisi del laïcat, també la podem a tribuir a d'al tres 
fets. El canvi social i cultural produït durant els anys 60 dóna lloc 
a un altre ordre de valors --especialment als joves- en què la 
fe i l'ad hesió a l'Església queden molt desplaçades. La secula
rització de gairebé un cen tenar de sacerdots i religiosos dels vuit 
bisbats del Principat durant aquests anys també influeix en l'a
patia de molts joves respecte a la fe. La rebel·lió dels joves con
tra les es truc tures apareix, més agressiva que mai , i comencen 
per carregar-se l'Església. 

D'altra banda, molts que es ll iuren a accions cíviques, com a 
conseqüència del «compromís temporal», abandonen la fe per
què, segons ells, ja no els serveix... Aleshores es produeix un 
enfonsament progressiu dels moviments de joves, però al ma
teix temps hi ha l'en fortiment d'alguns moviments d'adults (Equips 
de Matrimonis, Comunita ts de Vida Cristiana -antigues CC. MM. 
d'adults-, Moviment Familiar Rural Cri stià, ACO, etc.). No es 

12. Tinc a punt de premsa un treball sobre aquest tema intitulat 
El cont/icto entre JOC y jerarquia, 1966-1969, que m'està revisant 
Mi ret Magdalena. 
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pot dir que aquests moviments creIXIn molt en nombre però sl 
en maduresa dels diri gents, m algra t les di fi cultats dels temps. 

Els anys 1968 i 1969 són plens d'actituds violentes de part 
de bastan ts grups de laics: alguns exigeixen de tothom un com
promís a fons en les tasques temporals. Gairebé a totes les asso
ciacions es produeixen picabaralles : e ls qui no entenen encara 
el compromís, o bé que no poden avançar més per raons perso
nals o familiars, es retiren avergonyits i entristits o fins i to t 
disgustats. Alguns al tres -sovint els qui gallegen més- tam
bé se'n van perquè, segons ells, a l'Església no hi ha res a fer .. . ; 
abandonen la fe, i fins i tot alguns - molt pocs, però que fan 
molt de soroll- es donen a actituds d'extrema esquerra. 

A Barcelona, sorgeix el SAL (Secretariat d'Apostolat Laïcal), 
constituï t per di r igen ts de bastan ts moviments, però no és re
conegut pel bisbe. 

El laïcat en diàspora (1970-1975) 

A nivell de l'Estat espanyol , al començament del 1970, es re
sol el confli cte entre laics i jerarquia, però dels Moviments es
peciali tzats queda ben poca cosa. Hi ha laics agrupats de mane
ra informal en comunitats de base, la majoria molt contesta· 
tàries però amb poca vinculació entre elles . En general , els al
tres grups de laics resten endurits, amargats, amb pregons dub
tes de fe, sense consiliaris, i massa preocupats per problemes 
temporals ... Encara, una vegada més, el retard de la desitjada evo
lució política del país porta a situacions d'ambigüitat dins les 
associacions de l'Església. 

El 30 de novembre de 1971 , la nova Comissió Episcopal (es
panyola) d'Apostolat Seglar fa una crida vibrant a tots els se
glars; «en particular als qui teniu viva i dura experiència del que 
és l 'apostolat dels seglars, no se us pot amagar la necessitat ur
gent d'in tensificar el d inamisme apostòlic del laïcat cristià i 
de donar-li cohesió. Ens trobem ara enfront d'una situació com
plexa on incideixen els factors més diversos d 'esperança i de 
desànim , difícils d'armonitzar o simplement contradictoris», diu 
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la crida a la qual segueix un important document intitulat «Orien
tacions pastorals de l'episcopat espanyol per a l'apostolat seglar • . 
Això no obstant, aquest document arriba massa tard i cau com 
en sac foradat. On són els laics? De fet, però, no ha abandonat 
tothom. Llorenç Gamis, a «Vida Nueva.," parla del fet que aqul 
hi ha diversitat de tendències, des de la més liberal o la més tra· 
dicional i integrista, a la més contestatària i radical d'esquerra, 
i que entre tots dos extrems hi ha un sector majoritari, obert i 
liberal, de vegades conservador i de vegades progressista, però 
conciliador, pragmàtic i inclinat al bon sentit. cA aquesta diver
sitat, cont inua Llorenç Gamis, generalment ben portada en la 
vida de relació personal, pot afegir·s'hi una altra característica: 
un cert aïllament desenca ntat. Durant anys els bisbes que han 
regit els nostres bisbats han resultat poc representatius del to 
i de l'es til dominant. I no han pogut recollir ni encaminar l'ac
tivitat religio sa més viva i espontàn ia. Hi ha hagut, en efecte, 
manca d'autoritat -cn el senti t mOl"al, en e l millor d'aquesta 
paraula-, dis tàncies i desconeixements excess ius. I quan les co
ses havien començat a canviar, i també els homes, les accelera
tions del postconcili havien radicalitzat les si tuacions i acovardit 
els ànims de]s qui podrien intentar i afavorir diàlegs i reunir 
assemblees. Pel demés, el centralisme amb què ha fun cionat la 
Conferènc ia episcopal i el re tard i la timidesa d'acció a escala 
regiona l han contribuït a les inhibicions i a les accions subter
rànies. I a la incomunicació, en una maleixa ciutat, en una ma
teixa regió, entre grups diversos que es desconeixen o es tenen 
recel. » 

«Correspondència» és sovint portaveu de posicions més o menys 
esquerranes dels laics i els preveres de diverses diòcesis cata
lanes, tal i que també reflecteix veus del centre. 

Fa uns quants anys funciona la Xarxa de grups laïcals de 
l'Església catalana, que de Barcelona estant connecta amb laics 
de gairebé tot s els bisbats, però no ha arribat a trobar una fór· 
mula de cooperació amb la Conferència episcopal catalana. 

13. Vegeu Cataluña: Un estilo católico de corte europeo, a .Vida 
Nueva., núm. 720, 7 de març de 1970, pp. 2()'25. 
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Dins molts grups de laics hi ha tal rebuig de l'estructura, no 
sols dels moviments sinó de la mateixa Església, que penso que 
als pastors els ha de ser difícil d'abordar un diàleg amb sere
nor ; això no és general però sí freqüent. Josep M. Martorell es
crivia no fa gaires anys: «La s ituació de ]a nostra diòcesi és d'a· 
tomització, d'esmicolament; perquè hi ha desenfocament del mot 
comunitat, tendència a l'autosuficiència i al ghello, rebuig de les 
altres formes que no són les pròpies d'un grup, sobretot si cor
responen a es taments diferents, desconfiança en les formes pro
mogudes per altres, visió curta amb poca perspectiva i, com a 
conseqüència, manca de consciència que transcendeixi la petita 
comunitat pròpia.» 14 

Darrerament, «Foc Nou." ha recolli t l'opinió de deu laics 
sobre un problema que flota en l'ambient - que també ha for· 
mulat e l club Torsimany-,16 que és l'atonia i el desàninl gene
ralitzats i la manca d'ac tuació decidida davant els grans proble
mes que a fecten la pastoral. Els deu entrevistats suggereixen 
una àmplia ga mma de proposicions. La majoria s'inclina pels fac
tors estructura ls. Llorenç Gamis parla de combinar tradició i lli
bertat. .. 

Josep Cas/atio Colomer 

14 . La figura del bisbe en la comunitat diocesana, a .Sentit», no
vembre-desembre de 1971, pp. 3-4. 

15. «Foc Nou_, agost-setembre de 1975. 
16. Vegeu .Correspondència_, núms. 134-135, maig-juny de 1975, 

pp. 10-11. 
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OPI 
NIONS 

SOBRE LA lIOUIDACIÓ 

DE LES ESCORRIALLES 

La «discrepància» del ,wslre comunicant d'un 
article sobre el ministeri publicat a . Quaderns., 
no solament ens permet d'acceptar el debat 
SÚIÓ d'oferir al lector una nova aportació «des 
d'un altre tines /ral » a la problemàtica d els mi
nisteris de l'Església. A força d'experiència i 
a força de reflexió podem «endevinar nove~ 
ru les nO pas guaitan t nostàlgicament vers el 
passat de les relíquies i de les deixalles, sinó 
dibuixan t sobre el fu tur de les oportunitats i de 
les esperances». 
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Em plauria veure difosa la meva sorpresa davant un paràgraf 
de Josep M. Totosaus a l'article El ministeri en l'Església a .Qua
derns de Pastoral. (núm. 35, abril 1975), sobretot per semblar-me 
que desentona amb d'altres afirmacions del signan t, allà mateix 
i al fascicle anterior. 

La irracionalitat, a parer personal, és un luxe que pot perme. 
tre's només qui viu de renda. El capítol de canonges, per excm· 
ple, és una corporació superada, en el sentit d'haver perdut ja 
qualsevol mena d'utilitat o de significat apreciable. PerÒ els ca
nonges perduren. I els prelats domèstics també. L'esti l funcio
nal, més que veHeïtat artística, sembla que respon a una manc
ra de ser i de fer en la gen t més activa d'avui. Imagino que aquest 
valor contemporani hauria de ser incorporat sense dilació als 
diversos nivells de l'Església local i universal. Que viu a precari. 
La llista de seminaristes -o .facultatistes- teòlegs a Barcelo
na és irrisòria, diuen. 

Llarga agonia 

Conocat en plena atmosfera d 'irracionalitat -d'antifunciona
Iitat- sembla ser el següent fragment de l'escrit esmentat (pàg. 
11 5): . Ens cal també una consciència clara, i sense falses pors 
ni complexos, que nosal tres, els capellans d'avui, representem les 
escorrialles d'una determinada figura sacerdotal i que en vivim 
la liquidació. l aquest paper hem d'assumir-lo per costós que 
ens sigui, per dificultats i esquinçaments interiors que ens com
porti.» De debò? l en benefici de què? O de qui? 

Trobo francament molt de doldre que els capellans s'hagin de 
considerar personalment les escorrialles, j hagin d'assumir es
toicament , i amb ben clara consciència, la certesa de viure des
nonats i en estat d'immediata liquidació. Amb l'optimisme d'a
nunciar-los una agonia tan llarga com tots els anys que els res
tin de vida. només mancaria certificar-los la reserva d'una loca
li tat de baixa categoria al cementiri d'albats . Perquè la figura 
ministerial caducada que encarnen sembla, de mo1t, com si fos 
més important que llur pròpia persona individual. 
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No facturar al sacrifici 

Que una f igura his tò rica s igui tramuntada no justifica cap 
sentència de mort inapeHable damunt el cap d'una sola persona. 
No són pas ignora ts, sortosament. alguns intents fets d'engegar 
nous estils de ser capellà i de servir les necessitats de l 'Església. 
Perquè mai no s'han de rebaixar les persones a ser instruments 
de res, per molt venerable i sagrat que això fos . Sinó que es t ruc· 
tures, s istemes i dis tribucions de feina estan en funció de les 
persones. De les beneficiades per la feina, en primer lloc, i tam· 
bé de les mateixes que la fan . Esperar la simple i plana liquida· 
ció, amb l'ofensiva tonalita t de passivis me imposat i sotmès als 
fats, representaria una actitud psicològica negativa i ben estra
nya. Si determ inats procediments ja no serveixen o destorben, 
s'abandonen i en paus. També en l'Església. No cal fac turar nin
gú al sacrifici inescrutable sense abans haver mirat de resoldre 
l'arer amistosament, assenyadament. 

Tot i persona 

Els ministeris de l'Església són importants. Fins a un cert 
pun t. Perquè més important és l'Església. Vull dir els fidels. 
I els mateixos capellans .• Perquè les parts només tenen sentit 
en funció del tot . (p . 115). Alto! Aques ta seria una perspecti· 
va massa totalitària. Quan les parts són homes, persones -i 
no so ls «figurcs»-, mai no estan en funció d'un tot, de l'coti
tat, de la corporació o cic la sàvia mecànica dels tràmits. Més 
bé hauria de ser el conjunt que estés sempre -en tot i per tot
en funció i al servei de les parts. 

Un plantejament plausible dels ministeris entenc que hauria 
de partir de la constatació elemental que els fidels necessiten 
cornunitàriamenl uns serveis. Serveis o ministeris que la comu
nitat ha de proporcionar mitjançant persones preparades i apro
piades, a nivell s de disposició interior, de coneixements, d'exem
plaritat, de sana carburació mental , de delegació .. . , de tot allò que 
resulti oportú en les circumstàncies concretes de la comunitat. 
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Atendre bé la coHectivilat cal, més que na pas trobar una col
locació decent per a qui un dia rebé la canònica imposició de 
mans. 

Filmar marxa enrera 

Servir útil ment els creients és l'afer central, fonamen tal. No 
pas invertir els termes, i amb pretext de disposar d'un escalafó 
de servidors lligats i contractats -potser amb massa limitacions 
o servituds- mantenir per a ells un estil de «serveis » sense pro
fit ni contingut. Constitueix una deformació sostenir m iniste
ris en benefici dels servidors i no dels servits. Massa sovint Ja 
veri lat de l'Esglés ia sobrenatural esdevenia sofism a per a im
posar dogmatismes absurds, totalitarismes ' insensats. Del fet que 
Jesucri st fu ndés l'Església s'ha passat a deduir que calia parlar 
llatí o cantar gregorià. Aquesta raça de deduccions, buides de 
realisme i fins del més lleu sentit de l'humor, omple una bona 
part de Ja his tòria de l'Església. El sector dels ministeris no pas 
exclòs. 

Si els ciu tadans han de conviure assenyadament. amb molt 
més de seny s'haurien de captenir els cristians. I amb imagina· 
ció. Que avui la gent no tira vers l'estament clerical és una pu
ra evidència . Això deu voler dir que cal descobrir recursos que 
alhora siguin efectivament ministerials i anticlericals. Esperar 
que un clericalisme nou tornarà a entrar per la cabota, i que la 
seva instauració dins el vell engranatge resoldrà tants problemes 
que de moment res ten pendents , seria com fi lmar marxa enrera 
una peHícula de ficci ó. 

Primers brots tendres 

De moment, però, els capellans que es troben al mig de l'em
bolic sembla que no han de resignar-se a esperar «amb conscièn
cia clara» l'autoliquidació, sinó que la seva persona és prou im~ 

portant i digna de respecte perquè trobin manera de tomar a 
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emprendre o ini cia r amb iHus i6 una vida plena, marcada amb 
signes d'eficàcia i alegri a. Condemnar-los a ser uns regalims 
ratalístics del passat, més que estimular-los a esdevenir els pri
mers brots tendres del futur, sembla una crueltat només encai
xable dins de totalit arismes on la persona no val ni compta. 

Entre les ra tes que fugen del vaixell forada t i les que es ne
guen amb el vaixell enfo nsat, hi deu haver coincidència de li
quidació. Però potser el forat no era tan difícil de tapar. S'en
devinen noves rutes no pas guaitan t nostàlgicament vers el pas
sat de les reUquies i de les deixalles, sinó dibuixant sobre el fu
tur de les oportunitats i de les esperances. 

Cuinar a ls soterranis 

La irracionalitat que dominava tants aspectes de la vida ecle
siàstica pretèrita i actual -«Déu ho \'01»-, manca de justifica
tius per a perpetuar-se. Cal que els serveis s 'organitzin plana
ment en bene fici de les persones, i que els servidors siguin col
locats a l servei de les persones i no pas de prescripcions balde
res o de monuments hjs tòrics venerab les. Allò que cal fer , allò 
que convé fer en benefi ci dels altres és l'autèntic mini s teri , sense 
entortolligaments es tèrils i entrebancadors. 

Si en públic no circulen idees prou clares i si el s responsa
bles t roben còmode estar-se amb el cap sota l'ala, llavors pas
sarà encara més el que passa : Ics veri tables solucions existen
cials es cuinen als soterranis, una anarquia viva predomina per 
damunt l'aparent uniformisme legal, e ls dirigents oficials de les 
comunitats es troben manca ts de força moral, les millors ener
gies s'esmercen en escaramusses de guerrilla i no en treballs de 
construcció i d'afermament en la pau ... 

Les persones no poden viure joioses - ni els sacrifica ts ca
pellans- en l'íntim convenciment de ser unes escorrialles, en la 
clara consciència de no tenir ja cap sentit i de viure en un im
minent estat de liquidació... No hi ha psicologia humana que 
ho resisteixi a la llarga. Quan un palró de vida o de vestit no 
serveix, es llença. Les persones, no. Han de canviar de patró, 
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de vida i de vestit. Però no sotmetre's seDse més ni més a cap 
motlle ni a cap determinisme fatalístic. 

Llibertat i realisme 

Per això penso que els capellans amb fe, més que tristos i 
pansi ts, capficats per l'anunciada extinció imminent, haurien de 
viure amb l'esperançada illusió d 'iniciar ells rutes noves, d'ex
plorar camins abandonats, de respirar creativitat... I que llurs 
responsables no sols els ho permetessin i facilitessin, sinó que 
fin s els hi estimulessin. 

El futur de l'Església és més important -i també més asse
gurat- que l'esdevenidor del clergat. Però el problema dels mi
Disteris, fins ara reservats a la clerecia, cal que sigui beD lúcida
men t afrontat de cara i aviat, amb (ata la llibertat dels fills de 
Déu i amb tot el realisme de gent que disposa ja de molts lli
bres de sociologia. 

Acabo adonant-me que la inicial discrepància ha estat només 
pretext per a una pila de convergències, des d'un altre finestral. 
Millor. 

Alvar Maduell 
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li 
VEN IS 

III Jornades de consiliaris del MUEC de Catalunya 

Del 10 a l 13 de setembre s'han 
celebrat a la Selva del Camp (Tar
ragona) les III Jornades de con
sil iar is del MUEC de Ca talunya, 
seguint una tradició iniciada l'any 
1973 a l Tibidabo i continuada 
l'any 1974 a Vallbona de les Mon
ges . E nguany, les Jornades se 
centraren en el tema de l'educa
ció de la f e. Recordem que les an
terio rs es dedicaren a l'evangelit
zació en el món dels estudiants i 

la in iciació al moviment (aques
tes darreres es troben resumides 
en un fu lle tó editat conj un tament 
pel MUEC i l'editor ial Cla re t ). A 
aquestes III Jornades, dirigides 
ja més directamen t a consiliaris 
de grups del MUEC, n'hi assis ti
ren vint-i-un i l'estudiant presi
dent del m ovi ment. Els quatre 
nuclis universitaris de Girona, 
Lleida, Tarragona i Barcelona hi 
eren presents així com membres 
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de les diòcesis de l 'Urgell i de Vic. 
També hi participà el consiliari 
de la J EC portuguesa. 

La preocupació d'aques tes jor
nades sorgia de la pràctica de vi
da. en e ls diversos grups amb ¡'in
tcnt de s ituar-se en una línia ex
plícitament creient. D'aquí que la 
qüestió de fons volgués atènyer 
tala l'experiència de consiliari en 
ci procés d'educació de la fe, fins 
a la seva explicitació i celebració. 
L'esquema de treball par tia d'u
nes monografies dels equi ps dio
cesans, sobre les experiències vis
cudes amb l'interès de veure e ls 
objec tius i contingu ts aiXÍ com les 
dif icultats i vies de superació. 

A pa rt ir d 'aquí s'in tentà refle
xionar tant sobre els objectius i 
continguts com sobre la pedago
gia. La qüestió clau que provocà 
la reflexió comuna fou doble: de 
quin tipus de vida parti m a ]a 
r.d.v. i al movimen t? i, de quin 
tipus de fe partim (nosalt res com 
a consil iaris) a ]a r.d .v. i al 
MUEC? Qüeslió que es mostrà 
mol I fecunda i que Irobà unes 
aproximacions ben significatives: 
en definitiva, volem partir d'una 
vida no entesa indiscriminada
ment sinó viscuda com una opció 
compromesa perquè tothom pu
gui viure plenament! Cada fet de 
vida caldrà, doncs, siluar-Io dins 
d'aquesta visió globalitzadora. 
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Sobre la fe es valorarà una tri
ple aproximació: volem educar 
a una fe histò rica, que està per 
la transformació de la història, 
que és alhora instància crítica i 
perspectiva utòpica i esperança
da; a una fe cristocèntrica, que 
troba Jesucrist vivent avui; i a 
una fe eclesial, viscuda en d iàs
pora i celebrada en assemblea. A 
partir d'aqui es treballà la relació 
en tre la fe i la vida en una línia 
pastoral. 

Finalmen t es tractà el paper del 
consil iari dins de l movimenl. El 
consiliari seria aquell qui confir
ma COli! a Església alió que el 
grup fa, i a ixò ho duu a terme 
cOHgregall t en assemblea els 
creients que viuen en diàspora, 
qüestionant com a educador de la 
fe, com a memòria d'Església, 
amb senlit profèlico-relativitzador 
i sen tit teològic, reconciliant a 
tols nivell s i celebrar/t, especial
ment donant sentit eucarístic . 

En definit iva, unes III Jorna
des viscudes amb un to serè i 
que donaren a tots una renovada 
esperança en el nostre treball pas
toral i ecles ial, a l'interior del 
qual es vol situar l'experiència de 
consiliaris del MUEC de Catalu
nya. (Esperem poder publicar més 
àmpliamen t un resum d'aquestes 
Jornades.) 

Salvador Pié 



El MUEC de Catalunya, membre afiliat del MIEC 

La "nova raó" d'un moviment 
evangel itzador 

A la darrera Assemblea Inter
redera l celebrada a Lima del 5 
a l 27 d'agost passat el MUEC de 
Cata lunya fou acceptat per una
nimitat com a membre af iPat del 
Moviment Internacional d'Es tu
diants Ca tòlics, la branca c~tu

diant de Pax Romana. A e lla pi 
assis tiren ci president del MUEC. 
['es tudiant Pere M. Comas i el 
cons iliari genera l, Salvador Pié. 
Alhora c i lle idatà Bonaventura 
Pelegrí fou con firmat com a COll

siliari mundial pels quatre anys 
propers, i el portuguès Antonio 
Malos Fcrrcira, re presentant de 
la nova experiència de la J EC por
tuguesa in iciada ja abans del 25 
d'abri l de 1974, com a secre la ri 
general. Gilberto Valdés, peruà i 
anl ic secre tari ll atinoamericà de 
MJ EC-J ECI , rou e legi t com a pre
sident i el malas i Leonard Fo com 
a vice-president . Alhora, foren 
designa ts pel con tinen t europeu 
per a forma r part del comitè di
reclor la JEC suïssa i el MUEC 
català. 

Mirant enrera 

Josep M. Huertas Claveria fou 
un coHaborador de primera hora 
de «Quaderns» . Ara i ací volem re-

Val a dir q ue aques ta XXVI II 
Assemblea del MI EC-Pax Roma
na fou un moment important de 
re[Jex ió sobre l'experiència mili
tan t de ls diversos moviments 
membres. Assumida ja l 'etapa de 
la «politització », que més o menys 
a to t aITeu ha tingut o té e l seu 
moment, e ls moviments evange
lit zado rs es troben ara davant del 
seu desa fiament fonamental: Ja 
seva raó d'ésser que no és tant 
convert ir-se en una escola de com
promís com ,'ésser unQ instàn
cia per a viure, aprofundir i ce
lebra r la fe dins i en el compro
mís. D'aquí que e l MIEC i els 
seus membres vulguin privilegiar 
la seva pedagogia de fe en aquells 
qui viuen la seva opció universi
tària amb una dimensió global
política i en una perspectiva de 
canvi, i això realitzar-ho com a 
experiència eclesia l. 

Esperem poder publicar els di
versos documents sobre aquesta 
Assemblea així com les reflexions 
que susci ta per a poder aprofun
dir aquestes observacions. 

Salvador Pié 

produir, del seu art icle (aparegut 
al núm. 2) No van voler esperar 
o no van saber-ne, uns paràgrafs 
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amarats de dolor i sinceritat, cor· 
prenedors. Ens semblen -encara 
avui- adients. 

«Ara hem restat nus. Amb l'àni
ma a les mans, fitant-nos els ulls 
sense comprendre'ns gaire, amb 
l 'esperança posada en l'amor com 
a única solució de la llarga crisi 
que comporta la lluita sense victò
ria. He pensat en l'error del qui 
creu que ocupar un càrrec és sola
ment ordenar i no posar·se al ser· 
vei dels governats; he pensat en 
les persones que estimo i en el 
mal que els puc fer; be volgut plo
rar -no sé per què- i no he tro
bat llàgrimes - tampoc no sé per 
què. 

Barcelona 

Dies moguts 

Nota 

Van ser·ho, evidentment, els que 
seguiren les execucions de cinc 
penes de mort a Barcelona, a Ma
drid i a Burgos, el 27 de setem
bre. 

Els secretariats de Justícia i 
Pau de Barcelona, Tarragona i 
Girona van publicar, el mateix 
dia, la nota segrent, llegida l'en
demà a innombrables esglésies: 
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»Després m'he posat a pregar 
amb el pensament per tal de po
der esperar en el dia de la recon· 
ciliació dels cristians, i hi be in
clòs - ni que em somrigui n tit· 
lIant-me d 'ingenu- els qui no van 
voler o no van saber esperar ... I 
per tal que un dia estimin aquest 
Crist que ens ha estat disfressat 
amb els símbols del poder, però 
que segueix vivent al fons dels 
qui sofre ixen, del s qui tenen po
ca cosa, dels qui pateixen perse· 
cució a causa de la justícia, dels 
nets de cor, de tots e ls qui, entre 
bastidors, van perdent, cada dia 
una mica, la fe i malden per man
tenir ci tresor d'una esperança 
que ja l'amor únicament pot con· 
servar. » 

Josep M . Huerlas Clave ria 

En plena campanya a favor de 
l'abolició de la pena de mort, i 
recents encara declaracions nos· 
tres sobre el clima actual de vio
lència (Secretariat General d'Es
panya, 6 de setembre; Secretariat 
de Barcelona, IS de setembre), ens 
arriba la notícia de l'execució de: 
Juan Paredes (Txiki) i Angel Ota<>
gui Echevarrfa; José Humberto 
Baena Alonso, José Luis Sanchez 
Bravo Solla s i Ramón Garcia 
Sans. -



No és hora de repetir a rgu
men ts o principis generals. Però 
tampoc no és hora de refugiar
nos en un silenci que seria inhibi
ció. 

I. Fem públics, des de la nos
tra impotència, el dolor i la cons
ternació que ens aclaparen. TOl
hom coneix e l nostre respecte a 
la vida de l'home - imatge de 
Déu- i ningú no podrà dir, ho
nes tament, que quan rebutgem 
una forma de mort de l'home per 
l'home, pretenguem justificar-ne 
una aJtra . 

2. No creiem, de cap manera 
que l'aplicació de la pena de mort 
resolgu i e ls problemes de convi
vència de la nostra societat, ni 
elimini les arrels de l'odi , ni de 
l 'esperit de violència i de venjan
ça que patim. 

3. Ens refermem, una vegada 
més, en la nostra voluntat d'a
conseguir, per to ts e ls mitjans le
gít ims. la superació d'aquesta fi
gura jurídica . Voldríem - utilit
zan t unes paraules recent s de Jo
sé M. Peman- veure substituït 
e l vell ta lió d'ull per ull i den t 
per den t, per un nou talió que 
proposi perdó per perdó i gràcia 
per gràcia. 

Funerals impedits 

A Sant Francesc de Sales ana
va a celebrar-se un funeral per 
Ull de ls difunts, ¡'executat a Bar
celona, Juan Paredes Manot. La 
força pública ho impedf. Ele
ments desconeguts, que no han 
estat pas identificats després, 

agrediren e l sace rdot que anava a 
presidir la celebració, mossèn Ro
bert Pons. Ha hagut de fer llit , a 
conseqüènc ia de l'atac. 

Un altre funeral, aquest per to
tes les víc times de les darreres 
set manes, va ser impedit igual
ment per la fo rça pública a Cor
ne ll à. 

Acte de Justícia i Pau suspès 

Justíc ia i Pau dc Barcelona pre
parà per a l d ia 2 d 'octubre un 
acte de pregà ri a per la reconci
liació a San ta Maria del Mar. Vis
lOS e ls esdevenimen ts an te rio rs , i 
a fi d'evitar qua lsevol acció que 
pogués ser interpre tada com una 
contribució a la divis ió entre ci u
tadans en aq uell momen t tens , su
primí vo luntàriament l'ac te. Amb 
independència d'aquesta decisió 
del mateix secretariat de Justícia 
i Pau , la policia impedia l'accés 
al temple, a l'hora que havia es
lat anunciada, a qualsevol perso
na. Després Justícia i Pau féu pú
blica la nota següent: 

I. El Secretaria t Diocesà de 
Justícia i Pau de Barcelo na, pro
fundament commogut per l'execu
ció de cinc penes de mort ci pas
sat dissabte. va prendre la deci
s ió de convocar una trobada per 
tal de fer una reflexió cris tiana 
sobre la pena de mort. 

2. Aquesta iniciativa va ésser 
coi ncident -i per tant àmplia
ment recolzada per un bon nom
bre d'entitats ecles ials i cíviques 
(Associacions de Veïns, CoBegis 
Professionals, e tc ... ). 

347 



3. La nova onada de violèn
cies que s'han produït a Barcelo
na i a Madrid, van obligar a un 
replantejament que havia de do
nar a l'acte una major amplitud, 
emmarcant-lo en una reflexió so
bre el dret a la vida. 

4. L'experiència directa del que 
va succeir en ocasió d'actes simi
lars a la Parròquia de Sant Fran
cesc de Sales de Barcelona i a 
Cornellà ens introduïa en una no
va situació d'enfrontament que 
podia tergiversar la finalitat de 
l'acte. 

5. Per aquestes raons objecti
ves Justícia i Pau va adquirir l'e. 
vidència que la seva iniciativa cor
ria un fisc molt elevat de caure 
en l'origen d'una nova irrupció de 
violència. Per això, conscient de 
la seva missió fonamental d'exi
gir la justícia i promoure la pau, 
va preferir renunciar a la seva 
iniciativa. 

6. AI mateix temps que expo
sa públicament les raons de la 
seva decisió, el Secretariat Dioce
sà Justícia i Pau de Barcelona 
protesta per una situació . repres-

Solsona: Jo tenim consell ! 

Amb Ja reunió celebrada el 21 
de juliol al seminari de Solsona 
va quedar oficialment constituït 
el nou Consell del Presbiteri. En 
la meva darrera crònica de mH-
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siva que converteix en perillosos 
uns actes inicialment pacificadors. 
Barcelona, 3 d'octubre de 1975 

Missa a Santa Anna 

Una missa amb molta ambien
tació de carte lls i anunci s a la 
premsa va ser anunciada per al 
dia 8 d'octubre, al vespre, a San
ta Anna. El migdia de la data in
dicada, aparegué un avís a la por
ta de l temple di ent que no tin
dria lloc l'acte anunciat. Després, 
l'avís va ser re tj¡-a t. A l'hora indi
cada, e l recto r de la parròquia ce
lebrà la missa com cada dia, sen
se cap re ferència especial, ni ho
milia ni pregària dels fid els. Els 
assistent s restaren en silenci , i a 
la sortida un grup s'aplegà i es 
manifestà amb algun parlament, 
cants i crits. Sembla, segons per
sones informades, que hi hagué 
una prohibició del cardenal, que 
després fou mitigada -en el sen
tit només de no tancar e l temple 
a l'hora indicada- en evitació 
d'aldarulls que la mateixa autori
tat civil estimava probables. 

jan maig, ja us havia predit, ben
volguts lectors, el procés electo
ral en Què estàvem embarcats. 
Doncs bé, el presbiteri diocesà va 
respondre massivament tant a la 



consulta que se li féu sobre la re
forma dels estatuts vells, com en 
Ics distintes [ascs de les eleccions. 
Penseu, per exemple, que sobre 
176 preveres censals (de sensats 
ho devem ser tOLS, ja no fórem 
preve res) les sengles respos tes han 
osci¡'¡at entre 140 i 147, tot un rè
cord cn aquesta mena de llices. 
TOLS ens en vam felicitar, el bis· 
be Joan e l primer. 

La participació, doncs, havia es
tat aconseguida, el que ja es pre
sen tava com a problemàtic era el 
significat de tal participació. Sens 
dubte que ha servit per a posar 
en evidència, en contra d'ingènues 
suposicions, la situació real dc la 
clerecia pel que fa a discrepàn
cies i actituds, tal vegada la cosa 
més natural del món però talnbé 
decebedora i do lorosa. Justament 
els nous estatuts, almenys en al
gun dels seus art icles més deli
Cats com cra el dc la representati
vitat per zones i sub-zones. s' ins
piraven en aquesta pretesa bona 
fe dels destinataris. Fou endeba
des que el bisbe (present en cada 
un dels tres centres, Tàrrega, Sol
sona i Berga, on tingué lloc la pri
mera c Lapa de les votacions) de
manés a l bon seny dels presents 
que no fossin partidaris votant no
més cand idats d'un sol color. «Ja 
pOLS xiular s i . ..• Van ser excep
cions insignificants els qui varen 
fer-ne cas a l'hora de la veritat. 
Tothom tirà al dret. El mateix va 
passa r, en el segon temps, amb 
els cand idats diocesans. Ats pri
mers noms que eren cantats (allò 
semblava la rifa de Nadal), de se
guida apuntaven els dos bàndols 
que, per entendre'ns, tot i que no 

m'agrada gens servir-me d'aques
la odiosa lerminologia, anomena
rem dreles j esquerres. Era diver
lit de veure. 

No tenim experiència democrà
tica, cal reconèixer-ho: ens fem 
mal al joc més innocent. Hi ha
gué en una i altra facció, més en 
les dretes que en les esquerres, 
algunes escaramusses subterrà
nies bé que disperses, alguns co
nats de campanya electoral. Val 
a dir que les esquerres, tot i el 
cert esgotament que s'observa en 
les seves files, adoptaren des del 
primer moment una captinença 
més noble i positiva propugnant 
una sèrie de noms de molta talla; 
les dretes, al cont rari, a manca de 
cont rincants condignes, anaren 
sumanl vots a fi d'evitar simple
men t que triomfessin els altres i 
segons qu i. Ningú no prometia, 
evidentment, arreglar ponts ni 
carreteres a l'esti l dels vells ca
cics que així es ficaven vots a la 
butxaca; semblava més aviat (per
dó per la franquesa) com si els 
primers fossin els qui tinguessin 
ganes de pencar, de tibar el car
ro, i els segons de posar brides. 
Resultat de tOt això? Que les for
ces s'anaven neu tralitzant fins a 
anuHar-se mútuament: s i en a l
guna comarca Ics dret es coparen 
de manera alarmant tots els es
cons, en les res tants la cosa va 
anar a m itges ... Monsenyor Mar
tí, home de pau, en ús de les seves 
atribucions, es li mità a equilibrar 
imparcialment la balança elegint 
el que de cada una de les tres de
marcacions havia romàs en segon 
lloc. La pesada final, tanmateix, 
s'incl inaria lleugerament cap a 
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l'esquerra, que és el que convenia, 
i més encara, perquè avui dia un 
organi sme pastoral ha de ser di· 
nàmic, asst:nyat però dinàmic, i 
sota el reclam del pluralisme i 
de la bona harmonia entre les di
verses lendències, sovint no fem 
sinó quedar-nos encallats, anar 
endarrera, quan el que cal és anar 
endavant, «peti qui peli», que di· 
ria en Capri (mirant de no petar 
ningú, natura lment!). Ja és molt 
que aquell qui presideix, signe 
d'unitat i de comunió, estigu i d is
posat a donar joc, com passa en 
ci nostre cas. 

IÒs precisament aquest interès 
que e l prelat ha manifestat de pa
rau la i d'obra a favor del Consell 
del Presbiteri, el que ha fet que 
uns i altres, més els uns que els 
altres (aquells que abans no creien 
en dita inst itució conciliar), s'ho 
prenguessin a Ja valenta. Si ara 
anava de veritat, ningú no volia 
perdre el tren. De manera que ha 
pesa t poc, si ha pesat gens, en els 
ànims ,'esment de la provisiona· 
Iitat de l'administració apostòlica 
que sofr im; hom s'ha captingut 
com si la jugada fos definitiva, 
duradora. 

Quines són les característiques 
del gabinet nou nat? Es compon 
de vint-i-dos membres, tres més 
que l'anterior, a reserves d'algun 
altre que s'hi pugui encara afegir 
dc nomenament episcopal. S'hi ha 
incorporat gent nova, inèdita. 
N'han desaparegut algunes viejas 
glorias. D'edat, és s i fa o no fa 
com el que el va precedir, ten
dint tal volta cap a una mica més 
jove. Indou dos representants 
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dels religiosos. Tindrà una vigèn· 
cia de quatre anys . Ah, i els seus 
estatuts amb el decret d 'aprova· 
ció corresponent, han esta t publi
cats en el . Boletín Oficial Ecle
siastico» (núm. 418, juny-ju liol 
1975). Etc. 

Tot això, però, ja és anècdota 
a oblidar. «Quid hoc ad aeterni
tatem?,. Una tempestat en un got 
d'aigua. Déu vulgui que, testimoni 
fid e l, hagi reeixit en ci diagnòs
tic object iu que he intentat d'o
ferir-vos-en, comesa difícil essent 
part interessada com sóc. El que 
compta rà en endavant serà la vi
cia que tingui i que injecti el nou 
Consell. Assegurada aquesta pe
ça-ciau de l'engranatge diocesà 
- la primera que s'ha reconstruït 
després de la desfeta, raó per la 
qual haurà de suportar, de mo
ment, tot el pes del bisbat-, cal
drà anar avançant cap a la crea
ció del Consell Pas toral, altra
ment ens passarem el temps con· 
templant-nos el melic. Escolteu 
l'arxiprest: «Amic, ja s'ha acabat 
de tocar-nos la panxa / i de jugar 
a l tresillo (no ho dic en pla de 
xanxa), mentre la fe s 'apaga si 
l 'Esperit no manxa / de nou i en
ganxa tot allò que es desenganxa .• 

Una primera reunió, la const i
tutiva, no podia donar gaire més 
dc si (i en vigílies de vacances en
cara menys), entre les presenta
cions de ritual, lectura d'informes, 
organització interna i proposta cie 
lemes més urgents a estudiar (ine
vitablement ha calgut començar 
pel s dericals a base d'una po
nència que està escatint els se~ 

güents punts: actualització teolò
gica, espiritualitat, formació pas-
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D'ACI I D'ALLA 

Des d'aquesta secció ens cal feliei· ra. Ens fem vells no tenim he-
tar Josep M . Fisa, coHaborador assidu re u s. 
de ICQuaderns". per la seva recent or· 
denació sacerdotal. 

Tingué lloc a Molins de Rei, i 
l'acompa nyaren mollS amics. Nos
a ltres, q u e sabem de la seva fe 
esperançada , ens n'alegrem. Pcr 
molts anys l 

Solsona 

El pobre bisbe Joan va d'ací d'a llà 
com una llançadora. 

No sols és a Solsona el dijous 
i ci divendres cic cada setmana,on 
rep visites. s inó que va de la Se
ca a la Meca contínuament. Ara 
te' l t robes a Sant Ramon, a ra a 
Queral!. .. Sort que amb les tres 
set muncs de vacances que ha pas
saL a l Canadà deu haver refet Ics 
forces, a ltrament el m atarem en 
quatre dies. 

No passa setmana que no celebrem 
les bodes d'or I de plata d'algú : avu i a 
Sant Llorenç d els Morunys, demà a 
Gaspi, demà passat a Bellpuig ... 

J a que no pode m fes tejar pri
meres misses ens hem d'aconten
ta r amb aquestes altres comme
moracions. Fa goig i fa pena alho-
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Per no ser menys que el de la plaça 
de Sant Jaume, tots els Aiuntamen~s 
dels nostres pobles 1 poblets han anat 
estrenant banderes catalanes. 

És un símbol, però, que no cor
respon pas a la realitat, siguem 
s incers : mentre a Bellpui g fo ren 
suspeses les «Si s hores de cançó» 
que s'hi havien de celebrar a pri
mers d'agost, en d'altres llocs no 
es nota cap inquie tud per a in
troduir el ca ta là a les escoles, ni 
que s iguin de l'Església . On som? 

A Ce rve ra i a Tàrrega s'han retut sen· 
gles homenatges al gran historiador 
Agustí Duran i San pere, tan vinculat 
a una I altra ciutat. 

El «Fu ll Diocesà Vic-Solsona» ha co
mençat a publicar e ls resultats d 'una 
estadística·enquesta sobre els religio
sos de l nostre bisbat. 

Teni m, si els n ombres no fa
lIen : 3 cases i 35 membres de vi
da contemplativa (o de clausura); 
12 cases i 113 membres d'acció 35-

s is le ncial O benèfica; 22 i 213 que 
es dediquen a la d ocència; 8 i 40 
que exerceixen el minis teri parro
quial (o servei minis terial ). Com 
veieu , tot un fotimer de frares i 
monges. Fins a quin punt se sen
ten ells i els sentim nosaltres, 
membres de l'Església diocesana? 



toral, distribució de personal i 
problemes econòmics). La prope
ra, la del 10 d'octubre, ja serà una 

altra cosa: el comença ment d'una 
nova esperança que, s i Déu vol, 
no serà defraudada. 

Navàs, 17 de setembre de 1975. 

Climent Forner 

Tarragona: Homenatge al Rector de Vallfogona 

El dia 12 de setembre se cele
brà a Vallfogona de Riucorb l'a
nunciada «Diada literàrio-sacerdo
tal . en l'escaiença dels 350 anys 
del naixement del poeta Francesc 
Vicenç Garcia. 

Hi foren presents nombroses 
representacions de sacerdots de 
totes les diòcesis catalanes, pre
sidits per l'arquebisbe de Tarrago
na i e ls bi sbes de Tortosa, Lleida, 
Urgell, el bisbe auxiliar de Bar
celona Ramon Daumal i l 'abat de 
Mont serrat. 

Una missa concelebrada inicià 
la jornada, en la qual l'arquebis
be doctor Pon t i Gol predicà una 
bella homilia. Després, en una vet
ll ada literària, mossèn Climent 
Forner traçà un perfil del poeta 
siscentista . El pare Miquel BatllO-

ri dissertà sobre l'aportació al 
ll arg dels temps dels eclesiàstics 
a la cu ltura catalana. Josep Grau 
hi presentà la imminent antolo
gia de poetes sacerdots catalans. 

Després del dinar els sacerdots
poetes divertiren la concurrència 
amb els seus versos. Cal destacar 
la presència de mossèn Pere Ri
bot, mossèn Camil Geis i tants i 
tants d'altres. Mossèn Climent 
Forner hi llegí unes celebrades 
«dècimes a l Rector de VallfogO
nalt. 

Tota la jornada tenia un sentit: 
el de l'a firmació del clergat del 
país en l'a rrelamen t a la llengua 
i a la terra, en motiu de l'home
natge al «rector-poeta » que es 
mantingué fide l a l català durant 
els anys de la Decadència. 
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Mossèn Ramon Alsina, rector de 
Berga, va dirigir una carta oberta al 
president de la Diputació Provincial. 

En ella es queixava de l'estat 
d'abandó en què es troba la cate
dra l del Berguedà, l'església de 
Sant Jaume de Frontenyà, la nas
I ra millor joia romànica. Fins ai 
moment present no se sap que ha
gi obtingut resposta. 

Mossèn Ramon Garcia I Escaré ha 
publicat un deliciós llibret sobre un al· 
tre "mossèn Ramon» Gríful I Candàli· 
ga, capellà que fou de Viladomiu Nou. 

• 

Es farcit d'anècdotes viscudes. 
Si us int eressa, dirigiu-vos a l'au
tor: Pa ter d'Artilleria. Palma de 
Mallorca. 

Aviat deurem inaugurar el pantà de 
La Baells . 

l'.s majestuós el pont que ha 
calgu t aixecar per a enllaçar Ber
ga i Vilada per damunt de les 
aigües. No oblidem, però, que so
ta la mirada verda i blava del fu
tur estany hi seran sepultades 
quatre vides, les dels pobres 
obrers que hi han deixat la pell. 

C. F. 
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TEMPS OBERT 
----------------------

L'Església de Galleia 

compromesa 
amb el seu poble? 

Almenys això sembla que podria 
deduir-se tant de les paraules dels 
bisbes d'algunes de les cinc diò
cesis gallegues fetes públiques 
aques ts últims temps, com de les 
proposicions aprovades a la sego
na Assemblea del Concili Pasto
ral de Galícia. 

Pel juny d'enguany, a la ceri
mònia d'cnlrada corn a ad.minis
trador apos tòlic de la diòcesi de 
Tuy (Vigo), el bisbe José Cervi
fio va manifestar el seu desig de 
moure's enmig del poble i de les 
circumstàncies i problemes d'a
quest; i va tenir un record per a 
tots els qui sofreixen: malalts, po
bres, empresonats, emigrants, 
gent de la mar ... com els més es
timats del Crist, i, per tant, dels 
qui formen aquella Església. Des
prés d'aquesta aHusió, les seves 
darreres paraules, pronunciades 
en gallec, van ser per a evocar el 
bi sbe Lago i Gonzalez, mort fei'} 
cinquanta anys, tot destacant la 
vinculació d'aquest prelat a la 
llengua i la cultura gallegues i 
significant que les peculiaritats 
lingüístiques i culturals són de 
molt interès ' per una Església que 
vol prendre contacte amb el re
naixement cultural de certs am
bients inteHectuals, i sobretot 
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amb el d'un poble que parla ha
bitualment i majoritàriament en 
llengua gallega .• 

També al fina l de juny, a la 
clausura de la segona Assemblea 
del Concili Pastoral de Galícia, el 
seu president Angel Suquía, ar
quebisbe de Santiago de Compos
tel'la, deia: . Anem a celebrar l'eu
caris tia en llengua vernacle, cons
cients que amb això no fem més 
que seguir fidelmen t els principis 
i les orientacions del Vaticà n .. _ 
Ja sé que sempre s'han politi tzat 
i es polititzen les llengües verna
cl es, com es polititza l'evangeli. 
Però no per això deixarem de pre
dicar l'evangeli o de parlar amb 
Déu en la mateixa llengua amb 
la qual parlem als nostres pares 
i germans.» I a la mateixa clau
sura, el bisbe de Mondoñedo (El 
Ferrol), Miguel Angel Araujo, afir
mava: .Que aquesta Assemblea si
gui per a tots la reI d'un profund 
compromís cristià amb Galíc~a .• 

En les proposicions de l'esmen
tada Assemblea, que va tractar el 
tema general d'. EI laic en l'Es
glésia . , malgrat cI (O encara mas
sa eclesial, exhortatiu i moralit
zant i, a vegades, ambigu que s'ha 
empra t en la seva redacció, s'o
fereixen pistes i es demanen ac
cions concretes. :es una crida als 
cris tians de Galícia a un compro
mIs .en la lluita per l'alliberació 
integral de l'home gallec, especial
ment dels humils i marginats • . l!s 
la rehabilitació de les .comuni
tats de base. i la invitació a po-



sar en marxa -altra vegada i 
pot ser massa tard- els movi
ments especialitzats. Demana a 
bisbes i sacerdots dc «suprimir 
am b u rgència lOts els signes de 
poder i dc riquesa» que els sc
paren de l món o brer. Denuncia 
certes fo rmes de presència de l'Es
glés ia en el món rural com «opres
sores, moralment i econòmica
ment, dels pagesos». Fa una crida 
a la Univers itat perquè sigui un 
veritable «centre recep tor-projec
tor de la problemàtica gallega. i 
promo tor de la cultura autòcto
na . tS alè als cristians perquè «si 
no troben canals a la legalitat» 
per a cerca r la justícia, es com
prometin a l marge d'aquella i se
gons la seva consciència. Conté la 
solemne promesa que el'Església 
resoldrà com més aviat millor 
les injustícies intraeclesiàstiques • . 
Reclama «un s indicalisme lliure i 
autònom • . Defensa . Ia lli bertat 
de reunió, expressió, associació i 
in formació», així com de «nous i 
millors canals polítics» . 

Una proposició «urgeix la crea
ció a to tes les diòcesis de la re
gió de comissions Justícia i Pau». 
En una altra es diu «que to t ma
trimoni re ligiós (no tan sols e l 
catòlic) tingui efectes civils plens. 
I q ue to t ciutadà gaudeixi de lli
bertat per a contraure matrimo
ni davant les autoritats de l'Es
ta t, si així ho desitj a, sense trà
mits de tipus religiós • . A l'última 
proposta es demana «que la jecar-

quin renunciï a qualsevol càrrec 
de ca ràc ter polític i econòmic» . 

Si bé és cert q ue bona part de 
la premsa i les revistes s'han fe t 
r essò de les paraules de ls bisbes 
i de les proposicions aprovades 
en aques ta segona Assemblea del 
Concili Pas toral de Galícia -mas
sa temporalistes, segons alguns 
rcce losos-, també cal dir que 
tant l'home del carrer com part 
del clergat no han fet gaire es
ment per ara ni de les unes ni de 
les altres. ¿Manca de credibilitat 
en les man ifestacions verbals o 
escrites? Tal vegada. Però, amb 
to l. seria injust de ixar de consi
dl! r3 1" el seu valor real represen
la I pel servei a un poble al qual 
ca l cerca r vies per a superar una 
depassada s ituació sòcio-cultural; 
poble que, per a ltra banda, tam
bé espera dels seus pastors acti· 
tuds coherents en tre les paraules 
i e ls fets. 

s. c. 

Zaire: On va Mobutu? 

Des de la greu crisi de l'any 
1972 en la qual el general Mobutu 
va expulsar del pals el cardenal 
Malula.' les relacions Església-Es-

1. Veieu els antecedents de la crisi a «Quaderns», nÚJ!1. 26, pp. 
566-568. 
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tat no havien passat una situació 
tan delicada com la que s'ha do
nat aquest any. 

Abocat a un procés de descolo
nització i de transformació, com 
altres països africans, Zaire, més 
concretament el seu «guia. Mo
butu, tracta de lligar a les tradi
cions pròpies del país altr~s ex
periències concretes, en aquest 
cas de nacions socialistes com 
Xina, Corea del Nord i Cuba, en 
les quals cerca model per obte
nir una síntesi d'identitat nova i 
vella alhora_ Això, a més a més 
d 'una ajuda tècnica i ideològica. 

Aquest camí porta el president 
Mobutu a decisions conflictives, 
agreujades a més per les seves 
actituds autoritàries i personalis
tes, recolzades sempre per l'ac
tuació del partit únic instituït per 
ell mateix: el MPR (Moviment 
Popular de la Revolució). 

En un poble que dóna una im
portància gran a les pràctiques i 
als ritus religiosos -com general
ment tots els negres africans-, i 
on un 42 % és catòlic, la decisió 
del president, en nom de l'auten
ticitat africana, de suprimir l'en
senyament religiós o el Nadal com 
a festa, obligava a donar a aquest 
poble quelcom de nou per reem
plaçar-ho. I així ha nascut una 
nova religió laica. «El partit és 
una religió que ens posa en COD

tacte amb Déu mitjançant els nos
tres avantpassats difunts.. .El 
MPR s'ha de considerar avui com 
una església i el seu fundador 
com un messies. No tenim cap 
m és dogma i només un profeta: 
Mobutu Sese Seko .• 

Els bisbes catòlics del país, pas-
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tors d'una Església molt africa
nitzada, van analitzar la situació 
de l'Església del Zaire en un do
cument en el qual deien: aLa laï
cital de l'Estat no planteja cap 
problema a l'Església si s'entén i 
es practica d'acord amb la Cons
titució, segons la qual no hi ha 
religió o forma religiosa que s'im
posi a tots els ciutadans com a re
ligió de l'Estat. ¡;s més , per raó 
de llur laïcitat , l'Estat ha de res
pectar i protegir les creences re
ligioses de tots els ciutadans.» 
«Quant al principi del "recurs a 
l'autenticitat", aquest no renega 
ni refusa en si mateix tota apor
tació històrica de l'exterior, tant 
en el camp científic, tècnic i filo
sòfic com religiós, mentre con· 
tribueixi positivament a la realit
zació d'una societat harmoniosa i 
integrada.» 

Més endavant, i en referir-se a 
certs fets produïts: supressió /de 
noms cristians d'origen nO afri
cà, de moviments juvenils con
fessionals, de mitjans de comuni
cació -especialment de la premsa 
cristiana-, de l'ensenyament re
ligiós a les escoles, i de la procla
mació del MPR com a església, 
expressen la seva preocupació pel 
fet que «el principi de laïcitat de 
l'Estat sembla entendre's a Zaire 
en un sentit antireligiós o, al
menys, d'oposició a la religió cris· 
tiana». 

Fan palesa tot seguit la seva fe 
en Jesucrist i en la comunió ecle
sial catòlica, i es lamenten del 
trencament unilateral del diàleg 
per par t de l'Estat, al mateix 
temps que declaren l'Església dis
posada a contribuir a «les obres 



de desenvolupament de la nació i 
a col:laborar amb totes les insti
tucions i els homes de bona vo
lunta t. . Mentrestant, l 'Església 
s'obliga a cercar vies d'una pasto
ral nova _que estarà despullada 
de les estructures de les obres 
temporals i haurà de ponar a 
terme el missa tge evangèlic úni
cament a través del seu testimo
niatge i del d 'aquells cristians que 
es comprometin individualment 
in serint-se als diferents sectors de 
l'activitat nacional». 

Com a conseqüència d'aquesta 
situació, l'episcopat de Zaire va 
adoptar la següent postura que va 
fer pública a primers d 'any i que 
resumim: l'Església catòl ica que
da ex imida de LOta obligació res
pecte a l'Estat i als ciu tadans en 
I"elació amb les escoles que fins 
ara ella administrava; pren nota 
de la supressió de les classes de 
religió en les escoles oficials, de 
les quals retira per tant els ecle
siàstics que n'eren professors de 
religió; e ls laics que exerc ien de 
professors cie rel igió poden fer
ho en alrres matèries; els cler
gues i religiosos ensenyan ts de 
disciplines diverses i no de matè
ria religiosa, poden continuar 
aportant la seva coHaboració a tí
tol personal, mentre no els impo
sin doctrines contràries a la fe; 
en les obres san itàries. de cari tat 
i socials, l'Església està disposa
da a con tinuar contribuint al des
envolupament del país; demana a 

l'Es tat, però, que respecti les ca
racterístiques peculiars del perso
nal religiós que treballa en aquells 
centres, i que no sigui obligat a 
practicar cap doctrina conlrària 
a la seva fe; per altra banda l'e
piscopa t es compromet que l'Es
glés ia-institució vagi deixant poc 
a poc la gestió de tot allò que si
gui temporal. 

La resposta del president Mobu
tu a l'episcopat no es féu esperar. 
En acte multitudinari celebrat el 
primer de febrer d'enguany a l'es
tadi .20 de maig. de la capital de 
la nació, va destacar els aspectes 
més rellevant s de la revolució pre
sent i, entre altres coses, digué: 
«Per nosaltres Déu continua es~ 

sent Déu i la religió continua 
essent la religió. La religió no és 
un assumpte d'Estat. Ser catòlic, 
protes tant, kimbanguista o musul~ 
mà és una qüestió jnd ividu~1. Vaig 
cridar l'atenció als bisbes, nadius 
i estrangers, que es proposaven 
entorpi r la marxa de la revolu~ 

ció ... En rebre els bisbes, els vaig 
preguntar per què no tenim mai 
problemes amb e ls musulmans,2 
protestants o kimbanguistes, i sí 
regularment amb els catòlics. Crec 
que això és degut a l'alienació ... 
A partir d 'avui el sacerdot que 
prediqui en una església parlarà 
de l'evangeli . Al qui intenti par
lar del MPR, de l'Estat o de Mo
butu, veurà tancada la seva es· 
glésia ... Nosaltres hem decidit que 
to tes les escoles siguin controla~ 

2. Sobre les caracterfstiques de l'Islam negre vegeu _Quaderns_, 
núms. 31-32, pp. 451-454. 
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des per l'Estat. Que la religió i la 
creu re tornin al temple. I no te. 
nim intenció de tomar-nos en
rera ... » 

I en al tres parts de la seva in
tervenció afirmava, però: «No 
voldria que ens n'anéssim d'a
quest es tadi 31nb la impressió de 
divisió, sinó que con tinuem units. 
El que he dit respecte dels bis
bes són decisions que he pres i 
que manté l'Estat, però no és el 
meu propòsi t declarar la guerra 
als bisbes. Us invito que els dei
xeu fer el seu treball. Jo podria 
tanmateix no aplicar les mesures 
de tanca ment de temples a què 
he ret aBusió fa uns moments ... 
Insisteixo sobre l'entesa que h a 
de prevaler entre tots nosaltres. 
Jo sóc el cap de tota la família 
zairesa ... Voldria que el problema 
dels bisbes que vaig tractar en 
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una nota colèrica se submerg!s al 
riu Zaire.» 

Posteriormen t la força del par
tit únic ha esdevingut evident. Se 
li ha confiat el control de les r eu
nions -fins els bisbes no han 
pogut reunir-se durant alguns me
sos-, la Facu ltat de Teologia de 
Kinshasa s'ha convertit en escota 
de l'Es tat , els seminaristes s'han 
vi st incorporals obligatòriament 
a Ics joventuts del MPR... Els 
crist ians, semb la que continuen fi
dels a la fe en les noves circums
tàncies, a Ics quals volen emmot
llar-se com a ciutadans i sense 
tracte discriminatori per raó de la 
fe que professen. Com veieu, cir
cumstàncies molt difíci ls, perquè 
vénen determinades per l'existèn
cia d 'un poder arbitrari i despò
tic que ell mateix promou el cul
te a la pròpia personalitat. 

s. C. 
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