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Avll 1111 lubscrlptora: 

Aquest mlmero 39 tanca l'any. Per tant, amb el èegOent 
començarà la nova lub8crlpcló. Comptem que voldreu continuar 
rabent la revllta. 

Desprél d'haver aguantat durant dos anys el mateix preu, 
malgrat la gran apujada general de costos, el preu de la ravlata 
sarà a partir d'ara de 400 palsetes l'any. 

Com les altres vegades, podeu fer el vostre pegament per 
gir postal, taló bancari o personalment. al carrer de Rlvadeneyra, 
6, 4.', els dies leborals -excepte els dlssabtas-- de 9 a 2 o 
de 4 a 7. D'aquesta manera eOI facilitareu les tasques admlnl. 
tretlV88 I quedaran raduTdea lea despeaea d'administració. 

Us ho agraim sincerament. 

. 
L'administració de .Quaderns> 



VII- 19'5 - .19 

PRIMERA 
PLANA 

L'«IMPASSE. DEL 

POSTCONCILI 

Quan el papa Joan es va despenjar un bon dia amb 
l'anunci d'un concili ecumènic tots vam fer cara d'en
zes. Qui de nosaltres pensava, aleshores, en concilis, 
que semblaven pertànyer al domini de la història pas
sada? 

Després, i ben de pressa, vam començar a obrir els 
ulls i ens vam posar en carni. I el ConciH va represen
tar una gran esperança per a tota l'Església. També 
per a la nostra. I ens vam anar trobant amb un feix de 
documents a les mans, com una pluja benigna, que 
vam llegir, estud iar, CQmentar, explicar ... I va venjr 
el postconcili. 
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S'ha de treure pols a l'imperial mantell de l'Es
glésia, deia el papa Joan. I ara comprovem que la pols 
era precisament el que l'aguantava: l'espolsador el fa 
saltar a trossos, de tan arnat com era! S 'han d'obrir 
les finestres, que entri aire fresc. Però estàvem tan 
tancats i els vents bufaven tan fort que ha entrat com 
un huracà i ha prodtiit més d 'una pulmonia. Breu: 
que no era qüestió de retocs, sinó de canvis força subs
tancials. 

Les velles estructures no han aguantat el cop i han 
començat a esbotzar-se: secularitzacions, buidament 
dels seminaris, crisi de les organitzacions apostòliques, 
trencament de la uniformitat, tensions, lluites, contes
tació. Però també interrogants sobre la fe, el seu con
tingut, el seu sentit; qüestiona ments radicals; aban
dons. Els fets han capgirat, aixf, els nostres progra
mes d'aggiornamento. 

Les reformes s'han quedat curtes i no semblen to
car pas el fons de les qüestions ni afrontar els grans 
problemes de l'Església amb vista a endegar la situa
ció amb eficàcia i realisme -si DO redreçar-la. La re
forma litúrgica posa de manifest el dèficit de comu
nitats de fe. El canvi de vestit, de vida i de preparació 
dels capellans no ha parat les secularitzacions, ni re
fet la imatge del prevere, ni nodrit els seminaris. Els 
òrgans de participació -consells de tota mena, comen· 
çant pels presbiterals- no han aglutinat prou les for
ces, ni aconseguit la corresponsabilitat, ni superat el 
clericalisme. El projecte que porten a dintre les «c0-

munitats de base. no ha revitalitzat la institució. Han 
aparegut les pors, les reticències, el desencant, l'endu
riment. I s'han polaritzat els grups. 

Un carreró sense sortida? 
Aquest número recull algunes de les qüestions vi

tals que són aquí, inajornables: baptisme d'infants, ca
tequesi, secularitzacions, seminaris, ministeris, rela
cions entre Església i societat. No podem amagar el 
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cap sota l'ala: els ma terials que oferim donen testi
moni del camí que hem corregut, però la seva lectura 
diu també prou clarament que els fets i les expectati
ves depassen les nostres possibilitats i els carrils 
oberts. 

Sortosament l'Esperit anima l'Església. Ell vestirà 
de carn i nervis el que, avui, pot semblar un esquelet 
decrèpit. No sabríem, però, adormir-nos beatament en 
aquesta certesa. El moment present, l'impasse post
conciliar, és una crida a la creativitat ardida i rejove
nidora de la nos tra vella i estimada Església. 
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L'ESGLÉSIA DAVANT 

EL CANVI 

Alguns Esta ts europeus han jugat cartes clistintes, 
amb pocs dies de diferència i a no gaires metres de 
clistàn ia, amb motiu del canvi que s'ha produït a la 
més alla magistratura de l'Estat espanyol: les seves re
presentacions oficial s a Madrid , a la missa del 27 de 
novembre, contrastaven de manera vistent amb les que 
havien enviat, feia tot just quatre dies, a les exèquies 
del diumenge. Aquest doble tracte ha estat interpretat 
com un intent de marcar unes diferències: distàncies 
amb el que s'acaba i recolzament del que comença. 

Aquests darrers anys, també la jerarquia episcopal 
espanyola s'havia anat distanciant progressivament de 
les posicions polítiques beHigerants que havien estat 
les seves, sense acabar de confessar obertament, però, 
que es tractava d'un canvi real d 'actitud respecte al 
que havia fet tot just abans d'ahir. Alguns ho atribuïen 
a dificultats pràctiques d'entesa. Altres, l'acusaven d 'o
portunista: l 'esgotament del sistema és tan vistent 
-deien- que l'episcopat se'n distancia i comença a 
coHocar els seus peons amb vista als nous temps que 
s'apropen. 

Què passarà, doncs, ara que el canvi ja ba arribat? 
¿Es tornaran a estrènyer els llaços, en una mena de 
«reconciliació., després del darrer parèntesi de males
tar? Si així s'esdevenia, raó fóra donada als qui titlla
ven d'oportunista i tàctica l'actitud dels bisbes, les es
perances de molts cristians restarien decebudes, assis
tiríem a una «restauració» que significaria una recai
guda en els errors antics. 

L'època sacralitzadora ja ha passat a la història. 
L'Església jeràrquica no ha d 'emmotllar el seu compor-
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tament segons els models dels Estats d'aquest món. Les 
seves relacions amb l'Estat han de canviar per principi 
i no solament per dificultats o picabaralles amb un 
règim polític determinat. Per això ens plauria que el 
canvi representés, des d'aquest punt de vista, un veri
table trencament amb la situació anterior. 

Les paraules del cardenal Tarancón en la missa ce
lebrada amb motiu de l'«exaltació . del Rei, semblen 
orientar·se decididament en aquesta direcció. No els 
regatejarem pas el nostre aplaudiment, nosaltres que 
fa quaranta anys que esperàvem un canvi de llenguat
ge. Cal, però, que, d'aquí endavant, els fets correspon
guin a les paraules: és tot un programa de reformes 
que s'obre al nostre davant i que han de comportar 
canvis a nivell institucional, jurídic i en la manera de 
pensar la pròpia m issió i el propi ésser de l'Església. En
cara avui tenim or i plata, temples per a rebre els Reis, 
paHis per a conduir-los i mitres i bàculs per a acompa
nyar-los. En una paraula: l'Església institucional -que 
parlava per boca del bisbe de Madrid un llenguatge 
nou- és encara una institució poderosa que s'adreça 
a una altra institució. E.s l'Altar que dialoga amb el 
Tron. 

«Deixeu al Cèsar el que és del Cèsar.. Aquesta pa
raula de l'Evangeli sembla talment adreçada als nos
tres bisbes com una crida a la independència de l'Es
glésia, a recentrar-se en la missió que li és propia, a no 
pensar-se ni comportar-se com una institució d'aquest 
món. De política, en tot cas, ja ens n'ocuparem els 
cristians. 
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NADAL, CELEBRACiÓ 

CRISTIANA ENCARA 

Així que entrem al desembre se'ns fa present Nadal. 
Tot comença a parlar-nos-en: els anuncis comercials, 
la iHuminaci6 dels carrers, les nadales. La litúrgia 
d'Advent no ha estat, doncs, l'única precursora: Isrues, 
Joan Baptista, Maria s'han trobat ben acomboiats. D'a
quí l'agredolç que s'apodera de molts cristians a me
sura que s'acosta Nadal. 

Avui l'Església ja no ritma la vida: la societat ha 
anat ocupant el terreny i ha transformat, per dintre, 
el contingut real d'un marc que roman intocat. Na
dal i Pasqua continuen essent dues fites importants. 
Però no s6n el Nadal i la Pasqua d'abans. 

Aquest procés de secularització ha arribat, amb tot, 
a resultats força diversos. Setmana Santa i Pasqua 
s'han convertit en unes vacances d'e primavera sense 
referències cristianes explícites, almenys entre nosal
tres, on les processons no s6n espectacle públic ni re
clam turístic; i així, mentre la vida segueix el seu curs, 
els cristians ens trobem en els nostres temples i ce
lebrem la Pasqua del Senyor. Una secularització, comp
tat i debatut, força reeixida. Les festes de Nadal, en 
canvi, han conservat i utilitzat la carcassa cristiana: 
pertot veureu l'estrella dels Reis, aHusions al naixe
ment, invocacions a la pau promesa als homes de bo
na voluntat; però es t.racta només de simples acords 
cristians, que fan el paper de comparses. D'aquí el ma
lestar difús que molts experimenten aquests dies, la 
revolta interior que s'apodera d'alguns, les ganes de fu
gir i de cridar ben fort: «nosaltres no som d'eixe món». 

Però de Nadal només n'hi ha un i els cristians no 
podem deixar-nos-el perdre ni renunciar-hi. No és el 
Nadal de consum, per molt que s'emplenin també les 
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esglésies, que corrin fe licitacions estandarditzades j 

que les cançons piadoses ressonin per carrers i boti
gues o surtin a la petita pantalla que presideix tants 
menjadors familiars. 

AixJ -i cada any amb més força- els cristians ens 
trobem afrontats a uns greus interrogants: ¿de debò 
que no hi h a res a fer per rescatar d'aquest emba· 
lum la festa de Nadal?; ¿només hi cap, en tot cas, una 
salvació individual, al capdavall escapista?; ¿l'Església 
institucional ha d'assistir passivament -entre impo
tent i satisfe ta, aneu a saber- al desenrotllament d 'a· 
quest procés que infla i desnaturalitza la celebració de 
Nadal? 
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CANVIS EN L'ESGLÉSIA 

TOls recordem, encara, aquell capgirament eclesiològic, verita
ble fita del concili Vaticà lI. Contràriament al que s'havia previst, 
després d'un primer capítol sobre «El Misteri de l'Església» (inici 
i germen del Regne, filla del designi salvador del Pare, instituïda 
pel Fill, animada per l'Esperit) , la constitució Lumen gentium pas
sa a parlar, de seguida, d'«EI Poble de Déu »_ L'Església queda si
lL/alIa, de cop, en una nova llum: s'ha de veure arrelada en el pla 
salvador de Déu, que comença a fer-se realitat amb la constitució 
d'un poble. Només després, al capítol tercer, se'ns parlarà de «La 
constitució jeràrquica de l'Església». 

Així quedavert defini tivament bandejats el juridicisme i el cle
ricalisme: cada fidel és, de bell començament, un ciutadà del Po-

366 



ble, un mem bre de l'Església; els graus jeràrqt/ ics vénen després 
i fenen sentit en f unció del Poble, com a serveis. Era tornar a fer 
verita t la dita d'Agustí: «Amb vosaltres, sóc cristià; per a vosal
tres, sóc bisbe .• Havíem endurit tant els aSpectes jurídics i je
ràrquics que pràcticame,1l fèienz l'Església sinòninl del cos epis
copal i, a lot estirar, del clergat i els religiosos. Els fidels hi eren 
com a lloguer. El clericalisme ho envaïa tol. 

Aquell capgirament prometia canvis importants. I 110 pas de 
simple delall o d'organ ilzació. AlUlIlciava la superació d'aquells 
dos elements (ju rid icis1Ile i clericalisme ) tan bàsics en ['es tructu
ració de la nos tra Església catòlica, que hi imperaven feia segles, 
però que s'havien endurit , sobretot, a partir de la Contrareforma. 
L'Església havia d '«espirituali1zar-Se» i d e «democrat it zar-se», les 
coses havien de tornar al seu lloc, s'imposava una reorganització 
de les magnituds i un canvi dels accents. La jerarquia, sobretot 
(i amb ella el clergat), quedava desplaçada del seu lloc d 'IIOMr: 
de part de dall havia de servir, realment, el Pare -origen i terme 
de lot-, el Fill - únic Senyor de l seu Poble-, l'Esperit -que 
anill/a i cOlldlleix-; de part de baix havia de servir realmenl el 
Poble -l'lO servir-se'n. 

Tot feia eSperar, doncs, un veritable canvi qualitatiu, amb 
moltes im plicacions, que desterraria juridicisme i clericalisme i 
qLle afectaria profundantent el minis teri. 

Han passat onze anys d'ençà d'aquell 21 de novembre de 1964 
e/1 qll è la Constitució era promulgada solemnement pel papa 
Pali V J. Onze allyS al llarg dels quals l'Església s'ha vist sotrague
jada per mil bandes, insospitades aleshores. Onze anys en què la 
reforma postconciliar ha anat avançant a empentes i rodolons. 

Aquest nLÍmero de «Quaderns» recull alguns aspectes dels cmt· 
vis esdevinguts realment a casa nos tra. 

La secci6 «Qües tions» s'ocupa -en un article llarg, ben pensat 
i ben escrit per una mare de familia amb una experiència dila
lada- d'un tema que es troba sobre la taula: ¿cal batejar els 
infants , encara? Una qüesl ió prou viva (que ha eslal t ractada, 
d'una manera o altra, a «Quaderns», a «Correspondència» i, dar
rerament, pel club Torsimany; que fa objecte de converses i de-
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bats a molts sectors) i que, tanmateix, no és prevista en. la refor
ma litúrgica en curs. 

Un altre article -no tml llarg i, potser, no tan treballat- passa 
revista a la lúlia que ha seguit la Catequesi d' infants, fa el balanç 
de les adquisicions aconseguides i s'interroga sobre el moment on. 
som: ¿es tracta d'un punt zero, de la crida a un recomençament 
sobre bases diferents de les que havien guiat fin s ara -111&J o 
menys conscientment tal vegada- el treball calequèlic? Sense 
que la paraula aflori, l'autor, un prevere aquí, està insinuant la 
tJonveniència d'un «canvi qualitatiu». 

Les secularitzacions constitueixen un fenomen totalmenl im
previst pel Concili, però prou significatiu en ell .nateix dels canvis 
que afecten en profunditat capellalls i religiosos, i que compro
met, de manera molt directa, el present de nombroses esglésies 
-de la nostra, concretament. L'article que hi dediquem té un 
sentit diferent dels dos anteriors: és, substancialment, un informe 
que el doctor Josep M. Guix va presentar al Consell episcopal de 
Barcelona. Les dades que ens ofereix ens ajudaran a prendre cons· 
ciència de les dimensions de la crisi del clergat. Les considera· 
cions que fa suggereixen algl/ns camins d'actuació possibles. 

Finalment, els Seminaris. L'aulor d'aquest article -rector ell 
mateix del Seminari de Girona i en contacte permanent amb al· 
tres responsables de Catalunya i altres indrets- passa revista 
als canvis esdevinguts als seminaris de les vuit diòcesis de la Tar
raconense, descriu la situació actual i acaba amb un balanç tot 
jus t esbossat que no és precisament engrescador: també en aquest 
camp, els canvis empresos no han arribat, encara, pel que sembla, 
al fons de la qüestió. Aquest article, llegit juntament amb l'an· 
terior, ajudard a prendre consciència de l'agudesa d'un problema 
que no és només clerical, ni de bon tros: tots els cristians hi som 
embarcats. 

El fil conductor de les qüestions - el canvi en l'Església
salta també a la secció «Tema». Un professor de teologia, amb 
bO/1a informació bíblica, ens fa el servei de presentar·nos l'«estat 
de la qüestió», avui, de la teologia dels ministeris en l'Església: 
el retorn a les fonts bíbiques ¡Humina la nostra situació actual. 
El tema resta obert i no clos. No estent abocats en un carrer6 

368 



sense sortida: som amos del nostre avui i del nostre denw.. Hem 
de fer prova de creativitat, sense encasellar-nos en formes histò
riques venerables. Els carlvis no ens han estai defesos. 

Creativitat? La secció «Testimoni» recull una entrevista que 
un esludianl de sociologia ha fel a Françoise Deslang -una laica, 
que remarca la seva situació de tal- a qui el bisbe de París, a 
petició de la connmital parroquial de Sainl-Jacques du Haui-Pas, 
instituïa, fa uns quants mesos, el mirlisteri que hi exerceix: un 
ministeri pastoral, obert . 

«Terra i poble» presenta un altre canvi: recorre la Unia que 
han seguil, a l'Eslat espanyol, les relacions Església-societal (o 

potser Església-EstatJ_ Un arlicle concís i ordenat, que caracte
ritza l'evolució experimentada des d'un ahir no pas lan allunyat, 
i que s'aventura pels camins del demà. L'autor -prevere, peria
dis ta, historiador alent a la nostra realitat social i religiosa mo
derna- lli està prou autoritzat. 

I per arrodonir-ho, si calia, «Primera plana» s'obria ja amb 
una presa de posició de l'equip redaclor arran del mamen I pre
senl: «L'Església davanl el canvi._ 

Hauríem pogul traelar al/res aspeeles, cert. Però hem arribat 
On hem pogut i tampoc no preleníem dir-IlO 101 ni dir el més 
important, sinó presentar alguns elements que ens ajudin a pren
dre consciència dels canvis en l'Església i a valorar-los amb un 
cert rigor. Al número anterior ens ocupàvem del laïcat. De comu
nitats de base -un fenomen característic, imprevis t pel Concili 
i que apunta cap a UIt canvi qualitatiu- n'hem parlat en altres 
ocasions. TG1nbé hem parlat dels cristians i les realitats sòcio
polítiques, dels nous camins de vida religiosa, de Catequesi d'a
dults, dels joves i la fe ... 

Per què cont inuar? No ens toca a nosaltres de posar ['etiqueta 
de «canvi qualitatiu» en això o en allò. Però els 39 volums de 
«Quaderns» apareguts fins ara -40 si hi comptem aquell primer 
volum fora de sèrie- donen testimoni de la vida de la nostra 
Església, de l'esperit i la reflexió que ¡'animen. l volert ser una 
fin estra oberta {l l'Església del futur i "'ta conlribució a la tasca 
de construir-la contínuament en la nostra circumstància concreta. 
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ACTITUDS D'AVUI DAVANT 

DEL BAPTISME 

Batejar o no batejar nO és un problema d'in
terès circumstancial per als pares que es troben 
acarats davant aquest interrogant : afecta, cada 
vegada més, un bon sector de la nostra socie
tat_ Aquest treball analitza amb rigor crític la 
posició dels pares davant el bateig, descriu el 
sentit eclesial del sagrament i interpeHa la 
consciència dels cristians més inquiets. 

He de dir d'antuvi que, en escriure aquestes ratlles, no lie 
tingut la intenció de fer cap exposició de tipus doctrinal; no estic 
preparada per a poder-la fer. 

La gènesi d'aquest article ha estat senzilla: la naixença d'un 
infant molt a prop nostre ens ha fet tenir converses amb gent 
jove sobre el baptisme_ Aquestes converses ens han descobert 
punts de vista nous, maneres de pensar diferents de les tradi
cionals en punts tan fonamentals per a la nostra fe com són els 
sagraments -el sagrament del baptisme. I m'han fet rumiar 
molt. 

Després de pensar-hi, de lIegir i de parlar-ne, m'ha semblat 
que el problema de si batejarem o no, i de per què bategem o no 
bategem, no era sols d'interès per a nosaltres, sinó que afectava 
una part important -important més pel que representa que pel 
nombre de persones que la integren- de la nostra societat de 
Barcelona. Aleshores és quan he intentat d'objectivar el cas i hi 
he donat un abast més general, procurant de classificar les di
ferents posicions dels pares sobre el sagrament del baptisme_ 

Allò que ha estat objecte de més deteniment són precisament 
els casos menys freqüents. Cal dir que en aquest «menys. hi ha 
unes diferències molt notables: els pares creients que bategem 
l'infant són incomparablement més que no pas els pares creients 
que no bategen. I també els pares no creients als quals fem refe
rència - fills de famílies cristianes, i que s'han mantingut en la 
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fe fins entrada Ja joventut- són en nombre reduIt. Diem, doncs, 
«els casos menys freqüents », en comparació amb els del darrer 
punt, que toquem breument (<<la gran massa: bategen l'infanh), 
ja que aquest és sens dubte, amb molta diferència, el més nom
brós. Aquest darrer és el gran problema que té plantejat l'Esglé
sia i és l'objecte principal d'estudi de la seva pastoral. Si m'he 
fixat en els a ltres casos és perquè sovint succeeix que l'atenció 
que requereix la gran massa priva d 'aturar-se en l'observació de 
fets que, no per ésser poc corrents, són menys significatius. 

Parteixo del fet que, en el nostre pafs, el bateig d'infants és 
l'habitual. 

Farem una classificació de la posició dels pares davant del 
bateig, en quatre grans apartats: 

Parcs creients: bategen l'infant; 
Pares creients: no bategen l'infant; 
Pares no creients: no bategen l'infant; 
La gran massa: bategen l'infant. 

Pares creients: bategen l'infant 

Els pares creients volen educar llurs fills en la fe. La joia d'un 
nou home vingut al món i la seva incorporació a la comunitat 
cristiana en la qual ells 'viuen i desitgen que visqtún els seus 
fills, la manifesten amb el sagrament del baptisme. 

Pcr als creients, el baptisme és la porta d'entrada a ]a comu
nitat de l'Església. Considerar el baptisme només com el ritu 
que esborra el pecat és empetitir el sagrament. Empetitir-lo per
què fóra reduir-lo a una relació individual amb Déu, en la qual 
subratllarfem l'existència del pecat. Mentre que el baptisme és el 
crit de joia d'esdevenir fills de Déu. Ils la superació de l'home 
de pecat: pel sagrament del baptisme ens trobem implantats en 
el mateix amor de Déu, cosa que ens dóna capacitat d'obrar com a 
fills seus. L'obra de Déu en nosaltres és personal, ja que ell es 
manifesta mitjançant l'Esperit a cada home, i és també col
lectiva, ja que ell vol que es realitzi en el si de la comunitat cris-
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tiana. Cada u de nosaltres fóra ben feble. Necessitem la comunitat, 
créixer i educar-nos en el seu si; necessitem enfortir-nos mútua
ment i ajudar·nos; necessitem compartir. Per tal d'estimar·nos 
i donar glòria a Déu. 

Això és el que fem el dia del bateig: la comunitat s'aplega, 
presenta l'infant. L'Església, repetint el que Jesucrist va dir que 
fessin els deixebles, en una nova Pentecosta invoca l'Esperit per
què ompli aquell infant i el faci néixer a la «vida nova»; i prega 
perquè l'infant aculli personalment, quan en sigui capaç, aques· 
ta vida nova. Així, l'Església assumeix els batejats. Diu sant Pau: 
«Perquè Crist és com el cos que, tot i ésser un de sol, té molts 
de membres, i tots els membres del cos, tot i ésser molts, formen 
un sol cos. Efectivament, tots nosaltres -jueus i grecs, esclaus 
i lIiures- hem estat agregats a un sol cos, gràcies al baptisme, 
sota l'acció d'un sol Esperi t . (1 C 12, 12·13). Així, doncs, entrada 
i incorporació a l'Església, és passar a ésser membres del cos de 
Crist i posseir la «vida nova». 

La nostra vida humana adquireix sentit i profunditat: arrelats 
en el mateix amor de Déu, s'opera en nosaltres allò que Nicodem 
no entenia aquella nit que anà a trobar Jesús (Jo 3) i que anà ente
nent de mica en mica, perquè calà en ell profundament amb els 
contactes amb Jesús, amb la convivència amb els deixebles i, fi· 
nalment, en la Resurrecció. 

Això ens podria explicar per què l'Església, sollícita i amorosa, 
imitant la manera de procedir de Jesús quan era al món, celebra 
els esdeveniments de la vida dels homes. Aquesta és la raó antro
pològica que fa tan humans els sagramen ts. La vida de la gràcia 
necessita el receptacle de la nostra humanitat i al llarg del carni 
que va dibuixant cada home, l'Església li fa costat (baptisme, con
firmació; eucaristia; penitència-reconciliació; matrimoni o ordre; 
extremunció). Però l'Església amb els sagraments dóna més que 
una ajuda eficaç. Amb el simbolisme dels sagraments signifiquem 
allò que en realitat ens donen i que és l'entrada i la participació a 
la vida de la gràcia, podríem dir aplicada convenientment a ca
da instant de la nostra existència humana. Donen i mantenen 
aquell contingut diví que fa transcendir la nostra humanitat. Però 
la força que té la «vida nova» es manté únicament com una 
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possibilitat si no troba coHaboració de l'home que la coneix i 
l'accepta lliurement. Quan succeeix així, és quan la humanitat es 
desplega amb el màxim de profunditat, vitalitzada interiorment 
per l'Esper i t que actua. 

Amb aquest sentit és com l'Església administra els sagraments 
i com nosaltres els hem de rebre. 

Aleshores la nostra petita comunitat, imatge de la gran comu· 
nitat Esglés ia, esdevé l'escola on ingressa l'in fant el d ia del bap· 
tisme i on, en anar-se fent gran, tindrà ocasió d'observar i d'imitar 
aquell s que obren segons la fe que proclamen i on ell mateix tin· 
drà ocasió d'anar-s 'hi exercitant. 

Veiem, doncs, que el bateig és un acte comunitari. Per a tota 
la comunitat, i d'una manera molt especial per als pares, és a 
la vegada una proclamació de fe i un comprom!s. Una procla
mació de fe: perquè per a ells la fe té valor - pesa, determina
en la seva vida, volen el s igne del baptisme per celebrar la nova 
naixença en el Senyor i creuen que no és un signe buit, s inó que 
realment dóna allò que significa. I també un compromís envers 
Déu a través de la comuni tat: per tal de suscitar la fe en l'infant, 
de fer-lo créixer en el Senyor, l'han d'educar d'una manera co
herent que condueixi a aquest desenvolupament. Han d 'educar 
l'inrant de manera que, en arribar a la maduresa, aquest faci seva 
la fe que ha viscut dins la comunitat i que ha estat transmesa pels 
pares en el s i de la família. 

Una i altra cosa -proclamació i compromís- no asseguren 
l'èxit de l'empresa. Hi ha tot el risc de l'aventura. El que els 
pares volen expressar és un desig profund i una voluntat ferma de 
fer, per part seva, tot el possible per aconseguir l'èxi t. 

I també joiosos ho fan de la manera que l'Església ho ha anat 
fent sempre, segons la tradició del que Crist va fer amb els seus 
deixebles ; tot esperant que algun dia ella revisi el formulisme per 
a poder expressar e l sentit del sagrament d'una manera més cla
ra que avui. Tot amb tot, als pares creients que bategen l'infant 
això no els constitueix cap gros problema, perquè donen més im
portància al sentit profund del sagrament que a les formes que 
l'envolten. 

La novetat que presenten, avui, molts pares creients és la 
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cura que tenen a separar l 'acte eclesial de l'acte social . No ho fan 
per a subratllar la dissociació de fe i vida, tan corrent entre nos
altres. Al contrari, llur intenció és una valoració de la fe. Si el 
baptisme és la incorporació de l'infant a la comunHat de l'Es
glésia, som els creients qui l 'hem de rebre, aquells que entenem 
què significa l'acte que se celebra. ~s un moment de joia i de 
comunió entre els fidels. En una altra ocasió celebren l'acte so
cial, perquè hi ha moltes persones que també s'alegren de la 
vinguda d'un nou home al món, encara que no ho facin des de 
la fe, perquè no en tenen . 

Aquesta manera de procedir ens sembla bona, sobretot entre 
nosaltres - la gent dels països lIatins- on la t radició ens ha por
tat a utilitzar la fe. Desgraciadamen t, per a molts un bateig és l'o
casió d'una festa, que no té ni remotament res a veure amb UDa 

expressió de fe. En molts d'aquests casos, és solament el capellà 
qui sap el que fa. Un ben trist solitari! Per tant, cal no veure les 
ganes de fer un clos tancat, ni dir que aquesta manera d'obrar 
és oposada a l'obertura que han de tenir els creients. La intenció 
d'aquests pares és de donar a l'acte de fe tot el valor que objec
tivament té i tota la intensitat i profunditat que els homes podem 
donar-li, cosa que quedaria afeblida amb la presència d'.especta
dors • . ~s una manera de posar en relleu la nostra identitat de 
creients. 

L'objecció que més correntment es posa als pares creients 
que bategen el nadó, és que ells, els pares, condicionen llurs 
fills. Encara més: un infant ja neix condicionat, pel fet de néixer 
en una família determinada - serà pobre, benestant, ric ... ; tindrà 
uns factors d'herència ... , etc. Els pares condicionen llur fill quan 
escullen l'escola, quan li transmeten unes afeccions, unes formes 
d'esplai. Igualment, en un altre ordre, quan escullen per a ells 
el camí de la fe. Tant a nivell humà com a nivell de fe, posen tots 
els mitjans per aconseguir un desplegament, al màxim, de to
tes les possibilitats latents en el petit ésser. L'ajuden a esdevenir 
adult i madur. No li tallen la llibertat. El posen en carni d'esdeve
nir un home lliure. No és lliure aquell que obra segons els seus 
instints, sinó aquell que determina les seves actituds i els seus ac
tes en funció del que és, i en servei dels altres. 
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Hi ha sempre el risc que els fi ll s no segueixin el camí que els 
pares han preparat. Ara bé, els pares no fallen en preparar un 
camí; aquesta és la seva missió, inseparable de la seva funció de 
pares. Els parcs fall en si, en arribar a adu lts els fiU s, volen im
posar-los el camí. Encara que vegin que els fills s'equivoquen, han 
de manten ir un gran respecte a llur personalitat, a llurs decisions. 

Amb ci bateig rebut passarà ci mateL" que pot passar en l'al
ternativa humana . Pot molt ben ser que el fiLI refusi les formes de 
vida dels pares -estil de la seva família , de la societat en gene
ral, etc. Pot rebutjar també la fe . 

Com queda aleshores el bapti sme rebut d'infant? l!s un cam.f 
trunca t. El fet que el bap tisme sigui per sempre i no es pugui re
bre més que una vegada a la vida, i malgrat la seva eficàcia, no 
vol dir que obri d'una manera màgica sobre l'individu. Com en 
tota l'economia de la salvació, aquesta és ]a manera sorprenent i 
meravellosa de l'obrar de Déu : ell vol la salvació de tots els 
homes i posa de part seva, per tal que sigui efectiva, tot. Però, 
amb un respecte quasi inconcebible, ens deixa en llibertat per a 
no voler-ho. Per això la fe no és una ideologia: és una resposta 
personal que compromet la vida. Qui no dóna la resposta i no s'hi 
compromet, viu d'una altra manera, i ell mateix anulla els efectes 
del baptisme, fins a arribar a anuHar, si vol, la salvació. Passa 
d'una manera comparable a com el jove anuHarà, si vol, els efectes 
de l'esti l de vida que ha rebut de la famil ia on va néixer. 

Pares creients: no bategen l'infant 

I?s aquest un comportament que ara es dóna, alguna vegada, 
poques - que sapiguem-, en cercles de cristians engatjats. Són 
pares creients per als quals la fe és el fonament i el revulsiu. A 
molts d'ells la fe els ha portat a posicions punta i han pres de
cisions de renúncia poc corrent -hem de reconèixer que tots 
estem molt enganxats a allò que posseïm, poc o molt. Tenen una 
antena mo1t sensible per a la injustícia i veuen els pobres com 
a objecte predilecte de Jesús. 
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Cal tenir ben present tot a ixò per a entendre llur comporta
ment. Per part d'ells no hi ha una vaciHació en la fe. AI contra
ri, sovint es declaren creients d'una forma més contundent que 
molts d'altres. I molts dels seus actes corroboren llur fe, perquè 
són més cristians, quant a Uuita i a renúncia, que els de la ma~ 
joria. 

Per altra part, ells també volen celebrar la vinguda d'un home 
al món, expressar-ne la joia i la incorporació a la comunitat 
cristiana. Així, n'hi ha que celebren una reunió en la fe que 
aplega els creients de la seva comunitat i les persones a qui d'una 
manera o altra afecta l'esdeveniment de la naixença. Els convo
cats són tots creients, perquè subratllen que fan una celebra
ció des de la fe. No tindria sentit d'incorporar a l 'acte persones 
que no creuen. 

El raonament que porta aquests pares a adoptar una tal for
ma de celebració és molt semblant al dels pares que bategen 
llurs infants. 

Batejaran més tard? Quan? ¿Esperaran que l'infant, esdevin
gut un home, demani el bateig? ¿Potser no hl haurà mai el sa
grament, tot i considerar-se creients? 

Molts pares que han pres la decisió de no batejar el nadó pen
sen no fer-li administrar el sagrament; serà ell, en tot cas, qui ho 
decidirà en fer-se gran. Per als pares, la celebració de la naixença, 
des de la fe, en la comunitat cristiana és l'expressió del compro
mís que contreuen d'educar el fill en la fe, de manera que, en 
arribar a la maduresa, ell mateix pugui, per decisió pròpia i lliu
rement, demanar-lo. Haurà rebut l'educació adequada, però 
-diuen- no haurà estat condicionat, i per sempre, amb un sa
grament que potser no voldrà. 

De vegades no es veu ben clar si la celebració d'aquesta, di
guem-ne, paralitúrgia és ja, en la intenció dels pares, el subs
titutiu del bateig. 

Aquesta posició ens sembla que té diversos punts discutibles, 
que sortiran al llarg del comentari . D'antuvi, però, cal dir que 
és més lògica que la dels pares que, si no bategen poc després 
del naixement, ho fan als 6, als 8, als 12 o als 14 anys. L'in fan t 
no té discerniment propi ni als 6 ni als 8 anys. Si a aquesta 
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edat se li parla de bateig, es tarà molt content de rebre el sa
grament, no perquè comprengui bé què significa, sinó perquè 
amb això s'assemblarà una mica més als pares i s'acostarà al 
món dels adults. La mateixa proposta feta a ls 12 o 14 anys té 
moltes probabilitats d 'ésser rebutjada, i la resposta estarà més 
d'acord amb l'evolució psicològica del fi ll i de la seva posició 
respecte al s progenitors que no pas serà una resposta reflexiva 
i n'.o cond icionada. Per això deia que ens semblaria més lògic 
d'arribar a la maduresa per a decidir-ho e l mateix interessat 
d 'una forma adulta. 

Tornant, doncs, als pares creients que no bategen en néixer 
l'infan t ni uns anys més tard, ens adonem que poden haver arribat 
a aquesta decisió per motivacions diferents. Així, doncs, els di
vidirem, encara, en dos grups: 1. Els que traspassen la respon
sabilitat de la decisió als fills i, de fet, es decanten pel baptis
me d'adults, i 2. Els pares que decideixen de no batejar amb la 
intenció de c rear noves formes. 

1. Diferir el baptisme el1 espera del bateig d'adults. 

Aquest cas és freqüen t en altres països, sobretot on no hi 
ha una tradició cristiana tan forta com als països llatins i d 'una 
manera especial a Espanya. Sembla, a primer cop d'uU, que, 
entre nosaltres, e ls que obren així ho facin per allò que dèiem 
de no condicionar el fill. Si només fos aquest el motiu, hauríem 
de repetir el que hem comentat respecte als pares creients 
que bategen: batejar l'infant en néixer és condicionar-lo a ni
vell de fe en una mesura semblant a com se'l condiciona a nivell 
humà. Aques t comportament dels pares ve determinat per la 
vida de dependència que, per força, té el fill. 

Amb tot, en els pares que difereixen el baptisme en espera 
de la deci sió del [ili , ens sembla veure-hi un motiu més profund: 
el fet de dubtar de l'eficàcia del sagrament abans de l'edat 
madura. Aquests pares aHeguen que, ,')fi que l'infant no és cons
cien t del que rep amb el baptisme, no pot acollir la fe. 
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Nosaltres diríem que, si el sagrament del baptisme dóna real
ment allò que significa, un nou naixement en el Senyor -i així 
ho creiem-, no administrar el sagrament és privar l'infant de 
la progressiva maduració de l'element sobrenatural al costat del 
desenvolupament humà. 

Respecte a això, és interessant el que diu el Catecisme holan
dès quan parla del baptisme dels infants. Després de pregun
tar-se com pot rebre l'infant el signe de conversió i de fe que 
és el sagrament del baptisme, diu: «De la mateixa manera que 
viu: en dependència dels adults. Crist ha fet la seva salvació 
comunitària, social. No la lliurà als individus, aïlladament, sinó 
a un poble. Així com cada ramat té les seves cries, cada poble 
en creixença té els seus infants, éssers l'existència humana dels 
quals és totalment mantinguda pels adults. Per tant, l'infant no 
és batejat perquè creu, sinó perquè li volem llegar la nostra 
fe. Nosaltres portem els infants al cercle de la nostra pròpia 
fe, a la fe de l'Església .• «En el baptisme els infants són emple
nats, a llur manera, amb la gràcia i l'Esperit; són incorporats a 
Crist i consagrats a un servei de redempció, a una mort redemp
tora i a una vida eterna, d'acord amb el que són ... > (p. 225). 

També diu sant Pau: . Tots els que hem estat batejats en el 
Crist Jesús, hem estat batejats en la seva mort. Hem estat, doncs, 
sepultats amb ell pel baptisme en la mort, per tal que, així 
com el Crist va ressuscitar d'entre els morts per la glòria del 
Pare, així també nosaltres portem una vida nova» (Rm 6, 3-4). 

En l'economia de la gràcia, doncs, no sembla pas ésser igual 
una persona batejada o una que no ho és. Per això podem dir 
que un infant batejat, que és educat en la fe, que participa de 
les manifestacions de la comunitat cristiana en la mesura que 
pot segons l'edat, sembla predisposat a acceptar la fe i a viure
la. La renovació de les promeses del baptisme cada any per 
Pasqua és una ocasió d 'anar madurant el sentit del sagrament 
que rebé d'infant, majorment si els grans n'hi parlen i li ho ex
pliquen. De mica en mica -o de sobte, com en una iHuminaci6 
interior, ja que els misteris de la gràcia s'escapen als nostres 
sentits- l'adolescent s'anirà sentint conscient i s'adherirà d'una 
manera personal i lliure a allò que simbòlicament ens indica el 
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baptisme i realment ens dóna, el nou naixement en el Senyor 
a través de la comunitat i per la força de l'Esperit. Els pares 
que obren així hauran posat tots els mitjans per aconseguir allò 
que creuen que és bo -què més preuat que la fe per a uns 
creients? D'altra banda el fill , en arribar a la maduresa, l'accep
tarà o la rebutjarà lliurement; els pares no la hi podran imposar . 

2. Diferir el baptisme amb la intenció de crear noves formes. 

La manera d'obrar dels pares que incloem en aquest grup 
aparentment és com la dels que prefereixen el bateig d'adlllts, 
o sigu i deixar per al fill la decisió de demanar el sagrament. El 
que s'ho mira de fora estant veurà també una celebració del 
naixement des de la fe, en el si de la comunitat. Però si dema
nem explicacions ens adonem que parlen de la celebració que 
fan com del substitutiu del bateig. 

Hem d 'anar alerta a no fer comentaris a la lleugera com fó
ra dir que es tracta d'ignorància o d'esnobisme. Podrà haver-hi 
casos de tot, però ara parlem de gent que, al contrari, són res
ponsables. Tampoc no podem adduir les ganes de trencar mot
lles perquè, com que ara tot canvia, cal fer les coses d'una ma
nera diferent de com les fèiem abans. 

Diríem que el que fan és una cr ítica molt fonda a la pràc
tica comuna de l'Església. Que els porta, com en decisions hu
manes que han pres, a posicions punta en el camp de la fe. 
Per un costat proclamen ben alt llur fe i viuen tenint present 
molt intensament l'esperit d'algunes benaurances -feliços els 
pobres ... , els qui ploren ... , els qui tenen fam i set de ser jus
tos ... , els perseguits per causa de la just/cia ... , quan us insul
taran i us persegu iran ... Per altre costat denuncien els manca· 
men ts de l'Esglés ia -aliança amb el poder civil, ús de poder 
ella ma teixa a través de la jerarquia i del muntatge de la insti
tució, poca voluntat de renovar-se de debò... Aleshores es col
loquen en una disjuntiva: adhesió a Jesucrist, sí; a les formes 
de l'Església, no. 
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Així s'entén la decisió dels pares davant del nou nat : volen 
educar-lo en la fe en Jesucrist, ho celebren amb la comuni tat. 
Però rebutgen el baptisme a causa del seu formulisme: si bé 
e l baptisme és instituït per Jesucrist, el formulisme Iba anat 
fent l'Església a través dels segles. Per a ells, avui, la fórmula 
està depassada, cal buscar un llenguatge d'ara per explicar el 
sentit que té de manera entenedora avui. El que fan és force
jar fort perquè l'Església revisi i renovi aquelles coses que fins 
ara es diuen intocables perquè són el tresor que l'Església va 
transmetent de generació en generació. En el cas dels sagra
ments és el mateix Jesucrist qui els insti tuA. Però ells diuen que 
si Jesucrist els hagués instituïts avui, ho hauria fet d'una altra 
manera i aquesta manera és la que hem de buscar. 

Podem pensar que si la por a empren"re aquesta tasca per 
part de l'Església posa en una situació ben perillosa un cercle 
de fiUs seus, deu valer la pena de plantejar-se'n la conveniència . 
Amb tot, hom pot objectar que a aquests creients els manquen 
realisme i humilitat. El realisme d'admetre que no pot existir 
una Església perfecta, essent com és formada d'homes imper
fectes. I la humilitat de saber-se incorporats a una institució 
imperfecta perquè és humana, encara que d'origen diví. 

Iln altres èpoques l'Església DO hauria admès uns grups de 
fidels que es proclamessin seguidors de Jesucrist i contraris a 
la manera de fe .. de l'Església. Avui va amb molta cautela. No 
posa al davant de tot el saber-se posseïdora de la veritat. Amb 
el Concili ha fet el gran pas de sentir-se pecadora; i escolta les 
veus que, d'ací i d 'allà, li parlen. Però en moltes ocasions li man
ca el valor d'emprendre la tasca de la revis ió a fons i no pen
sa que treure's la por ja fóra un primer gest d'autèntica lliber
tat i e l començament d'evitar situacions perilloses, perquè així 
hom no podria dir que l'Església guarda tresors fossilitzats que 
utilitza segons la tradició. 

En aquest sentit diem que l'Església hauria de parar més 
atenció en aquest grup de creients. Són un estil de fidels que 
fan pensar en els fills més inquiets de les families, els quals es 
fan pesats i ens agradaria de fer-los callar i que seguissin el 
corrent, com tothom; generalment, barrejant-hi coses poc exac-
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tes, denuncien punts feb les i obliguen els pares a actuar amb 
més responsabilitat. Aixi mateix aquests creients tenen quel
com de profetisme que ens resulta incòmode perquè sent im que 
ens exjgeLx. La posició que prenem envers ells ja és significati
va pu ix no ens hi podem acostar amb autorita t o legalismes, ans 
amb comprensió i amor, i cal valorar-los en tota la part de ra6 
que tenen. Ignorar-los o manifestar contrarietat és reforçar-los 
en llu r posició. Hem de convenir que ells ens obliguen a una 
conversió, a una flexibilitat interior que deu ser bona. Si l'Es
glé ia es col'loca també en aquesta actitud, ella mateixa ens 
podrà donar la mesura convenient i ens dirà fins on, en què i 
com ha de fe r-se l'evolució, i ella i tots en sortirem beneficiats. 

f otser podríem concloure que aquest grup de creients els 
hem de veure no com els que tenen la raó sinó com els que 
ajudaran a trobar els nous camins i les noves expressions que 
l'Església busca. 

Conseqüències de no batejar l'infant els pares creients. 

Hem intentat de descobrir i de raonar les causes que porten 
alguns pares creients a no batejar llu r infant. Hem exposat tam
bé les objeccions que se'ns acudien. Per un costat estem plens 
de respecte pels que obren així i els comprenem tant que en 
molts punts coincidim, sobretot en allò que voldrien aconse
guir, que és l'aggiornamento, el qual, fet amb profunditat, pot 
portar a revisar coses fins ara intocables; i potser fóra bo de 
fer una revisió total, sense que això vulgui djr coaccionar les 
decis ions a les quals s'arribaria. Per altre costat, però, conti
nuem creient en el tresor de què és dipositària l'Església quant 
a l'economia de la gràcia, i que val la pena d 'utiützar-ne tots 
els mitjans. 

Veiem també les conseqüències que té aquesta posició, no 
tant des d'un punt de vista individual -quines possibilitats hi 
ha per a l'individu de viure la fe sense ésser batejat-, sinó de 
cara a la comunitat. Tant dubtar de l'eficàcia del bateig d'in
fan ts, com donar tanta importància al formuEsme, fin s al punt 
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de renunciar al baptisme, és minImitzar el sagrament. De fet 
sembla que els pares que obren aixi i de la fe dels quals hem 
dit que no podiem dubtar, deuen creure que la gràcia arriba a 
l'home sense necessitat del sagrament, perquè p enso que es 
veuen capaços de prescindir del sagrament però no de la gràcia. 

De tota manera, aquesta posició -si encertem en llur inter
pretació- és delicada i té conseqüències en la manera d 'obrar 
la comunitat. El sagrament queda diferit o substituït: els pares, 
en a llò que fa referència a la vida cristiana, traspassen llur res
ponsabilitat a la decisió del fill quan sigui gran . L'acte de ceIe· 
bració de la vinguda d'un nou home al món, encara que el facin 
des de la fe, encara que donin molta importància a la litú,¡gia 
de la paraula i encara que realment sigui el moment del com· 
promis per part dels pares i per part de la comunitat cristiana 
respecte a aquell infant, resta mancat de la profunditat del sa· 
grament amb el qual rebem la gràcia i l'Esperit, o sigui els ele
men ts per a poder desenvolupar la «vida nova», incorporat com 
queda al misteri de mort i resurrecció de Crist. Això manca. I 
el buit es nota. 

~s poc precís el que puc dir, però tots coneixem comunitats 
-perquè n'existeixen força d'aquest estil, avui- en les quals 
sorgeixen plantejaments seriosos amb valors cristians pouats 
de l'Evangeli. Resulten ésser d'una gran humanitat i captiva
dors perquè dibuixen un home i una societat moguts pels ve
ritables valors. Però el misteri del Fill encarnat, mort i ressus
citat, nucli de la fe cristiana, és difícil de veure-l'hi. Aquestes 
comunitats necessiten, i de vegades ja tenen, una gran prepara
ció humana, però hi ha una mena de dèficit quant a la celebra
ció de la presència de Déu en la comunitat, quant a la força 
operant del Crist mort i r essuscitat. 

¿Intueixen una nova interpretació de l'economia de la grà
cia? La pregunta és agosarada. Amb tot, si r ealment hi ha qui 
se la formula, valdria la pena de recollir-la. Donar-hi resposta 
sense espantar-se fóra la manera d'aclarir una situació que resul
ta penosa i que té males conseqüències, entre d'altres perquè 
afebleix la comunitat cristiana, ja que posa un interrogant so
bre aUò que precisament és l'element bàsic de la seva identitat. 
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Els pares c reients que no bategen l'infan t, d 'una manera més 
o menys conscien t, contribueixen a l'afebliment de la comuni
ta t cristiana, malgrat donar molta importància a la comunitat. 

Pares no creients: no bategen 

L'existència de persones atees en el nostre pals és una reali
tat d'ara i de sempre. Quan són conseqüents, viuen del to t a 
part de l'Església i no prenen part en les seves manifestacions. 
El baptisme -com els a ltres sagraments- no té cap sentit per 
a ells, perquè els manca la dimensió sobrenatural. Per tant, no 
bategen. 

Avui, però, es dóna un fenomen: les files dels ateus es van 
engruixint amb gent jove, sobretot, que ha perdut la fe. No són 
els clàssics an ticlericals d'anys enrera, moltes vegades de fam!· 
ties tradjcionalment no creients. Aquests, no; molt sovint perta
nyen a famílies cristianes, han estat educats en la fe i s 'hi han 
mantingut fins ben avançada la joventut. Després, per les cau
ses que sigui, se n'han apartat. En casar-se, han rebut el sagra
ment del matrimoni o no l'han rebut. No parlarem d 'això, per
què s'escapa del nostre tema. 

E.s, doncs, a aquest cercle de joves a qu i ens referim. l cal 
situar-los amb realisme: havien estat creients, però ara no ho 
són. Ells no s'amaguen pas de dir-ho obertament i llur m anera 
de procedir ho subscriu. 

Ara bé, com és natural, als pares d'aquests joves, a les per
sones creients que els coneixen, a l'Església, els dol i els costa 
d'acceptar aquest fet. I quan es presenta una ocasió com és ara 
la naixença d'un fi ll , tots ells voldrien que l'infant fos batejat. 

Aques t fenomen, com el de l'apartat anterior (.Pares creients : 
no bategen»), el trobem entre gent benestant, per tant amb un 
cert grau de cultura; moltes vegades són universitaris. o estu
diants en general. 

Aqui hi ha dues posicions, cada una de les quals, per sepa
rat, és comprensible: la de la generació dels grans (els pares 

383 

• 



de la jove parella), i la dels joves pares. Són dues posicions que 
resulten antagòniques, malgrat tenir relació, potser tanta com 
la de causa a efecte. 

Aquestes pareUes no bategen Uur infant perquè són conse
qüents amb allò que ara pensen. L'educació cristiana que ha
vien rebut, l'han rebutjada; igualment l'Església. No pensen 
educar llurs fill s en la fe. i la comunitat de creients la conside
ren molt allunyada de llur manera de pensar. Què significaria 
ci baptisme en aquestes condicions? Podem creure que no sols 
no tindria sentit, sinó que la posició dels pares sembla tallar el 
canal de la gràcia, en no voler que el fill esdevingui un recep
tacle de les riqueses divines que se li ofereixen. D'una manera 
semblant als pares creients que bategen llur infant, encara que 
amb punts de vista oposats, aquests pares no creients preparen 
a Uur estil el camí de la vida del fil l. Això no obstant, queda, 
també en aquest cas, la possibilitat que el fill, esdevingut gran, 
rebutgi les formes dels pares. 

Els pares d'aquests joves, amb el pes del dolor d'haver-los 
vist perdre la fe, amb l'esperança que la poden recuperar, amb 
el desig de facilitar al nadó el possible desvetllament de la fe, 
voldrien administrar el sagrament perquè esdevingués el fil, 
per tènue que fos, que unis l'infant amb l'Església. En aquest 
gest de religiositat concentren totes les ganes que no es perdi 
per sempre el camí de fe que havien preparat per a llurs fills 
i que ara volen també per a llurs néts. Aquest sentiment està 
fondament arrelat en ells per educació i per convicció, i els fa 
oblidar la incongruència que fóra el baptisme en les condicions 
en què es troben els joves pares. També cal dir que, encara 
que s'adonessin de la incongruència, és més fort per a eUs el 
valor del baptisme com a signe d'incorporació a l'Església i pos
sibilitat de conversió. El baptisme quedaria com una porta ober
ta que facilitaria de posar en marxa estímuls que per un cos
tat o altre han d'arribar a l'infant i són portadors d'elements 
propicis a deixondir la fe. 

Tot amb tot, en casos d'aquests, la insistència dels grans per
què s'administri el baptisme ha d'ésser amb criteri, perquè el 
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nus de la qüestió, més que el bateig, és la fe perduda dels pa
res (des itjar el bapti sme és sempre -o ha d 'ésser- una expres
sió de fe; en aquest cas ho fóra de la fe dels avis, que no són 
els directes responsables de l'infant). l és més senzill d 'insis
tir sobre la conveniència d'administrar el sagrament que d'a
bordar la delicada qües tió de per què els joves han perdut la 
fe. Sovint resulta que aquest és un tema escabrós, que els grans 
no s'atreveixen a abordar. L'ocas ió, doncs, podria ésser aprofi
tada pels grans per a parlar, per a fer alguna pregunta i per 
a manifes tar, amb djscreció i tacte, llur convicció de creients: 
la fe és font de salvació, la fe viscuda sincerament ens acosta a 
l'autèntica llibertat, a la veritable justfcia, a la fraternitat fruit 
de l'amor. Si això que diuen els grans és r ealment un testimo
ni, té molta força i pot produir un efecte sobre els joves. Si no 
és un testimoni, val més que callin, perquè entre la complexi
tat de causes que han induït a abandonar l'Església i la fe a 
molts joves, hi ha la manca de conseqüència entre allò que sen
ten proclamar i allò que veuen viure. Només els adults que es 
mantenen en una actitud conseqüent podran parlar de la con· 
veniència d'administrar el baptisme, i, com a creients, de la 
necess itat d 'administrar-lo. Em sembla que pot ésser la mane
ra d 'esborrar la impressió d 'efecte màgic que produeix la pre
sentació del sagrament, tant perquè de vegades és m al feta, 
com per la manca de ganes d'acollir-lo i d'entendre'l per part 
dels que acudeixen a la celebració. 

Aquest fet -els joves que abandonen la fe-, general en tots 
els països de tradició cristiana, ens hauria de fer pensar: com 
que no és la Bona Nova allò que falla, hem de buscar què és. 

En aquest sentit, lamentar-nos que aquests joves pares no 
vulguin el baptisme és eludir la qüestió central , tot i la impor
tància que con siderem que té la decisió de no administrar el 
sagrament. Però és una qüestió d'ordre, àdhuc de cara a l'efi
càcia, no barrejar els problemes. 

Aquesta gent jove que abandona la fe hauria d'ésser per a 
nosaltres un llenguatge que hem de saber interpretar. 
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La gran massa: bategen l'infant 

Amb els tres apartats anteriors hem descrit situacions de 
persones ben diverses però que tenen el denominador comú d'és
ser gent que pensa_ Contràriament, en aquest quart grup incloem 
tots aquells que, per ignorància o per rutina, fan el que és cos
tum de fer, sense cap plantejament previ. Són pares creients 
per tradició, amb tot el pes sociològic de l 'educació rebuda_ Amb 
el prisma de les benaurances, no viuen en la fe; malgrat la reli
giositat que posseeixen. Viuen dintre de l 'Església amb confu
sió i ignorància entre fe i sentit religiós. La r eligiositat els in
dueix a complir els preceptes i a seguir els costums tradicio
nals. Així, per a aquests pares, la naixença d 'un fill no porta 
cap preocupació quant al sagrament del baptisme: batejaran, 
comprenent poc o molt --<l no gens- allò que fan, però sense ni 
veure la possibilita t de no fer-ho. 

Realment, molts d'aquests pares que demanen el bateig, en 
saben ben poca cosa, tant del que significa com de l 'abast que 
té de cara al futur. Allò que dèiem abans, que el baptisme d 'un 
fill és la proclamació de fe dels pares i és la r esponsab ilitat con
treta amb la comunitat pel que farà referència a l'educació en 
la fe de l'infant, si existeix, en la majoria dels casos és tan tè
nue que no té cap força operativa. Aleshores hom pot pregun
tar-se sobre l'eficàcia del sagrament, si és administrat no h avent
hi les condicions necessàries, com és, per exemple, a més de 
demanar-lo, saber per què el demanen, més enllà de la tradició, 
i si hi ha tan poca seguretat per part dels pares d 'una educació en 
la fe; perquè el més probable és que els pares no transmetin 
sinó allò que ells tenen, formes r eligioses, però no una fe autèn
tica. 

Avui, tots ho sabem, és mot.iu de discrepància i de sepa
ració, e l criteri en l'administració dels sagraments, sobretot del 
baptisme i del matrimoni. I amb la facilitat que tenim per a 
radicalitzar les posicions, hi ha les parròquies on s'aconsella de 
no batejar i aquelles on es bateja tothom qui ho demana, pel 
sol fet de demanar-ho. Aquells argüeixen la manca dels requi-
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sits necessari s; aquests, basats en la força objectiva dels sagra
ments, diuen que no els farà cap mal de rebre'l, ans un bé. 

L'argument dels primers pot ésser vàlid, si per part seva 
s'ha fet tot el possible per donar una instrucció que permeti 
una evol ució en la fe, o, més ben dit, que provoqui el pas del 
sentit religiós a una fe autèntica, resposta personal a Jesucrist. 
Perquè el nucli de la qüest ió, per a aquests pares, és aquí: si no 
van més cnllà de la religiositat, «compliran el precepte •. I. de 
retruc, l'Església, administrant el sagrament, es mantindrà dins 
del legalisme tradicional. Però repetim-ho, per a aconsellar de 
no administrar el sagrament, cal haver esgotat totes les possibi
litats. Perquè no hem d'oblidar que fins fa pocs anys la instruc
ció que donava l'Església, tant en la predicació COm en l'admi
nistració dels sagraments, portava més a mantenir el sentit re
ligiós que no pas a viure en l'autèntica fe de Jesucrist. l la 
massa clel poble, si no se l'aj uda, es manté en el mateix estadi. 

Aquí hi hauria d'haver el punt de confluència de les dues 
posicions esmentacles que adopten les parròquies: voler que 
el major nombre possible de persones vulguin ésser batejades, 
PC¡Ò no perquè això no els farà cap mal, sinó d'una forma més 
positiva, perquè el baptisme ha d'ésser l'entrada a l'Església, 
d 'una manera responsable per part dcls que presenten l'infant, 
sabent que amb aquell acte simbòlic l'infant queda realment 
incorporat a la vida nova, o sigui, esdevé fill de Déu, i té en 
e ll la força de l'Esperit per a viure de manera congruent en 
fraternitat i servei, com ens ho ensenyà Jesucrist. 

No passem més enllà, perquè només hem volgut apuntar el 
problema, per altra part evident i que amb urgència demana 
camins nous, si no volem que quedi ofegada la renovació qu" 
proci amà el papa Joan amb el Concili. 

Conclusió 

Les actituds diverses davant clel baptisme de les quals aca
bem de parlar ens poden fer arribar a unes conclusions: 

1. Convé mantenir entre els creients la conveniència del bap-
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tisme, de manera que el fet de sentir-ne la conveniència sigui 
l'exponent d'una actitud de fe. 

2. Convé abordar, amb urgència i valentia, el problema de 
l'evangelització de la gran massa del poble, per a convertir el 
sentit religiós, molt arrelat al nostre país, en una fe autèntica. 

3. Convé fixar-se en els cercles -per petits que siguin
de cristians engatjats, als quals la mateixa força de la fe que 
professen els fa anar més enllà de les regles, perquè ells poden 
ajudar a trobar els camins nous que l'Església necessita. 
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Maria Cardús 

Als nostres subscriptors: 

En arribar de nou aquestes diades, volem manI
festar-vos un autèntic desig : que tingueu un bon 
Nadal i un bon Any Nou! 

Quaderns de Pastoral 



CATEOUESI D'INFANTS: PUNT ZERO 

La conveniència d'un <canvi qualitatiu. tam
bé esdevé un imperatiu urgent en el camp de 
la catequesi d'infants. On som ? ¿La catequesi, 
tal COl-n l'hem concebuda fin s ara, lla pres prou 
en consideració qlle la fe adulta es viu en 
termes d'opció, que l'edllcació de la fe ha 
(/ 'a l1ar orientada, sobretot, a fer plausible l'op
ció adulta? L'anàlisi crítica del treball cate
quètic planteja la necessitat d'un nou co
mençament. 

I. COP D'ULL AL CAMI SEGUIT 

No costa gens d'adonar-se'n i totbom s'hi avindrà fàcil
ment: el camp de la catequesi ba estat objecte, aquests darrers 
anys, d'un treball considerable i els canvis que s'hi ban produït 
ban estat importants i visibles. 

Cal reconèixer que l'embranzida no s'ba d 'a tribuir al Con
cili: la tasca bavia començat amb anterioritat. Si no podem obli· 
dar les realitzacions de l'avantguerra -on noms com Rial, Tus
quets i Samsó, entre altres, evoquen la vessant catequètica d'u
na Església en marxa i projectada endavant-, bem de reconèixer 
que aquest moviment de redreç va veure's segat, com tants d 'al
tres -<:om tots els altres-, per la maltempsada coHectiv~ que 
ens caigué al damunt_ 

Després, el treball catequètic reprèn, com tota la vida de 
la nostra Església, sobre unes bases distintes i en un marc vio
lentament transformat. Reprèn, però no avança; viu, en tot cas, 
de renda, una renda que va extingint-se a poc a poc a desgrat de 
l'eufòria dels congressos catequJstics o de la faramalla dels con
cursos anyals de l'època més tronadament triomfalista de la pas
toral de la postguerra. 

La renovació, quan arribi, no se situarà, doncs, en continuï
tat amb els esforços d'abans; com en tantes altres coses, repre-
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sen tarà una mena de nou infantament, ajudat pel testimoni i 
l'estímul d'altres esglésies, en particular de la francesa. 

Aquestes pàgines no tenen pas la pretensió de resseguir tota 
la història; volen, únicament, indicar algunes fites que puguin 
permetre'ns de formular una interpretació global del procés 
seguit i una indicació del llindar on ens trobem avui. Se'ns per
donaran, doncs -així ho esperem-, simplificacions i llacunes 
se'ns permetrà estalviar-nos explicacions de més detall. 

Els orígens 

E ls orígens de la renovació cal situar-los al final de la dècada 
dels 50. La seva aparició -modesta, certament, com tot infan
tament- fa l'efecte, almenys des de Barcelona, d'una ruptura 
violenta del que s'anava fent. Els qui prenen contacte amb aques
tes «catequesis» (la paraula és també, nova: no es tracta ni del 
«catecisme parroquial> ni de la «classe de religió» a les escoles) 
tenen la sensació de la novetat: es troben davant una presen
tació ben distinta del missatge cristià. Una expressió sintetitza 
aquesta descoberta: la .història de la salvació •. 

La presència dels laics trenca també amb el que era corrent: 
no són ni els adolescents una mica grandets i assenyats, ni els 
alumnes dels coBegis religiosos, ni els congregants, ni els mes
t res com a tals. E.s aleshores que comença l'experiència de les 
mares catequistes, d'una banda, i la progressiva especialització 
catequètica d'alguns laics i d'algunes religioses, d'altra banda. 
El paper del capellà també ha canviat: ja no és l'agent únic, sinó 
el primer responsable, el guia i animador de tot un equip. En 
les escoles deixa de ser el professor de religió per convertir-se 
en una mena de consiliari de l'escola. 

Ens cal deixar constància, encara, d'un altre canvi conside
rable: la funció catequètica esdevé educació de la fe «totalit
zant», en el sentit que abasta les tres dimensions de l'existència 
creient: la comprensió de la fe, la seva celebració i el compor
tament cristià. 
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Els primers fogars d'aquest moviment catequètic, que estem 
descrivi nt, cal buscar·los en algunes escoles privades de laics 
d'inspiració cristi ana vistent. Renovació pedagògica, renovació 
catequètica i f idelita t autòctona es donen les mans. Però així com 
els punts primer j tercer enllacen , per damunt dels anys foscos. 
amb la pedagogia au tòctona d 'abans de l'ensulsiada, la renova
ció catequètica no té aquest caràcter de «retorn als orIgens • . Se
nyal que el caliu s'havia acabat consumint. 

L'extensió 

Ben aviat sonarà l'hora de la renovació de les catequesis par
roquials , començant, és clar, per la de preparació a la prime
ra comunió. I vindrà la popularització de les «mares catequis
tes», que hi tindran un paper de primer ordre: elles seran les 
veritables cateqt¡jstes de la nostra mainada. 

Arriba ts en aquest punt, és importan t deixar constància d'u
na diss imetria estructural. Mentre des del s òrgans catequètics 
<centrals. (també renovats, sota la direcció de l 'actual bisbe 
auxil iar de Madrid José Manuel E stepa L1aurens) s'orien taven 
esforços i dedicació cap a la classe de religió (que comença a 
ser anomenada, ara, «catequesi escolar») i cap a la preparació 
catequètica dels mestres (anomenats, ara, «catequistes i educa
dors de la fe.), en una opció clara pel slalu-quo legal (ensenya
ment de la religió a l'escola, aprofitant els avantatges de la le
gislació concordada) , i amb una argumentació de caient positi
vista i pràctic (si tenim, a l'escola, tots e ls nens i totes les faci
litats, consagrem-hi els esforços i deixem-nos de dobl atges par
roquials que no menen enlloc), als bisbats catalans va prenent 
gruix l'orientació parroquial --és a dir, eclesial a fi de comp
tes- de la catequesi. l així va convertint-se, en nombroses par
ròquies, en una de les tasques bàsiques, que més dedicació i es
forços demanen. l són molts els laics -laiques, sobretot, en 
aquest cas- que van trobant-hi lloc, presència i activitat. No hi 
ha cap dubte: aquesta catequesi és una tasca bàsica de la co-
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munitat cristiana; no és una funció escolar; en tot cas, el que 
es fa a l'escola és «una altra cosa». 

Els Secretariats diocesans de Catequesi se sumen en aques
ta renovació i la protagon itzen. Barcelona constitueix, durant 
anys, l'excepció. Però el moviment és irreversible i acaba, tam
bé, per installar-se al Secretariat barcelon í. Foc nou. Aconsegui
da la unitat --conquerit el Cap i casal, darrera fortalesa-, els 
cursets d'estiu i la tasca de preparació de catequistes agafen 
tota la seva volada. No serà debades recordar que aquestes rea
litzacions havien començat, abans, amb una presència barcelo
nina no «oficial». 

El Concili i la catequesi d'adults 

Aquesta història que he evocat és independent del Concili: 
sense ell s'hauria desenrotllat, si fa no fa, de la mateixa maDera. 
El Concili DO toca cap campana especial d'aggiomamento cate
quètic o de reforma, com és el cas, per exemple, de la litúrgia. 
I tanmateix, la seva incidència en el camp catequètic és també 
considerable per bé que per un altre biaix: pel camí de la cate
quesi d 'adults. 

En efecte, al llarg del seu desenrotllament - i a mesura que 
van apareixent constitucions, decrets i declaracions- es multi
pliquen les trobades, les conferències, les sessions d'estudi. Es 
renoven els interrogants i s'aprofundeixen. I tots anem prenent 
consciència que ens cal posar al dia la nostra comprensió de la 
fe. La renovació litúrgica d 'altra banda popularitza la «catequesi 
pre-sacramental>, que es realitza, sobretot, en el cas del baptisme 
dels fills. 

En el sorgiment de tantes catequesis d'adults, el Concili hi 
ha tingut, doncs, un primer paper, que comparteix amb el mo
viment catequètic d'infants: plantejar-se seriosament amb adults 
(amb les mares catequistes, en aquest cas, i amb els pares dels 
nens i les nenes de la catequesi) l'educació de la fe dels infants 
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ha de desembocar, fatalment, en la interrogació de la pròpia fe 
i en la constatació de la fragilitat de comprensió que en tenim: 
som, doncs, allí mateix. 

Així, la Catequesi d 'adults ha esdevingut, avui, no simplement 
un aspecte important en l'atenció de les comunitats cristianes 
i dels Secretariats de Catequesi, sinó un objectiu prioritari dins 
l'acció pastoral en general i dins l 'acció catequètica en concret. 

Destinatar is i agents 

Ben aviat el nou moviment catequètic va trobar·se aculat a 
la pregunta sobre els seus des tinataris: a qui s'adreça aquesta 
educació de la fe que anomenem catequesi? La dependència de 
l'infant respecte al medi familiar, ben sabuda, va presentar·se, 
tannlateix, amb particular virulència en les noves catequesis par
roquials. A mesura que s'esforcen per acostar-se a la vida cris
tiana diària dels nens, a la pregària i a les celebracions sacra
mentals, el pes del contorn familiar agafa relleu i és sentit, ini
cialment, en forma d'obstacle: «No podem fer catequesi -edu
car la fe- a uns infants, els pares dels quals es desinteressen, 
personalrnent~ per la fe. » La pregunta sobre els destinataris 
s'ha presentat, doncs, acompanyada per l'experiència dels con
tactes i del diàleg que els petits grups han permès entre infants 
j catequistes. En un primer moment, la resposta -«pràctic3»
ha estat: «Et primer any de la catequesi és qüestió de passar
ho com puguis: l'esquer de la primera comunió ens hi porta pei
xos de totes menes; però després els rengs s'aclareixen: és a par
tir del segon any que es pot comptar, grosso modo, amb un 
acompanyament familiar. Consagrem-hi, doncs, els nostres esfor
ços.» 

Per aquí el problema catequètic enllaça amb el de la sacramen
talització: quin sentit té, s i en té a1gun, la sacramentalització mas
s iva i indi scriminada? Repetiu, si us plau, la mateixa pregunta 
canviant només «sacramentalització» per «catequesi». 
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l juntament amb la pregunta sobre els destinataris, la pre
gunta sobre els agents. Aquesta anava ja inclosa, de fet, en tota 
l'orientació seguida: e l responsable de la catequesi no és ni el 
capellà ni el mestre, ni el catequis ta; s inó ]a comunitat cristia
na ad ulta que es planteja l'educació de la fe dels seus fill s i que 
s'organitza per a dur-la a terme, posant en joc competències i 
funcions diverses, però renunciant a «personalismes» acapara
dors i a «delegacions» dc responsabilitat inhibidores. Hem de 
dir que aquest acord de base coexisteix amb dues pràctiques 
sensiblement diferents: o bé la comunitat cristiana organitza la 
catequesi i l 'ofereix a tots aquells pares que vulguin portar-hi 
els seus fills (i que després es mira rà d'interessar-hi i de fer-hi 
part icipar); o bé la catequesi parteix d 'un grup de famílies inte
ressades per l'educació ~ la fe dels seus infants, que es cons
titueixen en «comunitat catequètica» i que, des del primer mo
ment, hi són presents i ac tius. 

Arribats en aquest punt, potser podríem intentar de fer una 
enumeració sumària dels progressos aconseguits pel nostre mo
viment catequètic; progressos, s'entén, que afecten el moviment 
com a tal, però que coexisteixen encara, en molts sectors de la 
nostra Església, amb maneres de pensar i de fer que se situen 
molt endarrera. Ja se sap que l'avanç no es produeix de manera 
simultània per tothom. Se'ns permetrà, doncs, d'agafar les coses 
molt enllà i de procedir en forma d 'enumeració. 

1. Superació del catecisme de preguntes i respostes a rcte
nir de memòria pel camí de la comprensió del seu contingut. 
Cal reconèixer que l'esforç de l'avantguerra ja ho havia aconse
guit, en bona part; i val la -pena de citar, en aquest punt, l'obra 
del doctor Tusquets i la seva adaptació del «mètode de Munic •. 
Però també cal constatar que la postguerra va representar una 
caiguda generalitzada en la pràctica del catecisme memorístic. 

2. Aprofundiment del contingut de la catequesi. AqueU cate
cisme de preguntes i respostes, compendi de teologia escolàsti
ca de caient nocional i essencialis ta, va ésser substituït per una 
catequesi de la història de la salvació, de contingut bíblic, cen
trada en Jesucrist. 
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Il . BALANÇ DELS PROGRESSOS FETS 

Aquesta renovació representa, a cavall del canvi de dècada 
del 50 al 60, tota una descoberta de nous horitzons. La cateque
si no és un compendi de teologia (d'aquella teologia que els ca
pellans vam aprendre a ls seminaris de l'època), sinó tota una 
altra cosa. Per a molts catequistes (i per a més d'un capellà) 
significa una relectura de ]a pròpia (c. un retrobament perso
nal com a cristià. 

3. Aprofundiment antropològic. En altres paraules, del pa
per de la vida, de l'experiència. 

Podríem dir que la catequesi sempre l'havia tinguda present, 
la vida, ja sigui com a punt d 'arrencada per a fer interessant 
l'explicació, ja sigui com a punt d'arribada per fer-hi aplica
cions, ja sigui com a arsenal de comparacions j exemples per 
distreure, per interessar i captar l'atenció, per fer comprendre 
les veritats de la fe. Però la vida i l'experiència personal resta
ven marginals a la catequesi pròpiament dita. 

L'a tenció a la vida, en canvi, era un pilar fonamental dels 
moviments d'Acció Catòlica especialitzada. Aquesta línia de re
vis ió de vida, que seguia e l seu carni al costat de l moviment ca
tequètic, amb una considerable ignorància mútua, ha acabat per 
penetrar-hi de ple. «Avui ens mirem l'existència humana com a 
lloc de l'encontre amb Jesucrist per a viure-hi ,'aventura de la 
fe. La catequesi ha d 'iHuminar l'experiència humana perquè si
gui viscuda, en relació viva amb Jesucrist. com a experiència cris
tiana», llegim al document _L'avui i el demà de ]a catequesi d'i
niciació cristiana dels infants», emanat dels Secretariats dioce
sans de Catequesi de Catalunya i les Illes de l'estiu de 1973. L'in
terès per l'home concret es troba, aixi, al cor de la catequesi 
mateixa. 

4. Eixamplament de l'objecti" o de les dimensions de la 
Catequesi. No es tracta, ja, d'explicar un catecisme, de trans· 
metre uns coneixements, un saber; sinó d'introduir de manera 
progressiva en la vida crist.iana, que és una totalitat i que in· 
clou una triple dimensió: nocionat sacramental, existencial. La 
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catequesi infantil es concep, així, en termes d'iniciació cris~ 

tiana i d'educació de la fe. 
S. tntimament lligada amb el punt anterior, hem de deixar 

constància de la superació de la situació parasitària de la cate
quesi infantil, supeditada a la primera comunió. Aquí ha tingut 
lloc una certa inversió de perspectives. 

En efecte, d'una «catequesi de preparació per a la primera 
comunió» s'ha passat a una catequesi amb consistènci a pròpia, 
a l'interior de la qual té lloc, arribat el moment, la iniciació ·sa· 
cramental. Aquella «catequesi de "perseverància"», que cada any 
veia més disminuït el seu públic, s'ha transformat en tot un 
segu it de cursos que li donen una estructuració estable en ella 
mateixa: no és qüestió de perseverar, bo i conservant, sinó d'a~ 

vançar. 

6. Presa de consciència del sentit de la funció catequètica 
en l'Església. No es tracta d'un afer exclusiu dels capellans (aju
dats per catequistes benèvols, to t just adolescents), sinó d'una 
acció eclesial, cada vegada més concebuda i realitzada com a 
tal. 

Per això, l'Església catequitzant ofereix una imatge molt 
diferent de la que presentava abans, reduïda a capellans, cate
quistes i mestres. Responsable de la catequesi d'infants és tota 
la comunitat cristiana, que posa en joc la seva rica diversitat: 
preveres, religiosos, religioses, laics, i, concretament, els pa· 
res . 

7. La progressiva inserció de la catequesi en la pastoral 
global és cada dia més aconseguida. No és una peça que va sola, 
sinó que s'integra en la totalitat d'una pastoral que tendeix -en 
la mesura del possible, segons els llocs- a organitzar-se, a 
planificar-se, ja sigui a nivell de sector o d'arxiprestat, ja sigui 
a nivell parroquial. 

Ja he notat abans que el moviment catequètic retroba avui 
interrogants semblants als que coneixem com a típic problema 
de la «sacrarnentalització» i que la intuïció que és a la base de 
la revisió de vida ha penetra t, també en el clos de la catequesi. 
Senyal que es tracta d 'un procés coherent de maduració, que 
convé afavorir. 
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Però no voldria estar-me de notar un perill que no és a tot 
arreu imaginari : in tegrar la catequesi a la pas toral global -3 

la pastoral parroquial, concretament- no vol dir reduir aques· 
ta a aquella. No convé que una certa inflació catequètica vingui 
a subs tituir, ara, la inflació 1itúrgico-sacramental de les parrò
quies d'aban . Ni separades, ni tan sols juntes, catequesi i litúr
gia no totalitzen la tasca parroquial. 

8. Recuperació de la catequesi per la comunitat cristiana, 
superan t l'escolarització a què s'havia troba t sotmesa. «Avui nos
altres considerem com a definitivament adquirit - i tomo a ci
lar "L'avui i el demà de la cateques i d'iniciació cristiana dels in
fants"- que la catequesi és una funció d 'Església, indelegable 
a cap estructura o institució que no sigui la comunitat cristiana 
com a tal. . 

Bé ha costat prou! I pensar que e ls òrgans _centrals» no 
marxen encara, en aquesta línia! I pensar que, fa uns anys, 
presentaven )'ccescolal"Í tzació. com un progrés. El nostre movi
ment catequètic, en canvi , ho ha vist molt clar: l 'escola no és la 
comunüat crist.iana; i és aquesta, i no aquella, qui ha d'assu
mir la catequesi. Una altra cosa és el lloc on fer·la: si a l 'escola 
o a fora, s i en l'horari escolar o al defora. Però aquesta és una 
altra qüestió, al capdavall secundàr ia. 

9. Superació de la indiferenciació. La Catequesi és una fun
ció interna a la comunitat cristiana; no és, doncs, per a tothom. 

No es tracta de voler establir discriminacions ni prevalèn
cies; es trac ta, més aviat, de la modèstia d'una Església que se 
sap minoritària a ¡'interior d'un cos social diversificat i plura
lista. l que, si ha d 'obrir-se a tothom i ha d'anunciar l 'Evange
li sense re ticències, necessita també aplegar-se ella mateixa com 
a comunitat creient i , per abcò precisament, diferenciada. 

Ens cal reconèixer que si n'hem anat prenent consciència no 
hem acabat - ni de bon tros- d'ésser-hi fidel s. De fet la f1lÜde
sa del vocabulari .evangelitzaciÓ-Catequesi. tradueix l'ambigüi
ta t de la nostra pràctica i qui sap si, també, de la nostra mateixa 
concepció. 

10. Finalment, ha estat superada la infanti/i/zació. Parlar de 
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catequesi d 'adolescents i de joves ja no és inhabitual. I sobretot, 
la cateques i d 'adults ha esdevingut en pocs anys el paradigma 
de l'acció catequètica. 

Que la Catequesi, però -com tot el crist.ian isme, d'altra 
banda- , no sigu i cosa d 'in fa nts, sinó bàsicament d 'adul ts, es 
troba encara lluny d'ésser aconseguit. De tota manera, ja nin
gú no considera avui que es tracti de donar-ho tot i de pressa 
així que tenim els infants a les nostres mans als set anys. Ens 
mirem la catequesi infantil com la iniciació d'un llarg camí que 
ha d 'anar madurant. 

l I. En conseqüència i com a resum podria dir-se, doncs, 
que hem arribat a una concepció de la funció catequètica - i, 
en concret, de la catequesi infantil- bastant completa, equili
brada i situada en el lloc que li escau. 

III. DAVANT UN NOU LLINDAR 

Però després d 'aquest recorregut, i una vegada formulada la 
darrera afirmació, que té l'aire d'una recapitul ació tota triom
fan t, hem de reconèixer, també, que cada dia creix la sensació 
de trobar-nos en un atzucac: els «resultats» d'aquesta catequesi 
renovada al s i de comunitats cristianes vives, a mesura que els 
infants d'ah ir van deixant enrera la infantesa t van penetrant en 
l 'adolescència i la joventut, ens obliguen a reflexionar. Pares 
cristians, ara aquests ara aquells, han de constatar que els seus 
fills «s'allunyen», que es desinteressen per la fe cristiana, que 
diuen no creure. 

¿Es tractaria, potser, d'un mal necessari, en les nostres cir
cumstàncies modernes, i al qual hem de rcsignar.nos? Sigui com 
siguj, aquests resultats imprevistos, aquest èxit impensat, ¿no 
posaran tal vegada en qüestió de soca-rel la catequesi infantil 
tal com l'hem anada real itzant i tal com el moviment catequè
tic l'ha anada concebent i estructurant? 
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Creixement psicològic o opció personal? 

No pretenc ara passar revista als factors -que em sembla 
que hi són i que foren mereixedors d'una bona anàlisi- que 
podrien explicar aquest re ultat frustrador, q ue tant neguiteja 
moltes famíl ies crist ianes. Em limito a constatar un fe t que es 
generalitza: a desgrat dels progressos etl l'educació de la fe, 
110 està assegurada, ni de bon tros, la contil1uï/at dels joves en 
la fe lransmesa i en la qual han eslal catequit zats. El hiatus -el 
trel1canzent- es produeix de manera gairebé inevitable. La fe 
adulta no serà la lellta i assaonada maduració d'una fe infantil a 
través d'uua bona catequesi; serà el resultat d'una veritable op

ció. 
El hiatus de l'adolescència i la joventut i ci caràcter opcional 

de la fe adulta, que se'ns fan ara inescamotejables. ens perme
ten d'adonar-nos de l'error pràctic fonamenta l que embolcalla
va lata la nostra catequesi. I que és, em sembla, aquest: CDIl.

cebre el creixement de la fe com un desenrotllament biològic o 
psicològic segons el model de la psicologia de l'edat evolutiva. 
Concebre l'educació de la fe segons aquest mateix model. No ha
ver pres prou consciència que la fe adul ta es viu en termes d'op
ció i que l'educació de la fe -si és veritat que ha de tenir en 
compte les dades de la psicologia de l 'edat evolutiva- ha d'a
nar orientada, sobretot , a fer plausible l'opció adu lta. 

Si resseguim els progressos certs que ha fe t el moviment ca
tequètic haurem de reconèixer que cap d'ells no ha qüestionat 
aquest model de creLxcment biopsicològic, que cap d'ells no ha 
estat realitzat en funció de l'opció cristiana adulta en la nostra 
societat. Totes les adqui sicions se s ituaven, encara, en un marc 
de referències globals intocat. l bé, en la nostra societat pre
sent, aquest marc ja no és vàlid ni tan sols per als fills de les 
famílies crist ianes: resultats canten. 

Un salt qualitatiu 

Així, doncs, ¿quedarà descartada tota possibili tat d'una ca
tequesi infantil?; ¿es trobaran desqualificats i sense objecte els 
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esforços fets i els progressos aconseguits pel moviment catequè
tic?; ¿haurem de deixar els fills pel que fa a la fe i ja s'apanyaran 
(ja «optaran») de grans? Treure'n aquesta conclusió fóra aban
donar el terreny d'una manera injustiricable i simpli sta; fóra 
deixar precipitadament la llu ita, amb armes j bagatges. Però no 
treure'n cap conseqüència i anar fent, com si res, fóra també 
injustificable i mataria ci progrés del moviment catequ ètic, c I 
qual correria el risc de girar entorn de si mateix , de jus tif icar
se per ell mateix i no pels seus resultats. 

Les conseqüències haurien de ser nombroses i profundes per 
a tota l'Església; s'imposa una reflexió seriosa amb vista a canvis 
considerables d'«cstratègia pastoral •. Concretament, ens trobem 
davant un veritable salt qualitatiu. que comporta aba.ndonar 
una imatge per a adquirir-ne W 'ltl altra i reorganitzar tota l'obra 
pastoral e" funció de les coordenades d'aquesta imatge nova. 
Pertocant a Ja Catequesi, es tracta d'un gir copern icà, en e l 
centre d'atracció i en què sobre ella ha de gravitar, majoritària
ment, tota la ca tequesi infantil i, doncs, tota la tasca del movi
men t ca teq uètic. 

En aquesta 1ínia vaig s ituar una comunicació sobre «L'edu
cació religiosa per a la ciutat del demà., presentada, fa uns me
sos, en unes Jornades d'estudi organitzades pel Secretariat de 
Justícia i Pau de Girona, i que va ser publicada al número 36-
37 de . Quaderns. (pp. 201 -204). Em permeto de reprendre'n dos 
paràgrafs: 

. Tot allò que fem en ordre a l'educació religiosa en la infàn
cia i l'adolescència només pot ser entès com a. introducció en 
un món de valors viscuts, per tal que el dia de demà, arribada 
l'hora, el jove operi i opti lliurement; mai com una imposició 
(teòrica o pràctica, però sempre condicionant) de sentit únic 
a la vida, sense respecte real a la llibertat; l'Evangeli ha de 
mantenir-s'hi sempre com allò que és: la Bona Nova, objecte 
d'un oferiment i d'u.na crida, mai d'u.na imposició: la vida 
cristiana només s'entén des de dins. Més encara, una educació 
cristiana in vitro no té cap sentit i és contraproduent: qualsevol 
esforç d'educació religiosa ha d 'ésser fet ell diàleg constant amb 
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les interpeUacions i els interrogants que la secularitat, la ciènCia, 
els humanismes i les diverses opcions de signe no religiós adre· 
cen al Déu de Jesucris t i a la comuni tat cristiana. En tercer 
lloc, l'educació rel igiosa ha de tenir el sentit de la provisionali· 
tat: es tracta de donar elements, d'oferir, d'iniciar, convençuts 
que e l decantamen t es farà més tard. 

»De ca ra a la transmissió de la fe a les noves generacions i 
amb vista a ajudar l 'opció cristiana del dia de demà -<:osa que 
ha de pola ritza r, avui, qualsevol esforç de pedagogia religiosa-, 
cal pres tar una gran atenció al substrat humà i religiós en què 
arrela i pren sen tit Ja fe cristiana : el món de valors viscuts que 
inlegren la personalital de l'il1fanl i de l'adolescel1l i qt/e cons
titueixen la seva infrastructura religiosa. Apuntaria, de manera 
particu lar, la importància dels valors interiors i gratuïts, no 
comptabilitzables; els valors de joia i de festa; els valors de so
lidaritat i de serve i; i els valors de fidelitat i coherència entre 
el que es diu i el que es fa. En aquest sentit esdevé fonamen tal 
la qualitat de l'experiència humana que viuen els nois i amb la 
qual queda associada la seva experiència pròpiament cristiana: 
som aiXÍ en el teixit de relacions i de valors viscu ts més que no 
pas en les verita ts explícitament proclamades i explicitades o 
en les pràctiques religioses realitzades .» 

Una tasca creadora 

J::s, doncs, tot un programa, tota una tasca, que tenim al da· 
vanto Punt zero? Sí i no. Sí, perquè es tracta d'un plantejament 
nou, d'una concepció nova de la cateques i. No, perquè l'experièn
cia catequètica secular de l'Església li sobreto t, la nostra expe· 
riència darrera, que m'he complagut a recórrer, ens capaci ten 
per anar endavant per aquests nous viaranys: és ella precisa
ment la que ens hi ha conduIt. El recorregut que hem fet ha 
estat posit.iu . Però ens situa, ara, en un veritable llindar, en un 
nou recomençamen t -sempre i quan, és clar, vulguem ser fidels 
a les interpeHacions que la realitat ens va presentant. 
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No partim, doncs, de zero. Partim, precisament, d'aquella 
concepció de la funció catequètica -eompleta, equilibrada i si
tuada en el lloc que li escau- que hem assolit després de tot 
un llarg procés de recuperació i de redreç. És ella la que ens 
possibilita de fer, ara, aquest pas amb la reraguarda coberta, per 
bé que en una direcció inesperada i per un terreny inèdit. 

Ve't aquí que, un cop més, el Senyor ha sorprès la seva Es
glésia, trencant-nos les seguretats i obligant-nos a un nou reco
~nençament . 

Josep M. Totosaus 
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EL POSTCONCILI I L'EVOLUCIÓ 

DELS SEMINARIS 

L'evolució dels seminaris és una de les qües· 
tions sim ptomàtiques del procés de canvi en 
l'Església. A cada mta de les diòcesis catalanes 
s'llan fet esforços per encamútar adequadament 
els candidats al presbiteral... Els resultats són 
molt migrats i pOlser són el fruit d'un.a exces
siva prudència. ¿L'actual evolució permetrà de 
caminar cap a una realització coherent més 
d'acord amb un món secular i amb "na Església 
en diàspora? 

Aquell seminari que vam conèixer la gran majoria dels pre
veres actuals i que comprenia 5 anys d 'Humanitats, 3 de Filosofia 
i 4 o 5 de Teologia, amb la . Congregació mariana., la .Schola 
cantorum., i les classes de llatí, amb aquelles .acadèmies. bri
llants per Sant Tomàs, la Puríssima o el Dia del papa ... , i aquells 
grups d'inquietuds com l'Acadèmia missional o el cercle d 'Ecu
menisme, el museu bíbHc o el catequístic, el grup . JesÚs obrer:. 
o el grup d'apostolat rural, etc., etc., ja fa temps que va morir. 
La gent ho sap, que no en queda gairebé res, però fins els matei
xos capellans desconeixen el que veritablement continua. El 
canvi, però, no es va fer per una decisió dels responsables, per 
una presa de consciència de la nova situació pastoral o per 
una reflexió sobre la teologia del ministeri. No. El Seminari 
. Conciliar. ( = tridentí) ha anat canviant (morint?) lentament, 
a batzegades i per imperatiu de les circumstàncies en aquests 
anys crítics del postconcili.11 

1. Caldrà un dja fer la valoració i la crítica d'aquell nostre seminari, 
tan llunyà i difícil d'entendre des de la perspectiva educativa i eclesial 
d'avui, però ben comprensible en la seva època, sovint millor que altres 
tipus d'internat i, de fet, bressol de tantes iniciatives renovadores en 
el camp apostòlic o en el profà (literatura, art, etc.). Però la situació 
ha canviat totalment. 
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.Els seminaris majors s6n "ecessaris per a la formaci6 sa
cerdotal. Tota l'educaci6 dels seminaris/es hi ha de tendir a 
fer-ne veritables pastors d'àl1imes... E.s per això que lots els 
elements de la formaci6 espiritual, inteUectual i disciplinar, cal 
orientar-los i dirigir-los cap a aquest fi pas/oral .• (OT 4) 

El 28 d 'octubre de 1965, ara fa lO anys, a la darrera sessió 
del Concili, els pares van notar el decret sobre la formació sa
cerdotal. Es un document breu (22 números), ampli i que as
senyala només les grans línies que cal tenir en compte i la fi
nalitat pastoral que ha d'informar tota la institució. Ha servit tot 
just de punt de referència per a les reformes. Però no ha pas 
encetat una manera nova d'encaminament vocacional. Em sem
bla que el decret resulta insuficient davant la crisi dels cape
llans i de les vocacions que ja s'insinuava. Mantenir els semina
ris, renovar-los, aviat és dit. Reunir-los ( << En els llocs on cada 
diòcesi no pugui mantenir bé el propi Seminari, caldrà pro
moure seminaris interdiocesans, regionals .. . ). De fet, però, mol
tes diòcesis en aquests anys de postconcili han anat reduint els 
seminaris de tal manera que algunes es pot d ir que han quedat 
sense. A nivell d'orientacions, a més del decret conciliar, cal 
esmentar també la Ratio (Normes fonamentals de formació sa
cerdotal), emanada de la corresponent congregació romana l'any 
1970 i signada pel cardenal Garrone, que ofereix, al meu entendre, 
força possibilitats. 

Els seminaris majors 

A les diòcesis catalanes -i al llarg d'aquest article em referiré 
a les vuit que integren la província eclesiàstica tarraconense
la situació dels seminaris (majors) és molt diversificada. Cada 
bisbat ha adoptat noves fórmules a remolc de les situacions i 
problemes que han anat presentant-se, seDse massa unitat ni 
relació. Només tenen un comú denominador: la situació de «cri
si. i la pobresa numèrica. El s números són freds, però clars. No 
pretenc pas portar cap estadística, ni fer comparacions. Simple
ment puc donar una mostra general. Els preveres ordenats a 
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cada diòcesi e l curs passat (1974-1975) són : Barcelona 10, Giro
na 4, Tarragona 5, Vic 4, Urgell 2, Solsona 1, Tortosa 1 i Lleida D
En total, el curs passat van ser ordenats 27 nous preveres dio
cesans per a l'Església de Catalunya_ 

Quins ca1lvis s'han esdevingut al s seminaris després del Con
cili? 

Primerament, un canvi que podríe m dir-ne de concepte: el 
seminari no es considera un lloc (una casa) o un temps d'estudi 
(una carrera), sinó unes e tapes de formació integral dels futurs 
pastors, amb uns objectius a aconseguir a través de més o menys 
anys (una maduresa humana, un creixement en la vida de fe, 
l'opció vocacional per una vida evangèlica -amb el compromis 
pel celibat- i un aprenentatge pastoral)_ 

Així l'encaminament vers el presbiterat va anar estructurant
se en tres etapes formatives: la Introductòria, la d'Estudis ecle
siàs tics i l'Etapa diaconal.' 

E l Seminari Major comença amb el Curs inlroduclori i par
teix d'una decisió vocacional feta després del COU, de la forma
ció professional o de situacions semblants. L'objectiu és la re
cerca d 'u na opció vocacional madura i lliure. La durada pot ser 
de 1 a 3 anys . Normalment el primer any es fan els estudis del 
Curs introductori ." 

L'Introductori pren formes diverses a cada diòcesi. La ma
joria només tenen establert cI Curs introductori cn forma d'cs
tudis, a lot estirar compaginables amb estudis civils. Algunes, 
en canvi, compten amb altres mitjans formatius com el treball 

2. Aquest pla va posar-sc cn marxa, a Espanya, a les reunions de 
superiors de després del Concili: Vitòrja 1968, Àvila 1970, reunió de s~ 
minaris tes a Àvila 1969. De fet, els responsables de seminaris teníem 
força relació amb la Comissió episcopal i el Secretariat. Ara, en canvi, 
la nova C. Episcopal de Seminaris no ha reunit mai els responsables. 
Sembla que en la Conferència de desembre els bisbes projecten parlar 
d'una nova Ratio per a seminaris. Qui la prepara? 

3. Bàsicament «Introducció a la Teologia . i ciències humanes. A Bar
celona, si cal, després del C. I. es fa l'Etapa introductòria. ef, R. PRAT, 
Seminari de Barcelona: Estructu.ració actual de l'encaminament vers el 
presbiterat a «Qüestions de Vida Cristiana. 70-71, 1974, pp. 146-158. 
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(Girona, Barcelona). Endemés, es pot interrompre els estudis 
o la vida comunüària per un temps, d 'acord amb la Ratio (sta. 
ge: p.e. servei militar, treball, estudis fora del Seminari, etc.). 
A Lleida, va començar fa tres anys l'experiència d'un C.I. inter· 
diocesà pels candidats dels bisbats d 'Urgell, Solsona i Lleida, 
que després no ha continuat. A Girona l'etapa introductòria, amb 
vida a part, treba ll , etc., ja està en el 6è. any d'experiència i ha 
donat bons resultats. 

L'etapa d'EstL/dis eclesiàstics dura 5 anys i, a part dels es· 
tudis teològics, es fa l'aprenentatge no sols dels . instruments 
pastora ls> sinó especialment d'aquelles actitud necessàries per 
a emprendre una cvida apostòlica» com a proj ecte d'existència 
Per això cal tenir cura de l'aspecte doctrinal, la formació espi
ritual, la vida comunitària i un compromís pastoral progressiu . 

Cal distingir, doncs, entre vida acadèmica i comunitat for· 
mativa. 

En l'aspecte acadèmic, el canvi més important que s'ha ex· 
perimentat és el nou pla d 'estudis i la creació de la Facultat 
de Teologia de Barcelona. Aquesta Facultat en les dues seccions, 
com a centre superior d'estudis teològics obert a to tes les diò
cesis i famílies religioses de la Tarraconense, pot significar un 
gran ajllt per a l'Església catalana tant en l'aspecte docent com 
en el d'investigació. 

El nou pla d'es tudis comprèn, després de l'IntrodL/ctori, cinc 
cursos inst.itucionals eclesiàst.ics, sense la divisió entre cursos 
filosòfics i cursos teològics , i es va començar a implantar a par
tir del curs 1968-69. La facultat i el nou pla d'estudis han suposat un 
relatiu millorament acadèmic, però han sorgit d'altres proble· 
mes. La separació de la vida acadèmica de la formació general 
en principi és positiva, però costa trobar la unitat i relacionar 
sobretot la teologia amb la pastoral. Continua essent un proble
ma fer passar tots els candidats per uns estudis tipus facultat, 
etc. 

En el fons, cada diòcesi s'ha arranjat com ha pogut referent 
a l'etapa d'Estudis eclesiàstics, sense obeir un pla comú. Només 
dues, Girona i Tortosa, continuen tenint el teologat autònom en 
les seves diòcesis i en ple funcionament, però amb pocs alum
nes. Les altres han agrupat els teologats entorn de la Facultat de 
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Barcelona: Solsona i Urgell a Sant Cugat (amb residència a la 
mateixa casa dels jesuïtes) i Tarragona, Vic j Barcelona a 
la secció de Sant Pacià, amb residència en comunitats a part, que 
depenen del bisbat respectiu. Lleida, que en principi assistia a 
Sant Pacià, actualment té un sol candidat, que estudia fora de 
Catalunya .' 

La vida a les residències d'aquests teòlegs és organitzada més 
o menys així: de dilluns a divendres, classe a l matí i estudi-tre
ball personal a les tardes; alguns sen 'eis o treballs ocupen la res
ta del temps. I mporta més un pla personal d'activitats, fet amb 
l'assessorament dels preveres responsables, que no pas un mi
nuciós ordre comunitari. Els elements que sostenen i expressen 
la vida de fe són: la celebració de l'eucaristia com a centre del 
dia, laudes, vespres i temps d'oració personal. A més, recés men
sual. exercicis anuals, celebracions de la peni tència, direcció es
piritual, trobades d 'aprofundiment espiritual i apos tòl ic, grups 
de revisió de vida amb un consiliari, etc.' Aquestes comunitats 
reduïdes presenten un esti l de vida més humanitza t, familiar i 
senzill, afavoreixen la relació, l'intercanvi, l'estimul constan t més 
que la gran comunitat. Però també tenen els seus riscs en ser 
excessivamen t reduïdes, per exemple. una certa tendència a l'au
tarquia, a l'espontaneïtat, a l'intimisme i la companyonia poc 
ex igents, la presència de problemes artificiosos i una certa po
bresa i immaduresa com a grup; per això cal que el nombre de 
persones no s igui massa petit (e l model proposat seria el grup 
primari de vida entre 15 i 30 membres). 

L'estudi, igual que l'espiritualitat i la vida comunitària, ha 
d'anar orientat a formar homes d'acció. La formació pastoral 
no es limita a Ics activita ts dels teòlegs a l final de setmana ... 
Dc tota manera aquestes «sortides» han ajudat a configurar 
l'estil pas toral d'aquesta e tapa formativa. To thom té un com
promís en una parròquia o en un grup. al costat de preveres 
que puguin ajudar-los i iniciar-los. Entre molts altres avantat-

4. Aquest curs que ha començat, el nombre de «teòlegs» (Estudis 
ecles iàstics) de les diferents diòcesis és el següent: Barcelona 28, Giro
na 19, Vic 14, Tarragona 11 , Tortosa 8, Solsona 5, Urgell 3 i Ueida I. 

5. Cf. R. PRAT, art. ci t., p. 152. 
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ges, que no podem enumerar aqui, s'intenta portar els candidats 
a un contacte amb la realitat dels homes i dels ambients, al 
coneixement dels mons pastorals (rural, urbà, suburbà, turís
t ic); al tracte amb adults, joves i adolescents; a la relació fe i 
vida real; a la inserció progressiva en els serveis de la pastora] 
diocesana; al coneixement de preveres de diverses línies, etc. 

La formació pastoral troba el seu cimal en l'E/apa diaconal. 

No és una espera per indecisió, sinó un complement de l'apre
nentatge, ja acabats els estudis i, a la vegada, una verificació en 
la vida real de la vocació de pastors.' Val a dir que l'Etapa 
diaconal -igual que la introductòria- ha estat un encert: tot
hom exerceix un any almenys el diaconat en una parròquia que 
és on normalment rep l'ordenació de prevere. Sovint, cada mes, 
el grup de diaques es troba amb el responsable en una reunió 
de revisió. Quan són ordenats ~preveres, acostumen a continuar 
lliurement fent un grup. Durant aquesta etapa s'ha organitzat 
al CEP per als diaques o joves preveres, tant seculars com re
ligiosos, un curs d'iniciació pastoral cada dilluns, amb aspectes 
teòrics i altres de pràctics, que ja fa 4 anys que se segueix. 

Els seminaris menors 

:e.s veritat que constitueixen un capítol a part. Però per com· 
ple tar aquesta informació bé caldrà parlar-ne. 

La transformació del Menor clàssic, amb internat total o 
gairebé total (el de la postguerra; abans no era així), va comen
çar a les reunions de superiors de La Gleva (1967) i Vitòria 
(1968). Garrone mateix va llançar la idea de repensar el Me
nor per ell mateix: Com educar integralment uns adolescents que 
tenen un projecte de vocació més o menys explícit? (gèrmens). 

Primer es van implantar els estudh de batxillerat civil d'a
cord amb el que diu el decret del Vaticà II. El segon pas fou 

6. Vegeu A. BRAVO, La etapa diaconal, a . Vocaciones» 52, 1972, 127-
158; J. B USQUETS, Etapa diaconal al bisbat de Girona, a «Quaderns de 
Pastoral» 27, 1973, 599-608. 
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obrir Ics classes a alumnes no seminaristes (col·legi obert). I 
finalment, ci tercer pas, ja començat a bastants llocs, consisteix 
a no fer e ls es tudis al seminari mateix, s inó fora. Aquesta evo
lució, que venia impulsada pel canvi general del món i de l'Es
glés ia, per uns criteris pedagògics més al dia, per la mateixa teo
logia de la vocació i, és clar, per la disminució de les . vocacions 
infantil s» i rurals, va rebre l'empenta definitiva amb la nova 
lle i d'educació que establia l'EGB (bàsica) fins al s 14 anys i el 
BUP (batxillerat) a partir dels 15. 

Els seminaris menors de les diòces is catalanes, d'acord amb 
aquesta evolució, es troben en s ituacions variades i difícils de 
conjumi.nar. Tols els estudiants dels nostres Menors fan estu
dis civils , oficials (abolits els 5 anys de lla tí ). Però la seva or
ganització concreta varia molt: Girona, Solsona i Urgell man
tenen només la residència però van a classe fora, a coBegis o 
a ins tituts ( i encara a Girona només hi reside ixen a partir 
del BUP; abans, no se separen de la familia i estudien a l 
seu poble). Lleida, Vic i Tarragona el tenen en forma de col
legi obert. Tortosa també, però darrerament ha refet un petit 
centre d'estudh per a seminaris tes sols. A Lleida i Tortosa e ls 
estudiants de ba txiller van a classe a fora. I Barcelona té el Se
minari Menor de Tiana (de fet, un col·legi molt obert) gairebé 
ple, amb 250 alumnes, des del 6è de bàsica fin s a l COU.' 

Aques t panorama tan di spers no permet treure gai res con
clusions. Potser, a lo t estirar, es podria dir que el futur del Me
nor s'encamina cap a una forma de resid~ncia de nois amb in
teressos vocacionals que assisteixen a classe a d'altres centres 
de la c iutat. Una espècie de . Collegi Menor» portat per uns 
preve res que busquen l'educació integral , vocacional i tot. Al
menys Ics diòcesis que han adoptat aquesta solució -i a Ca
talunya ja són més de la meitat- han provat abans les altres 
fó rmules seguint l'evolució descrita. El cas de Barcelona, pel 
nombre d'alumnes i per raons evidents, pot considerar-se un 
cas a part i potser no seguiria aquest procés. 

7. Nombre d'alumnes als cr Seminans Menors» de Catalunya durant 
aquest curs: Barcelona, 250; Lleida, 79; Tortosa, 54; Tarragona, SO; Vic, 
40; Girona, 29; Solsona, 12 i Urgell, 9. 
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la pastoral vocacional 

Ara preocupa a lO les les diòcesis. Però desgraciadament no 
ha sorgit de la pasloral general, d'una vitalitat de les comuni
tats crist ianes, ni del mateix clergat. No. Ara s'inicia la pastoral 
vocacional per allò de «»zens apre/ata disCLlrrit!»: per una ne
cessitat. Vull dir que els seminaris --els menors principalment, 
però també els majors i la Confederació de Religiosos (CON
FER)-, davant aquesta panoràmica numèricament tan uúgrada, 
han assajat d'orientar els seus esforços cap a una pastoral vo
cacional més oberta i menys interessada. 

Malgrat aquesta acta de naixement, cal di r que arreu la pas
toral vocacional s'orienta ara cap a unes accions amb joves i ado
lescents per ajudar-los a aprofundir la seva vocació cristiana i 
des d'aqUÍ a plantejar-se la seva vocació específica. 

Alguna diòcesi té un programa anual de trobades ben estruc
turat i sempre en relació amb la pastoral general i amb els mO
viments de la diòcesi. AI Seminari Major de Barcelona, des d'u
na a ltra òptica, funciona un Servei d 'Orientació Vocacional més 
orientat a acollir els joves que volen entrar al seminari, aj udar
los a discernir i, donat el cas, orientar els passos previs al seu 
ingrés. Juntament amb altres preveres de diversos ambients, 
aques t servei ha començat un estudi de la problemàtica vocacio
nal i a considerar possibles iniciatives en aquest camp,' 

La pastoral vocacional no s'adreça solament als joves , sinó 
també a les comunita ts adul tes. Són les comunitats d 'Església 
que han de prendre la iniciativa de totes les vocacions específi-

Esbós de valoració 

Aquesta és la realitat dels seminaris i dels seus intents de 
canvi. La valoració de la seva evolució en el postconci1i , mira
da en el seu conjunt, serà molt diferent segons la mentalitat 

8. Vegeu R. PRAT, ar t. ci t., p. 147. 
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i la postura que cada u ·té. En el fons, un judici, el fem sempre 
des de la nostra concepció de l'Església i del ministeri i, també, 
des de la valoració que fem de l'home i del món d'ara. 

Mentre uns, enyoradissos , creuen que el camí que s'ha fe L 
representa la desfeta del seminari, per altres no val la pena con· 
tinuar esmerçant tants esforços per portar uns joves a embar· 
car·se en una situació incoherent i sense sortida. 

Per a uns altres, en canvi, aquesta renovació dels seminaris 
en aquest moment de canvi era necessària i també possible (no 
l'única possible, segurament), si volíem aj udar la formació de 
preveres per a l 'Església del demà. Aquesta formació exigia dels 
responsables una doble fide litat : a les persones concretes dels 
candidats (amb les seves característiques reals) i a la concepció 
que l'Església té del minis teri apostòlic (eclesiologia, teologia del 
mmlsten I discerniment de la crisi sacerdotal ). Cal dir que si 
la reforma no ha es tat fàcil , tampoc no ha estat radical i sovint 
ha mancat imaginació o valentia . Els resulta ts són molt migrats 
i potser són el fruit d 'una excessiva prudència. Hi ha només una 
certesa profunda: el Senyor continua cridant avui deixebles al 
seu seguiment i els envia al món ... Però costa molt veure clara 
la manera d'acollir i encaminar aquestes crides: ]a solució adop
tada és forçosament modesta, possibilista i provisional. 

I els homes els esperen: avui, l'ordenació d'un nou prevere 
és una fes ta comunitària insospitada i extraordinària, que reu· 
neix una gentada que vol afirmar l'amistat i l'esperança que té 
encara en els qui han respost a la crida. Però si mirem la quan
titat de vocacions no ens podem enganyar ni ens podem perme
tre massa interpretacions subjectives: Ja reaJitat dels sem.ina
ri és molt pobra: no admet triomfalismes, ni tampoc massa 
somnis per al futur. 

Doncs què : caminem, sobrevivim o anem morint? Em sembla 
que partint de les intuïcions bàsiques del Vaticà II i fent un 
d.iscernimcnt que assumeixi la problemàtica eclesial de després, 
s'hauria d'arribar a una fórmula d'encaminament cap al minis
teri (o els ministeris) molt diferent de la que va propugnar Tren
to i que, en e l fons ( i això és l'únic negatiu), ens ha durat fins 
avui. El problema és saher si podríem arribar-hi més de pressa 
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suprimiñt e l seminari i començant quelcom totalment nou, sen· 
veure·ho clar, o si l'actua l evolució, modesta i tímida com 

és, permetrà caminar cap a una realització coherent més d 'acord 
amb un món secular i amb una Església en diàspora; més lliga· 
da a unes comunitats vives, adultes, i a un laïcat missionèr ... 

No ho sé. En general, crec que, quan els problemes són molt 
greus, s'imposa tenir una mica mes d'imaginació i crear nous 
instruments o obrir camins. Però no es pot somniar. També 
penso que el que s'ha fe t és realista, prové d 'uns plantejaments 
globals seriosos, i que els r esultats són ben reals encara que 
globals, len ts i insuficients. Cal mirar més la nova Església que 
e l ministeri del capellà, cal projectar el futur en comptes d'enyo-
rar e l passat. Els nous camins tot just s'endevi.nen, però caldria 
emprendre'ls amb esperança, recordant, però, que: . No tot canvi 
és renovació autèntica de l'Església. Ni sempre és útil pel demà. 
Hom haurà de discernir constan tment si el canvi renova com 
cal l'Església en la fidelitat i a mb visió de futur. (bisbes catalans 
1974). 

Finalment, sembla que els bisbes de Catalunya han adoptat 
enfront dels seminaris una postura «individualista ». Ara que fan 
més que mai una acció conjuntada no han afron tat el problema 
de l'encaminament al ministeri coHegialment ni mirant tot el 
país. Cada bisbe a la seva diòcesi ho fa com pot, en relació amb 
els preveres responsables en els quals confia, i prou. Ni s'ha ret 
un discerniment en profunditat, ni s'han adoptat solucions una 
mica conjuntes. L'any 1970 se'ns va encarregar un estudi i no 
se n'ha parlat més. Els seminaris de Catalunya presenten una 
situació pobra i d ispersa , tot i que a nivell de preveres respon· 
sables ens trobem sovint. Fins quan durarà aquesta situació? La 
resposta no és, encara, previsible. 

Joan Busquels 
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SECULARITZACIONS A BARCELONA 

E'l lre els fenò m ens més vistents que hGll 
tingut l/oc aquests darrers lmys en l'Església 
cal comptar-hi, sense cap mena de dubt e, la 
secularització de força preveres, fin s al pum 
d'oferir davant la gent -cristiana o no-- una 
imatge «canviada» d 'aquell «sacerdos in aeter
num ,. que ressonava en totes les ordenacions 
i les misses noves d'abans. 

Ens hauria agradat de presentar, en aquest 
número, un es tud i xifrat d e to ts els nostres 
bisbats. No ha estat possible, cosa que no es
t ranyarà ningú. Sí que ho ha es tat , en canvi, 
oferir ¡¡nes dades verídiques i oficials perto
cant al presbit e ri diocesà de Barcelona. 

El tex t que segueix recull subs tancialment 
una bona part d e l'informe que va ser presen
ta t al Consell episcopal pel doctor Josep Ma
ria Guix, bisbe auxiliar. «Quaderns» agraeix , 
dmlc5, aques ta confiança i està cortle,rt de po
der oferir als seus lectors aquestes dades, 
prou eloqüen ts per elles mateixes, i els breus 
comentaris que les acompanyen. 

Recordem quel una aproximació a la fo ta
lita t dels bisbats apareixia a «Repàs de l'Es
glésia als Països Catalans. (<< Quaderns. núm . 
28, 1974, pp. 81-82) . 

Algunes dades sobre el presbiteri de Barcelona 

1. Preveres diocesans (exclosos e ls extra diocesans i els re
ligiosos que tenen a lgun càrrec pas tor al a la diòcesi) n'hi ha 
734. 

amb menys de 30 anys 
amb menys de 40 anys 
amb menys de 50 anys 
amb m enys de 60 anys 
amb menys de 70 anys 

11 ( 1,49 %) 
76 (10,35 % ) 

297 (40,46 %) 
462 (62,94 % ) 
589 (80,24 % ) 
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amb menys de 75 anys 645 (87,88 % ) 
734 (100 %) 

amb més de 75 anys . 89 (12,12 % ) 

L'edat mitjana del presbiteri diocesà passa dels 56 anys. 
El 59,53 % del presbiteri diocesà passa dels 50 anys, eda t que 

pot acceptar-se com a línia divisòria de la vida ministerial (que 
sol començar vers els 25 anys, amb l'ordenació presbiteral, i 
acabar en torn dels 75 amb la jubilació). 

2. El ritme O índex d'erosió del presbiteri diocesà (pres
cindint de l'envelliment) és alarmant. Ens fixem en els sis dar
rers anys (des del dia 1-1-1970 fin s al dia 30-1X-1975). 

a) Durant aquests sis darrers anys han mort 87 preveres del 
nostre presbiteri diocesà. Per tant, tenim un promig de 14,5 
defuncions anuals, amb la particularitat que un promig de 5,5 
anual correspon a preveres a mb menys de 75 anys. 

b) Des de l'any 1966 fins al setembre de 1975 han aconse
guit el rescripte de secularització 80 preveres del nostre pres
biteri diocesà. 

En els darrers sis anys el promig de secularitzacions realitza
des (és a dir ja executades) és de 10,12 cada any. 

L'edat mitjana dels 80 preveres secularitzats és de 37,49 anys 
(ens referim a l'edat que tenien en el moment de secularitzar-se). 

El promig d 'anys de minis teri en el conjunt dels 80 preveres 
secularitzats és d' li ,64. 

e ) A les secularitzacions i defuncions cal afegir-hi un nom
bre de 15-20 preveres que, en aquests sis darrers anys, han tren
cat qualsevol tipus de lligam -real i aparent- amb el bisbe dio
cesà. 

d) Finalment, hi ha les jubilacions que, pel que fa referèn
cia a preveres que estan al front de parròquies (rector, ecònom, 
etc), pot estimar-se en un promig de 5 anuals. Naturalment, 
aquests preveres con tinuen fent algun ministeri. 

3. Enfront d'aquesta erosió, que en aquests darrers s is 
anys ha arribat a una trentena de baixes anuals en el nostre 
presbiteri diocesà, l'índex de noves ordenacions presbiterals és 
molt baix. El total de preveres ordenats durant aquests sis dar-
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rers anys (ens referim als diocesans, naturalment) és de 43 . Per 
tant, el promig anual és de 7,16, però ,amb tendència a baixar. 
Evidentment en aquestes xifres prescind.im dels preveres que 
vénen d'altres diòcesis i dels preveres-religiosos que treballen 
ministerialment en tre nosaltres. Tanmateix les xifTes són ben 
eloqüents i esborronadores. 

Les secularitzacions 

I. El nostre Vicariat General ha tramitat -en la seva tota
litat o d'una manera parcial - més de 500 expedients de secu
larització. Això ens fa suposar que en la nostra diòcesi viuen 
més de 500 preveres secularitzats . 

Com ja hem dit més amunt, els preveres del nostre presbiteri 
diocesà que han obtingut el rescripte de secularització són 80. 
Ja hem indicat el promig d 'eda t i d 'anys de ministeri. 

Els llocs més afecta ts per les secularitzacions (influència?) 
són e ls següen ts: 

Amèrica Llatina: 12, 
Di strictes IX i XII de Barcelona: 16 (dels quals 8 a l'arxi

pres ta t de Tri nitat-Verdum i 6 a l'arxiprestat de la Sagrada Fa· 
mília), 

Arxipres tat de Sabadell: 8, 
Arxiprestat de Vilanova i La GeltIÚ: S, 
Arxiprestat de Mon tcada: 4. 
( En ci moment de demanar la secularització aquests preve

res exercien o havien exercit per darrera vegada el minis teri en 
els llocs citats.) 

2. Quina és la postura psicològica i eclesial dels preveres 
secularitzats? Abans de tot cal dir que, generalment , quan un 
prevere es presenta al Bisbat per demanar la secularització ja 
ha pres una decisió irreversible. ~s molt difícil d'aconseguir que 
accepti un pe ríode de reflex ió per a repensar la decisió presa. 

lOS força freqüent una postura de despit i crispació contra 
¡'Església in stitucional i contra la jerarquia (s'acusa la riquesa 
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de l'Església, el Uigam amb els poderosos, l'abandó de la clas
se obrera, etc_)_ 

Són pocs els qui manifesten haver perdut la fe_ Alguns con
fien reviure·la cn la nova situació. 

Alguns desitjarien poder continuar fent algun servei minis
terial o d 'algun altre tipus dintre l'Església_ 

Alguns han abandonat els sagraments i la pràctica r ligio
sa. D'altres viuen com a seglars exemplars i amb una lloable 
projecció apostòlica. 

Tots els qui demanen la secularització estan con tra el celi
bat, encara que amb mati sos molt di ferents: des dels qu i refusen 
la llei del celibat com una opressió abusiva, inhumana i inac
ceptable, fins als qui reconeixen no sentir-se amb força per a 
observar -la plenament, hi ha un gran ventall de situacions i 
actituds. En la majoria dels casos la incompatibilitat del minis
teri sacerdotal amb el matrimoni és causa determinant de la 
secularització. Gairebé sempre el prevere que demana la secu
larització ja té presa la decisió (o contret el compromís) de 
casar-se amb una dona determinada . Aquesta decisió o compro
mís té un gran ventall de matisos: paraula donada, convivèn
cia de fet, matrimoni civil, ficció d'una cerimònia religiosa etc., 
abans de rebre el rescripte de secularització. La si tuació més 
freqüent és la correcta, és a dir, la de simple paraula donada, 
en espera de l'arribada del rescripte. 

3. Al guns suggeriments i algunes recomanacions. 
Hauríem de trobar ]a manera de fer-nos presents al costat 

del prevere que comença a trontollar per ajudar-lo a reflexio
nar amb serenitat. l , en cas de demanar la secularització, l'Es
glésia diocesana hauria de continuar al costat seu per ajudar-lo 
espiritualment, i també materialment si ho necessita (ajuda eco
nòmica, coHocació professional, etc.) 

S'hauria de mantenir un contacte amb aquests preveres se
cularitzats. Aquest contacte, en algunes ocasions o circumstàn
cies, hauria d'arribar a nivell episcopal. 

No podem oblidar que aquests germans nostres, després del 
rescripte de Roma, con tinuen essent preveres als quals, certa
ment, es prohibeix l'exercici del ministeri sacerdotal (llevat en 
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els casos previ stos en els cànons 882 i 892 par. 2n.), però que 
cont.inuen tenint uI?a formació i uns dots humans moltes vega
des ben valuosos. Potser fóra possible, en alguns casos, aprofi
tar aquestes qualita ts en bé de l'Església en el camp de la do
cència, de la catequesi, de la litúrgia, etc. Naturalment, caldria 
lligar una sèrie de caps i evitar e ls inconvenients i les dificul
tats -principalment l'escàndol dels fidels- que poguessin sor
tir al pas. 

Cal arien tar bé els fidels sobre aquest fenomen de les secu
laritzacions. El fet en si mateix és motiu de tri stesa i produeix. 
una sotragada i, de vegades, un trauma en la gent senzilla. Cal 
parlar amb molta cari ta t de les persones. Creiem equivocada i 
perjudicial la pos tura dels preveres que presenten els qui se 
secul ari tzen com a «herois» que s'han atrevit a enfrontar-se a 
l'esclavatge de les es tructures ecles ials. No menys equivocada i 
perjudicial és la postura dels qui blasmen contra aquests ger
mans presentant-los com a traïdors i «fill s de perdició». 
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PASSAT, PRESENT I FUTUR 

DELS MINISTERIS 

Sembla que el dob le tet de les secularitza
cions i de la disminució de Les vocacions està 
en connexió amb la crisi d'identitat humana 
i pastoral, inherent al tipus tradicional de 
sacerdot. Per això ens cal tornar una i altra 
vegada a les tants bíbliques per tal de redes
cobrir el paper dels ministeris en l'Església 
que respongui al desafiament de la situaci6 
actual. 

Reflexions introductòries 

El Vaticà li, una cruïlla històrica per a l'Església. 

La nova situació històrico-culturaJ del món, profundament 
canviada i canviant a través dels dos últims segles, ha consti· 
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tuït una incessant interpeHació per a l'Església: la fidelitat a 
l'anun~i de l'Evangeli li demanava cie desempallegar-se del pes 
d'un passat, potser gloriós, que esdeven ia una hipoteca, i d'a· 
culturar el missatge etern de la fe en el context dels temps mo
derns. 

No ha pas resultat fàc il d'acollir els signes dels nous temps. 
L'Església s'ha assemblat sovint més a la plaça for tificada en
fron t del nou món que al llevat que es barreja amb la pasta per 
a fermenta r-la (Mt 13,33). Successives onades de minories van
guardistes han iniciat la recerca; no hauran mancat els passos 
en fals. Però aquestes iniciatives sovint resten frustrades pels 
replegamen ts que imposava una tradició més o menys ideologit
zada. I un món, que potser hauria estat obert a l'Evangeli, pre
nia una forta fesomia anticristiana. 

Tanmateix, la recerca de nous carnins ha tingut una culmi
nació positiva en el concili Va ticà n. La intwció profètica del 
papa J oan el convocà per realitza r l 'aggiornamel1to de l'Es
glésia: la seva renovació i actualització a tots els nivells. Ho 
feia en nom de la fidelitat a la seva missió evangelitzadora. Però 
els replegam ents de tota mena que han anat venint els anys 
del posteoncili, ¿seran de nou capaços d 'aigual ir o de fer avor
tar aquesta radiant opció )ústòrica cie l'Església? 

Objecte i coordenades dialèct iques d'aquest assaig. 

El Va ticà n ens ha portat una nova comprensió de l'Esglé
sia. I això comporta una nova manera de veure la seva missió 
i les seves funcions ministerials. Per això també els ministeris 
de l'Església s 'han trobat davant una cniilla histÒrica, com ho 
tes timonien massa fets a l'abast de tothom. 

Aquestes reflexions voldrien iHuminar el sentit de les op
cions a [er en aques ta cruïlla. Una mirada al Nou Testament 
des tacarà l'evolució i el pluralisme minis terial s de l'Església nai
xent, i exorcitzarà les tendències a paralitzar la historicitat creaw 

dora en nom d 'un uni formisme ideolÒgic. Després, la canviada 
situació de la nostra Església postconciliar ens portarà a desco-
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brir els nous trets de la seva missió evangelitzadora i la reno
vació ministerial que comporten. Finalment, sota la inspiració 
d'aquesta doble instància, es farà un tempteig de respostes con· 
cretes devers un nou futur ministeriaL 

Els ministeris segons el Nou Testament 

El pas de Jesús a l'Església i el seu tenor alliçonador. 

La manera de comprendre el pas de Jesús a l'Església expe
rimenta una profunda renovació, sobretot a partir del Vaticà II 
i com a fruit de la nova exegesi del Nou Testament. Abans una 
lectura massa historicista no deixava copsar el vertader abast 
de la cesura creadora que fou la Pasqua. Un xic ingènuament, 
es tendia a pensar que Jesús havia fundat, equipat i programat 
l'Església fins als últims detalls. La realitat sembla molt més 
complexa i no per això menys rica. Per bé que amb arrels múl
tiples en el període del Jesús històric, l'Església se'ns presenta 
com una realitat més aviat pasqual i postpasqual. Només la 
Resurrecció obre els ulls dels deixebles per entendre el mis
teri de Jesús (Lc 24,31), i sense aquesta descoberta no era pos
sible que prenguessin consciència de ser el Nou Poble de Déu. 
L'Església és obra de Jesús; però això no implica una progra
mació detallada de les seves pautes estructurals. Tot aniria ve
nint d'una forma progressiva i creadora, sota els imperatius de 
la història i la guia de l'Esperit. 

Si, com ha fet sovint la tradició teològica i magisterial, es 
dóna a les formes concretes estructurals així sorgides la catego
ria de «ius divinum» (dret diví), caldrà entendre·ho d'una ma· 
ne ra matisada, d'acord amb teòlegs eminents: no es tractaria 
de modalitats estructurals sempre «irreversibles» en elles ma· 
teixes, sinó de respostes fidels a la revelació cristiana i més o 
menys substituibles per altres formes, potser més adients en 
circumstàncies canviades. L'Església viu la seva fidelitat a la 
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tradició d'una forma històrica, i per això mateix dinàm.ica 
canviant. Es important aprendre a distingir en tre estructura 
es tructures, entre ministeri i ministeris, etc. 

Origen i evolució dels ministeris en. les diverses etapes del 
NOLI Testament: dels serveis als ministeris. 

La informació Que el Nou Testament ens en proporciona és 
més aviat parcial 1 ocasional. A causa de l'origen de la majoria 
d'aquests escrits, coneixem molt millor la situació de les comu
nita ts heHèniques i paulines que la de les altres. L'organització 
pot ser diversa en les diferents comunitats locals d'una mateixa 
època. i experimentar canvis profunds en una mateixa COlTIU· 

nitat amb el pas dels anys. Després, i com a fruit dels contac
tes mutus, vindran modalitats que sintetitzen formes an teriors 
paraHeles. I a tot arreu el servei a les esglésies esdevé espontà
niament un ministeri. 

Donem només un breu esbós per destacar els trets de més re
ll eu en els principals escrits o grups d'escrits del Nou Testa
men t: 

J. La coHecció de les epís toles autèntiques de Pau SÓn els 
pri.mers escrits i constitueixen una informació contemporània de 
l'època dita apostòlica fins als anys 64-67. L'Església hi apareix 
tota ella comunitària i ministerial : ho palesen la mateixa adreça 
coHcctiva de les cartes, la multiplicitat de carismes presents en 
tots els membres ( IC 12,28ss.), la ima tge corporativa del cos 
místic ( IC 12,12-31; Rm 12,4-8). Però la corresponsabilitat en els 
serveis no exclou la presència del ministeri especial d'alguns: ho 
demostren la seva consciència de ser «apòstol», present arreu, 
«el ministeri itinerant» dels seus coHaboradors de missió (la 
trilogia «d'apòstols, profetes i doctors. de IC 12,28 i les figures 
senyeres de Timoteu, Titus, ApoHó, Lluc, etc.), .els ministeris 
Jocals (les primícies d 'Acaia de IC 16,15-16; els presidents de 
Tessalònica de I Te 5,12-13; els inspectors i ministres de Filipos 
de FI l,I). 

Pau es fa ressò de l'anomenat «acord de Jerusalem. (Ga 2,9), 
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que hauria assignat la missió dels circumcidats als Apòstols de 
Jerusalem i la missió dels gentils a Pau i als seus coHaboradors. 
Al contrari, mai no menciona ni el ritu de la imposició de mans 
(Ac 13,3; ITm 4,14; 2 Tm 1,6) ni l'establiment de «preveres. 
(Ac 14,22-24 ; 20,27.28; Tt 1,5), que Lluc i les Pastorals li atribuei
xen. Semblen haver perdut llur importància «els Dotze., com a 
grup , i igualment «el grup dels Set. (Ac 6,1-6). 

2. Els evangelis i el llibre dels Fe/s dels Apòs/ols ens in
formen del període de Jesús i de les èpoques posteriors res
pectivament, bo i projectant-hi les perspectives pròpies de l'úl
tima època del Nou Testament. Així, . eI grup dels Dotze. del 
temps de Jesús (Mc 3,7-9 i par.) esdevé els «Dotze Apòstols. (Mt 
10,2; Lc 6,13) i es ressalta llur funció irrepetible i fundacional 
(Ef 2,20; Ap 21 ,14); «els 72 deixebles. (Lc 10,1-24 ) ressonen pot
ser com una anticipació aBusiva als ministeris posteriors «d'e
vangelistes i pastors. (Ef 4,11). 

També presenten un cert aire d'actualització les nombroses 
narracions ministerial s del llibre dels Fets : el grup clos dels 
Dotze i el concepte llucà d'apòstol (Ac 1,17-25 ); el grup dels Set 
j la interpretació «diaconal. que n 'havia fe t l'exegesi tradicio
nal (Ac 1,1-6); el grup de ' preveres. de la comunitat de Jeru
salem (Ac 21,18) ; les informacions sobre el ritu «d'impos ició de 
mans. (Ac 6,6; 13,3); l'atribució a Pau de l'establimen t de «pre
veres. en les comunitats (Ac 14,22-24; 20,17.28). 

3. Les epis/oles pastorals, d 'aquesta mateixa època, presen
ten tre ts d'una organització ministerial encara més evolucionada. 
Mentre la comunitat passa a un pla passiu, que s'accentuarà en 
el futur, les funcions mini sterials ocupen l'atenció principal: 
èmfasi sobre la figura magisterial i pastoral de Pau arreu de les 
cartes, aparició de la realitat d 'una «successió apostòlica- (2Tm 
1,6; Tt 1,5) i de vertaderes figures d'un «episcopat monàrquic. 
en Timoteu i Titus (lTm 3,14ss ; Tt 1,5 ss), el relleu que hi pren 
la regulació de les funcions ministerials amb una evolució de
vers la futura trilogia de «bisbes, preveres i diaques. (l Tm 1,13; 
Tt 1,5-9) i les aBusions al ritu d'. imposició de mans. (!Tm 4,14; 

4. Aquesta evolució cristaHitzarà, més enllà del cànon del 
Nou Tes tament, en les cartes d'Ignasi d'Antioquia. La trilogia 
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ministerial del futur té aquí ja un sentit tècnic i fort: un bisbe 
monàrquic, un col·legi de preveres i diaques subordinats. 

Dos trels de relleu sob re els mhústeris en el Nou Testament. 

El primer fa referència al «vocabulari ministerial» del Nou 
Testament. Per una part, e ls títols atorgats a ls qui exerceixen 
ministeris expliciten simplement la tasca realitzada, subratllen 
constantment el sentit de «diaconia» o servei i defugen tota 
pretensió de domini o poder (Mc 10,42-45 i par.). Per altra part, 
aquest vocabulari privilegia e l servei de direcció (evangelització 
i govern pastoral) i dóna menys èmfasi a la dimensió cultural, 
fin s a l punt que mai no s'aplicà als dirigents de les comunitats 
e l nom de «sacerdots», que resta reservat a Jesús i a la comuni
tat cristi ana en un sentit més aviat metafòric i en els escrits més 
tardans del Nou Testament (carta als Hebreus; Ap 5,9-10; i IPe 
2.4·5.9). 

L'altre toca al celiba t com a gènere de vida. Sembla que el 
Nou Testament no ofereix base per dir que hi resulti privile
giada la vinculació entre ministeri i celibat, fins al punt que 
e l celibat permanent dels ministres de les comunitats cristianes 
primitives sembla més aviat una excepció. Pau, que valora molt 
el celibat i el recomana (1C 7,7 ), ressalta el dre t fonamental de 
casar·se i diu que ell i Bernabé tindrien e l dret de portar «una 
germana (la muller, segons sembla), com ho fan els altres apòs
tols, e ls germans del Senyor i Quefes» (IC 9,5). E l marc fami
liar sembla habitual en els anomena ts «bisbes» (ITm 3,2), «pre
veres·bisbes» (Tt 1,6) i «diaques» (1Tm 3,12-13). L'anti legalisme 
de Jesús, el caire no cúltic dels ministeris eclesials i la concep
ció paulina de la lliberta t inclinen a pensar en aquesta direc
ció. Per alt ra banda, Jesús demanava un sentit de disponibili
tat radical a tots els seus seguidors (Mt 19, 10·12; lC 7,2540; Lc 
14,26; 18,29); per a ixò, la virginitat i el celibat no han pas florit 
per casualitat en l'humus espiritual del Nou Testament i en 
el cristianisme posterior (vegeu lC 9,5·6). 
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Un present que interpeHa i convida a una dinàmica creadora 

La multiplicitat de ministeris i llur capacitat d'evolució fun
cional, documentada arreu en les comunitats del Nou Testament, 
parlen en contra de la uniformitat monolítica i autoritzen una 
imaginació creadora. Però, si resta oberta la possibilitat de nous 
camins, e l seu sentit concret l'hauran de determinar les exigèn
cies de la missió , avui; tota còpia arqueològica del Nou Testa
ment seria improcedent. Per això, un segon pas del nostre assaig 
serà escrutar breument els signes dels nous temps. 

La situació sòcio-cultural del món modern_ 

L'Església del Vaticà II ha fet una opció històrica a favor del 
diàleg amb el món actual, i no es passa de l'anatema al diàleg 
sense experimentar els canvis que motiva l'escolta del nou inter
locutor. 

La societat i la cultura modernes presenten un creixent caire 
secular i pluralista. Les categories per a pensar l'home ja no són 
manllevades a la revelació i les esglésies, sinó a una ciència autò
noma i immanent. En aquest context, la imatge de l'Església, de 
la parròquia i del sacerdot, encunyada en un temps de cristiandat 
sacral, sembla cada vegada més un vestigi arqueològic del passat 
i no una moneda de curs normal. El sacerdot es troba «de-situat» 
i necessi ta refer la seva identitat. 

La cul tura moderna promociona arreu les aspiracions devers 
una societat democràtica i el respecte dels drets de l'home. Les 
estructures piramidals i l'estil d'autoritat personalista que defuig 
l'establiment de garanties per al seu exercici esdevenen fàcilment 
suspectes de ser convencionalismes o fruit d'ideologies alienants. 
La marginació «ministeria¡' de la dona en l'Església cada vegada 
és menys convincent i sembla més aviat un vestigi cultural que 
cal superar. 

El món modern té en gran honor l'amor a la vida i la fidelitat 
a la terra. Es té una comprensió més positiva del paper de l'amor 
i del sexe en el desenvolupament de la personalitat. Esdevé sus
pecta una espiritualitat de fuga del món, en la qual glorificar Déu 
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sigui s inònim de renúncia a conrear els valors humans. No con
venç ningú una fidelitat escatològica a l més enllà que afebleixi 
e l compromis per a construir el món. Tot això demana canvis en 
la imatge de l'Església i dels seus ministres. 

Una nova imatge de la missió de l'Església comporta una nova 
imatge dels m.inisteris. 

Així s'ha ana t crean t una nova psicologia de l'Església i de la 
seva missió. La promoció del diàleg sembla un tre t dominant del 
Vaticà 11. Tot plegat ha tingut la seva incidència sobre les fun
cions ministerials. 

E l diàleg a l'interior de l'Església demana corresponsabilitat 
i implica una promoció del laïcat. L'estil ministerial, que accen
tuava la verticalitat i relegava el poble cristià a un p la passiu, ca
da vegada estarà més fora de lloc. 

Una de les vertents més importants del dià leg devers l'exte
rior ha estat l'ecumenisme. Una valoració del ministeris existents 
en les altres confessions cristianes serà necessària per a continuar 
el diàleg, i això implica rela tivitzar fins a un cert punt la imatge 
i els tipus propis. 

En e l seu d iàleg amb el món d 'avui, l'Església va p renent 
consc iència de la seva situació de «diàspo ra» fins i tot en pobles 
abans sociològicament cristians. En un món que cal reevangelit
zar una imatge fortament «cultual i sacerdotal» del ministre 
-l'home dels ritus sacramentals- desvetlla sempre una major 
aHèrgia; no sembla el rost.re més adient. Al contrari, el ministre 
com a evangelitzador i an imador r eligiós de les seves comunitats 
sembla un tipus minis terial molt més d'acord amb els s ignes 
dels nous temps. 

Recerca teològico-pastoral devers un nou horitzó ministerial 

En trem en una matèria molt delicada i encara immadura. Les 
reflexions es mouen en el pla teòric i voldríem simplement indi-
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car pistes per als nous camins. Les aportacions realment creado
res s'aniran fent des d'una praxi pastoral, iHuminada i profètica. 

A partir de les dades que hem pogut constatar al Nou Testa
ment i tenint en compte els problemes que ha d'afrontar l'Es
glésia avui, apuntem els següents suggeriments: 

Devers una reinterpretació del binomi estructural «sacerdoci. 
laïcat», més matisada que en el passat. 

Caldrà recuperar la imatge i la psicologia d 'un sacerdoci mi
nisterial en una Església tota ella correspon sable i ministeriaL 
E.s la perspectiva de l'igualitarisme protestant i del monopoli cle
rical de les funcions ministerials propi de la Contrareforma. L'ac· 
tual disnlinució dels efectius sacerdotals pot estimular aquesta 
recerca. 

S'hauria d'evitar la febre per dogmatitzar sobre fronteres de 
les competències recíproques_ La teologia actual té menys difi
cultats per reconèixer el paper, que, en una certa clericaÜtzació de 
l'Església i en l'enduriment d 'una frontera de dret diví entre cler
gues i seglars, han pogut tenir certs factors més o menys sòcio
culturals: el ritu de la imposició de mans, la doctrina d'una 'suc
cessió apostòlica monopolitzant, la teologització dels ministeris 
en el marc d'una societat elitista i inigualitària, etc, Sense negar 
la diferència qualitativa entre ministeris de direcció i poble fi· 
del, avui guanya terreny una visió menys ontologis ta i més fun
cional dels ministeris. El mateix fet de les secularitzacions ha es
timulat recerques més matisades sobre l'abast del teologtímenon 
del «caràcter», Biblistes eminents pensen que, a nivell de Nou Tes
tament, la frontera entre els dos estaments està més desdibuixada. 
Els serveis més qualificats esdevenen espontàniament ministeris 
de direcció, 

Renovació del marc intraec/esial dels ministeris_ 

Sembla que el doble fet de les secularitzacions i de la disminu
ció de les vocacions està en connexió amb la crisi d'identitat hu-
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mana, soc iològica, pas toral i teològica, que molts presenten com a 
inherent al tipus tradicional del sacerdot. Una renovació adient, 
dintre de les exigències de la fe i d'acord amb els signes del s 
temps, podria fer evolucionar positivament aquesta situació. 

La figura del prevere sembla haver estat objecte d'una forta 
«sacral ització i saccrdotalització., sota l'in[]LL'< de l'Antic Tes ta
men t i de la psicologia de les re lig ions. Tant el Nou Testament 
com les aspiracions actuals tendeb:en a corregir aq uesta ÍD

flexió, per privilegiar l'aspecte de direcció i destacar la func ió 
d'evangelitzador i animador de les comunitats cristianes. El Cris
tian isme és més una fe que una rel igió. tS c1ar, però, que no 
intentem menysteni r les celebracions sacramentals. 

També cal dir que sovint és un Dlotiu de malestar el marc poc 
enriquidor en què es troba immersa la figura del sacerdot. Aïllat 
ja dels altres joves durant els llargs anys de la seva formació, 
es troba després fins a un cert punt . fora del món» tant pel seu 
celibat com per Ja seva situació c1erical. A més, mai no restaran 
jus tificades es tructures que infantilitzen o dificulten sistemàtica
ment la fegítima eclosió humana. Avui no r esulta fàcil convèn
cer ningú que corresponen a l'esperit de l'Evangeli un cert verti
calisme piramidal i un cert personalisme autoritari, que sem
blen més aviat l'efecte negatiu de certs influxos històricCKultural s 
del passat. 

La reflexió dels últims anys sobre la vinculació entre celibat i 
minis teris va donant els seus fruits. Per bé que el celibat afavo
reixi la disponibilitat i l'engatjament d'una manera més radical, 
també fa pensar la praxi del Nou Tes tament de no privilegiar 
la vinculació mútua. Tampoc no s'han de passar per alt les dades 
noves de les ciències humanes sobre la importància de l'amor i del 
sexe en l'eclos ió de la personalitat, la qual cosa es pot agreuja,
en determinats contextos sòcio-culturals. El celibat semblaria un 
camí a l costat d'altres, però especialment adient perquè desenrot
lla un clima de di sponibilitat i de possibilita ts relacionals. 

Una altra lliçó de les comunitats del Nou Testament, i ben 
adient avui, és que els mioisteris sorgeixen i es diversifiquen d'a
cord amb les necessitats de la missió eclesial: els serveis esdevenen 
ministeris, i no a l'inrevés. Aquesta revolució copernicana i tan 
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de sentit comú fa molta falta. Organitzar seminaris per a la pre
paració ministerial i fer organigrames ministerials, sense idènti
fica r abans les exigències de la mi ssió, sempre serà un poc posar 
el carro davant dels bous. 

Reconeixement intraconfessional dels ministeris 
l'ecumenisme. 

futu r de 

Per bé que no hi pot haver vertaderes comunitats cristianes 
sense un cert grau de servei ministerial, cal subratllar que el 
Nou Tes tament testimonia l'existència de nombroses figures mi
nis terials no solament a nivell d'un vocabulari encara no estan
darditzat sinó també quant a les funcions exercides . La cristal
lització posterior d'unes modalitats amb exclusió de les altres, 
per bé que comprensible i legítima fins a un cert punt, no sembla 
que pugui reclamar la prerrogativa d'un dret diví exclusiu i irre
versible . Això val també quant a la famosa trilogia . bisbes-preve
res-diaques>, que des d'Ignasi d 'Antioquia constitueix l'eix de l'es
tructura eclesial. 

En aquest aspecte la teologia feta a nivell interconfessional va 
fent progressos ben esperançadors, que poden portar a un mutu 
reconeixement interconfessional dels ministeris. Hi ha iniciatives 
reeixides en aques t sentit entre teòlegs anglicans i catòlics en 
l 'àrea cultural anglesa, i entre catòlics i reformats en l'àrea cuI
tural francesa . També madura una nova manera d'entendre el 
ministeri de Pere, com ho testimonien les convergències en tre 
luterans i catòlics als Estats Units. 

Cloenda 

Les funcions ministeria1s es troben en una cruïlla històrica, a 
causa dels canvis profunds del nostre món . L'encert amb què es 
facin les opcions renovadores decidirà llargament el bon reeixi
ment de l'obra del Concil i. Paralitzar passos adients en nom d'un 
uniformisme ministerial heretat del passat pot significar paralit-
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zar o afeblir l'obra de l'Esperit, que sosté l 'Església. Per iHustrar
ho des d'una à rea un xic diferent, quin hauria estat e l fu
tur de l'evangelització a l'Àsia si CI cen!raJisme de Roma no 
hagués exclòs les iniciatives profètiques de Ricci i de De Nobili, 
encaminades a aculturar e l cristianisme en aquelles àrees durant 
el segle XVII? La imaginació creadora és també una mena de 
fidelitat a l'Evangeli. 

Fermí Casal i Loan 
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DE LA NOSTRA SOCA 

430 

El vint·i-sis de novembre d'enguany s'es
queia el vintè aniversari de la mort de mos
sèn A,1I011i Batlle. Amb aquest motiu, Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi han organitzat Uit 

conjunt d'actes d'homenatge al Mossè l1, que 
ha tet seus l'Associació Catalana d'Escoltisme 
i Guiatge. En aquest marc se celebrava a Sit
ges, vila natal de mossèn Batlle, els dies 1 i 2 
de novembre, l'Assemblea General del Movi
ment Escolta Catòlic d'Espanya, que presideix 
Jordi BOl1 et. El doctor Josep Pont i Gol, me
tropolità de Catalunya, hi presidia l'eucaristia 
i lli predicava l'homilia. Diversos grups escol
tes hi organitzaven un gran Foc de Camp, 
amb danses, torres i castells de la terra. Mos-



sèn Ricard Pedrals, antic consiliari general de 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi -i, cont 
a Iai, primer hereu del Mossèn- hi llegia el 
Preg6 de l'homenatge. Es el text que transcri· 
vim. 

I 

Mossèn Antoni Batlle i Mestre era un sitgetà . A la bella vora 
de la Med iterrània occidental, entre Tarragona i Barcelona, hi 
ha la vi la de Sitges, la blanca Subur romana, a l'orient de les 
Espanyes, en una terra de pas i de frontera, la Marina del Pe
nedès, comarca ell a mateixa d'un país de pas i de frontera, Ca
ta lunya. Antoni Batlle, nascut el 1888, de petit devia sentir el 
crit sem pitern amb què comença la festa major: . Sant Barto
meu serà el patró mentre hi hagi un sitgetà>; i en el fur íntim 
de la seva sensibilitat molt marcada hi passarien pressentiments 
de vigoria, de fidelitat, de joia i de creu. 

L'educació normal i l'educació paraHela de l'i nfant i de l'a· 
dolescent exceHia en un marc d'aque.tes característiques: amb 
els pagesos de les masies escarrassant-se per aprofitar les fei
xes més ínflmes i plantar-hi els ceps d'on treure els raïms per a 
elaborar la dolça malvasia, amb els mariners dels quilla ts que 
coneixen terres llunyanes i en conten les hi stòries fantasioses i 
en canten les cançons; amb els pescadors que saben trobar les 
surgències submarines d'aigua dolça a les muralles submergides 
del Garraf per a agafar més fàcilment el peix enllaminit; a prop 
d'una ciutat emprenedora i a.rriscada, Vilanova i La Geltrú, que 
exhauria els seus cabals foradant el muntanyam per muntar 
la via ferrada que els apropés a Barcelona; convivint amb gent 
com Santiago Ro sinyol - Rusiñol, bàrbarament escr itl-, les 
anècdotes del qual mossèn Batlle extreia del seu record com un 
enfilall, voltat d'un cor de rialles; amb un nombre d'anants i 
vinents de les Amèriques, fics constructors de cases nobles i de
vots temorencs de la Mare de Déu del Vinyet, protectora invo
cada en els tràngols de l'A tlàntic i del Caribe; sensible, per tant, 
a la derrota de Cuba i Filipines (1898 ); lector de Maragall, el 

431 

,. 



poeta atent en els seus comentaris als esdeveniments generals 
i ciutadans; amb un rector com Bricullé, monsenyor imponent i 
generós, capaç de descobrir en aquell infant, inquisitiu i admira
dor de tot, una gran intel:ligència, una gran delicadesa, una 
tremenda voluntat i una especial sensibil itat per la música, cosa 
que el porta fins al punt de fer-li do del primer piano perquè 
pogués progressar en les seves aptituds, i que havent descoberl 
la seva idoneïtat i vocació pel presbiterat, el dugué a Tarragona 
a casa d'un amic seu, tant per als estudis i el doctorat poste
rior com per evitar el handicap del Seminari de Barcelona, en 
règim d'internat mai governat i amb els alumnes polaritzats en 
dos bàndols difícilment conciliables: els carlins i els regiona
listes. 

El novell doctor en teologia anava a ser ordenat de prevere. 
Li calia, però, tal com manava la legislació canònica del mo
ment, passar un curs internat al seminari de la seva diòcesi. Va 
ingressar-hi el 1911-1912. Governava la diòcesi el bisbe Laguar
da. La normalització de la cultura catalana era un fet ben es
tablert després del primer Congrés de la Llengua Catalana (1906) 
i la fundació, l'any sobre, de l'Institut d'Estudis Catalans. A 
l'ensems el moviment obrer prenia nova força amb la creació 
de Solidaritat Obrera. L'esdeveniment, però, que marcava aquells 
anys havia estat la Setmana Tràgica (a partir del dia 26 de ju
liol de l'any 1909), vaga general de protesta contra la mobilit
zació per a la guerra d'Àfrica, amb les seqüeles de cremes de 
convents, morts i maltractes a frares i preveres i la repressió 
que va seguir el daltabaix amb empresonaments, afusellades, etc. 
La complaença de la burgesia catalana va entristir Maraga11, que 
va respondre a la duresa de cor dels benestants amb dos arti
cles cabdals, necessaris si és que hem d'entendre la posició de 
Batlle i dels seus amics a l'inici de la guerra dels Tres Anys 
(1936-1939): parlem de L'Església cremada i de La ciutat del 
perdó (Obres completes, vol. I, pp. 777 i 780). 

La vida d'aquell curs va ser per Antoni Batlle extraordinària: 
no havia d'assistir a cap classe, podia pregar i llegir a cor què 
vols, i, com que va coincidir entre altres amb Higini Anglès (al 
cap dels anys -1947- president del Pontificio Istituto di Musica 
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Sacra del Vaticà) i Francesc Baldelló (després mestre de capella 
de la Parròquia de Sant Just, de Barcelona ), feien de la música 
de càmera l'objectiu de les seves hores vagaroses i dels seus 
esplais. 

II 

En començar aquesta segona e tapa de la vida de mossèn 
Batlle ha de quedar ben clar i establert que d'ençà de Torras i 
Bages (1846-1916) la pietat catalana, la litúrgica i la popular, 
abandonava el sucursalisme religiós, com, en part per obra del 
maleL" prevere i bisbe, havia abandonat ci polític per donar a la 
Renaixença, amb la seva obra La tradició catalana (1892), una 
vessant cris tiana, sintetitzada en l'associació La Lliga Espiritual 
de la Mare de Déu de Montserrat, al costat del Foment de Pie
tat Ca talana i, en la banda de la política, en la Lliga Regiona
lis ta , 

Al voltant de Torras i Bages - bisbe de Vic des del 1899-
es movien to ts els qu i aspiraven a una Església realment encar
nada en un país llança t endavant per una classe obrera potent 
i uns industrials agosarats, uns polítics convençuts de les seves 
raons i capaços de pacte, i uns inteHectuals d'idees cla res i d'as
piracions culturals serioses i universals, alliberats del corc in
dividualista, moltes vegades inherent a les formes d'inteHigèn
cia especu lativa, per Ics aspiracions coHectives orientades per 
aquell emi nent estadista que fou Enric Prat de la Ri ba (1870-
1917). 

Entre els molts amics preveres de mossèn Batlle que segui
ran la seva vida pas to ral, cal posar en primeríssim terme el 
doctor Lluís Can'cras . Ràpidament van intimar. Va ser el secre
tari del primer Congrés Litúrgic de Montserrat (1915), que va 
donar pas a Catalunya a l'espiritualitat del Monestir de Solesmes 
amb renovades orientacions teològiques i de pietat popular. 
Posteriorment (Dictadura de Primo de Rivera) va ser exiliat per 
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defensar la llengua catalana (1924), i, en venir la Segona Re
pública, secretari llavors de la Conferència de Cardenals i Ar
quebisbes d'Espanya fins a l'any 1934, va col·laborar a dis tendir 
les difícils relacions entre el govern i els catòlics. Entre els al
tres amics, compteu-hi el doctor Manuel Trens (nat el 1892), di
rector de «Vida Cristiana», litu rgista i esteta, Gregori Sunyol, 
abat titular de Ripoll i predecessor al Vaticà en el càrrec de pre
sident de l'Institut de Música Sacra del també íntim amic del Mos
sèn, Higini Anglès, l'escolapi pare Josep Franquesa ... 

Tots ells treballaven per una Església de quali tat, a l 'alçada 
d'uns temps molt prometedors, lliure, mi ssionera, culta i a 
l'abast de tothom. Els grans moviments mundials intraeclesials, 
el litúrgic, sobretot, també però, el bíblic, el patrístic i la pietat 
del poble, tot tenia els seus cultivadors i especialistes. Hi havia 
diversitat d'escoles, a Catalunya hi havia oposició d'opinions. La 

convicció però, que després nosaltres vam analitzar, criticar i, 
finalment, abandonar, per raons que ara per ara semblen òb
vies, era la de fer, per dir·ho en termes d'«edat moderna», una 
«república cristiana». Recordeu que una de les inscripcions de 
la gran balconada de la façana de Folguera del Mones tir de 
Montserrat diu: . Catalunya serà cristiana o no serà», i tindreu 
l'eslògan idealista i romàntic de tots aquells homes eminents 
per tots conceptes, seguidors del suposat autor del matei..,"<, Tor· 
Tas i Bages. 

Com a bon sitgetà tenia, mossèn Batlle, per ben entès que 
navegar és un art difícil de llarg aprenentatge, i que també ho 
és enfunyir-se pel massís calcari del Garraf, tan encinglerat com 
mancat d'aigua, i que, per tant, sense la deguda preparació -co
neixement i ent.renarnent-, és temerari lIançarw se en mar i 
imprudent internar-se en terra. Ell, amb altres pedagogs, entre 
els quals es comptava el prevere polifacètic i malaguanyat Fre
deric Clascar (1873-1921), va treballar amb la doctora MontesS()
ri, la innovadora de l'escola activa, en els anys de ]a seva estada 
a Barcelona (1918-1921), per a afegir mètode i tècnica a la seva 
natural capacitat de pedagog. 

Aquestes aptituds i la seva dedicació a la música, per la con-
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testació (( de dos dels grossos que van començar a fa llar» l'as
sis tència a l'Escolania de Santa Maria de Gràcia, el van por
tar a entrar decididamen t a l'Escoltisme ( 1928). L'escena, co
mentada una tarda al vell Casal de Montserrat en conversa en
tre Amadeu Serch, comissari general de Minyons de Muntanya, 
i el mateix mossèn Batlle, de\~a an ar si fa o no fa així: . Com 
és que no vàreu venir a cantar, ahir ?; resposta: «Ens en vàrem 
anar d'excursió amb uns altres nois»; defensa i atac del preve
re: «Que no en fem, nosaltres, d'excursions?»; aclariment dels 
nois: «E.s que aquestes altres són més interessants» ... La re
cerca del superior interès dels nois el va portar a Josep Maria 
Ba tista i Roca (nat el 1895), fund ador de l'Escoltisme català 
.Minyons de Muntanya . (1927). 

J!s amb aquests nois que inicia el seu agrupament, el Mare 
de Déu de Montserrat, i, amb ell , l'Escoltisme catòlic. l, al cap 
de poc temps (1931), juntament amb la germana Maria Teresa 
Torner, Carme Àngel, Xita Gimó, Maria Pi i moltes altres noies, 
funda l'agrupament de Guies La Congesta en el convent-coHegi 
de les Carmelites Missioneres del carrer de Montseny, 31. A Mi
nyons de Muntanya la voluntat de cooperació de tots podia més 
que la prevenció provocada per la presència d 'un prevere que 
amb energia i tenacitat defensava els drets dels nois i de l'Es
glésia a rebre i lliu rar una educació global (per tant, també 
cristiana pels cristians) de l'home des del mètode escolta. 

El Mare de Déu de Montserrat, un cop traspassat el rector 
de J~sús de Gràcia, mossèn Garriga -avoncle de la nostra pe
dagoga Marta Mata-, es va trobar sense lloc. El doctor Carre· 
ras va proposar, llavors, a mossèn Batlle d'entrar com a grup 
autònom a la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. 
l així fou . 

El cardenal Vidal i Barraquer va obtenir de la Santa Seu, 
pels Minyons de mossèn Batlle, un rescripte segons el qual 
aquests podien tenir celebració eucarística a ple aire. Va ser 
en una finca del Cabrerès, el Llorà, propietat de Ia senyora Te
cla Sala, protectora insigne d'aquest moviment, on es va cele
brar amb tota solemnitat, la primera missa pels Minyons, en 
presència de l'esmentat cardenal de la Pau, deI bisbe de Perpinyà, 
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Carsalade du Pont, el de Vic i el de Solsona. En aquells anys, 
Joan Munné va assistir al camp escola dels Scouts de France, 
Chamarande, per a obtenir el Wood Barge (1932). Seguidament 
en aquella mateixa finca es van celebrar els primers camps escola 
del nostre EscoI tisme. 

Les fúries de tràgic averany van corglaçar, sobtadament, el 
llarg treball de tantes anyades. El juliol del 36 va caure sobre el 
País com un malson. L'Església d'Espanya s'havia fet reu d'e
nemistat amb el poble i aquest va respondre al pronundament 
militar del general Franco perseguint els que creia els seus aliats. 
Temples cremats, obres d'art destruides, preveres i militants 
cristians morts per les cunetes de les carreteres més saUucs i 
emboscades. De la zona republicana, només Euzkadi va fer 
es talvis de la destrucdó, el foc i el carnatge. 

Mossèn Antoni Batlle, que baixava amb els Minyons de la 
Pica d'Estats, on havien plantat una creu (a hores d'ara enca· 
ra hi és), es va haver de refugiar en el galllner del ferrer d'À· 
rea. Mentre Llorenç Satorres, l'home fidelíssim de confiança 
del Mossèn, per ordre seva es feia escàpol cap a Andorra, ell va 
restar allà fins que Ventura i Gassol, el conseller de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, els va enviar un autocar ben custo
diat per milicians de confiança per retornar·los a Barcelona. En 
aquells dies el local de l'Agrupament va ser assaltat, destrossat, 
pels incontrolats a les ordres de l'«antitot •. Batlle va haver de 
marxar i es va refugiar a Suïssa amb els germans Cirera, escol
tes. No van perdre el temps ; es van imposar en l'esperit i les 
tècniques escoltes per tornar amb majors coneixements i con
tribuir a la reconstrucció del Pais. 

Les lletres d 'aquest temps, sobre lot a la primeria, són les 
mostres de l'estat d'esperit més desolat a què un borne pugui 
arribar. Astorament, dolor, angoixa. tedi. El Mossèn no podia 
capir ni pair la destrucció de l'obra de desenes d'anys de Renai· 
xença .i d'escassos anys de normal.itzac.ió. No paella entendre 
aquest odi desfermat contra l'Església. L'aïrada follia dels mar· 
ginats d'una societat injusta, anava a obtenir, a confirmar tris· 
lament, la teoria propugnada pels ultres de l'època, la de la ca· 
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làslrofe prèvia: després de les destruccions, imposarem el que 
voldrem contra aquestes perilloses llibertats. 

I va ser així. 

III 

Quan Baden-Powell complia els cinquanta anys, va començar, 
deia ell, la seva segona vida, en deixar la vida mi1itar i de ser
vei a l'Administració de l'Imperi Britànic per a dedicar-se a una 
acció menys br illant, aparentment més senzilla que una Direc
ció General en el Ministeri de la Guerra: el servei a l'Escoltis
me que, per altra part, ell mateix havia iniciat. El que portem 
de segle vint demostra l'encert de la seva opció. 

Mossèn Batlle, en hores impossibles, recolzant-se en el ma
teix mètode de B-P, i a la seva mateixa edat, va reprendre la 
tasca per força abandonada a partir del sota zero absolut, to
laI. Els seus silencis no permeten saber el que en pensava, en 
aquells moments. La seva confiança en el Déu de Jesucrist, la 
seva voluntat de servir el que restava de país, segons la seva 
capacitat personal i des de la relativament privilegiada posició 
de prevere d'una Església tan triomfalis ta i cofoia com doctri
nalmen t decadent -segons es va demostrar anys després en el 
Concili Vaticà lI-, la seva adhesió a uns amics que eU s'esti
mava, amb fills adolescents que rebien a les escoles j pel carrer 
els ensenyaments més aberrants i sentien els ritmes cadenciosos 
més aliens a un estil honrat i ciutadà, el portaren a fer una cate
quesi amb formes excursionistes que anaven a abocar a l'Es
coltisme. 

La seva riquesa interior, cristiana i autòctona, la va esmer
çar amb una gran fidelitat al que havia rebut , amb una espe
rança admirable i escassament compartida, amb un amor per
tinaç, sense límits, a favor de la ciutadania, vinguessin d'on vin
guessin, fossin o no cristians. Reapareixia l'home de Sitges, el 
que treballa pacientment les feixes de secà de la Marina del Pe
nedès, el que salva el tràngol tardoral navegant el corrent mali 
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anomenat de Catalunya, el que no es deixa sorprendre per la 
set o per les parets verticals del Garraf. Sap que cal continuar 
malgrat tot. ~s l'home del sentit cristià de la catolicitat enfront 
del nacionalcatolicisme oficial i victoriós, amb el que representa 
d'insensibilitat, de fanatisme, de submissió i de pietat devocio
nal neobarroca, i d'anti- tot el que és vida d'aquest finis terrae 
oriental d'Espanya, país de pas i de frontera on els corrents 
europeus lenen lendència a predominar d'ençà que els grecs 
van assentar·se a Empúries i els romans a Tarragona. 

Els llargs quinze anys últims de la vida de mossèn Batlle, 
són els del pas de la nit de l'Esfinx que imposa, sobre un camp 
de morts, l'esgarrifança d'un silenci total, vers la recuperació 
de la paraula. Ell llegeix, treballa, recomença. Ensenya, trans
met, espera. Empara i recolza els seus i els que no ho són. Col
labora amb tot el que sigui bo, positi u i ennoblidor. Rebutja, 
enèrgic i indjgnat, aquells que es volen aprofitar de l'imposat si
lenci per abassegar el que ens és connatural , i, per ell , convic
ció. Es guanya la vida amb classes de religió al Liceu Fran· 
cès del carrer de Moià i a les monges alemanyes (Santa Elisa
bet) del carrer de La Forja, després al de Copèrnic. Però on 
desplega la seva capacitat de pedagog és amb els que ell en diu 
. la nostra gent. dels «seus. agrupaments i de la Lliga Espiri
tual de la Marc de Déu de Mon tserrat, recolzant aquÍ l'acció 
del canonge L10vera i del doctor Lluís Carreras fins a la mort 
d'aquest. mig any abans de ]a seva mateLxa. 

Convençut com estava de les exceHències pedagògiques de 
l'Escoltisme per a ajudar, també, la vivència de fe dels adoles· 
cents i joves, cerca, de totes totes, que l'Epi copat se n'adoni. 
Aconsegueix promeses i intents fallits a última hora o bé anul
lats immediatament de ser signats per causa de la no publica
ció en el .Boletín Oficial del Obispado., o sigui per manca de 
promulgació legal. 

Ja malalt, demana ajuda als seus amics preveres i escoltes, 
i comença una mena de cursa terrible, contrarellotge, amb la 
malaltia que lentament el va paralitzant, i el reconeixement i 
recolzament episcopal per a la seva obra. l!.s aquí on comença 
la llarga carrera per les altures de l'Església local, estatal i ro· 
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mana del nostre Jo rdi Bonet; ell era l'home de confiança de 
mossèn Batlle per aqucstes tasques d'ambaixador. Tot l'Escol· 
tisme de Barcelona es mobilitza per a assistir l'amic malalt (1954-
1955). Cada nit, els Ròvers -els Guies, en la nomenclatura de 
Minyons de Muntanya- vetllen a l'aguait de la mínima de les 
seves necessitats. S'es tableixen torns perquè to thom hi vol ser. 
Dos metges joves - Raimon Cornudella i Josep M. Figueres-, 
antics escoltes dcl seu agrupament, el vigi len nit i dia. 

Es cn aquestes, que es rep al Palau Episcopal un telegrama 
del Sant Pare beneint el Mossèn malalt i la seva obra. El doctor 
Grego rio Modrego li porta personalment. L'impacte que fa el 
malalt al bisbe és extraordinari. No n'hi havia per menys: obre 
la porta una serventa admirable i que es mereix tots els home
natges a la fidelitat i a la generos ita t; el rep joiosa i nerviosa 
i el [a entrar a la cambra . Blegat sobre ell mateix, gai rebé sense 
moviments per la pèrdua successiva d'elasticitat del s seus mús
cu ls, sense poder parlar ni amb altra poss ibilitat de comunica
ció que el moviment de la mà atenallant un bolígraf per escriu· 
re amb dificultats en un bloc, emocionat i amb llàgrimes d'a
graïment, l i va demanar pels seus nois : que no els abandonés. 
El doctor Modrego, profundament commogut, li va prometre que 
es faria càrrec de la seva obra. 

Un matí de començament de tardor, amb mossèn Joan Evan
gelista Jarque i amb mossèn Francesc Mal gosa li donàrem el 
sagrament del Viàtic. Misteri de l'Esperit: ens va escriure una 
breu nota lamentant la sequedat de cor que l 'adoloria, afligit i 
sol en la seva creu, malgrat - i potser preci sament- la presèn
cia de la mare, una velleta de noranta anys j escaig que no 
podia cn tend re el dolor del fill i el seu mateix, i dels amics in· 
nombrables i soHíci ts en tot moment. 

La seva lluita pertinaç i aferrissada contra la malaltia, ana· 
va a ced ir. Tenia la paraula del bisbe: l'herència que llegava al 
país seria salvada pel que pertocava a l'Església oficial. Eren 
quarts de set de la tarda del dia vint-i-s is de novembre, últim 
dc l'any li túrgic, de mil nou-cents cinquanta cinc. Dues hores 
abans de lliurar l'esperit, havent rebut la Santa Unció, i encara 
conscient, per bé que només s'expressés per un lleu gest de 
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la mà, va rebre el nomenament de consiliari diocesà de l'Es
coltisme, ell, que per tots era el consiliari general de Minyons 
de Muntanya. 

Ja només manca la fidelitat dels caps al seu tes timoniatge 
de seguidor del Crist i de servidor de la Terra. L'esdevenidor 
definitiu pertany a l'Esperit. Ens cal , però, a nosaltres, amb 
Ics nos tres pròpies llums i fidelita ts -sabent, companys, recor
dant, amics, estimant, germans-, afressar els camins de ]a hjs
tòria hu mana fin s que Déu ens alliberi per l'acompliment de 
les Promeses d'una Pàtria definitiva. 

Cada generació de responsables té la paraula. La nostra llui
ta és aquesta educació. 

De vosaltres depèn que continuï l'obra. 

Ricard Pedrals 
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ENTREVISTA AMB 

FRANCOISE DESTANG 

El diumenge lO de ma rç de 1974, a la parròquia de Saint
Jacques du Haut-Pas i en el curs d'una eucaristia presidida pel 
bisbe auxiliar de París monsenyor Pézéril , tenia lloc la . institu
ció» del ministeri de la senyoreta Françoise Des lang. 

De quina mena de parròquia es tracta? Saint-Jacques du 
Haut-Pas es troba en un barri ben característic de París --et 
Quartier Latin, o del s estudiants- i la seva feligresia està for
mada, sobretot, per membres de professions liberals, estudiants, 
ensenyants i comerciants; és a d ir, per gent de la mitjana i pe
tita burgesia. Es tracta d'una parròquia força activa, que fa 
notables esforços d'actualització i aprofundiment, força reeixits . 

I la paraula «ministeri., com s'ha d'entendre? A les con
clusions de l'assemblea anual plenària de l'episcopat francès, 
celebrada a Lorda el novembre de 1973, es parlava d'una sèrie 
de serveis eclesials que, d'aleshores endavant, podrien ser ano
menats ministeris i, com a tals , reconeguts oficialment -«insti
tuïts»- per la jerarquia. S'assenyalava també que presentar al 
bi sbe les persones perquè aquell instituís el seu ministeri cor
responia a cada comunitat. 

La carta del cardenal Marty, arquebisbe de París, llegida pel 
seu auxj1iar en ci curs de la celebració, deia: «Expressem la nos
tra voluntat de realitzar, a la diòcesi, el pas de l'equip sacerdo
tal, on totes les responsabilitats són assumides per sacerdots, a 
un equip pas toral, on sacerdots, religioses i laics s 'encarreguin 
de la tasca de fer cré ixer la comunitat cristiana: se n'encarre
gu in junts, cadascú segons la seva vocació pròpia.» 

Per tal de conèixer una mica de prop aquest «experiment. 
-per dir-ho d 'alguna manera- m'he dirigit a la interessada, la 
qual ha volgut respondre. amablement, les meves preguntes . 

- EH'l podrieu expl icar el vostre procés, o camí, fin s arribar 
en aqllesta instit ució del minis teri? 
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-L'origen es remunta una mica lluny, ja que vaig començar 
molt aviat a participar en un treball d'evangelització en l 'Esglé
sia a nivells molt diferents i de duració variable. De mica en 
mica vaig trobar apassionant el treball pastoral i em vaig inte
grar en diferents equips parroquials. 

De primer, va ser per ocupar-me una mi ca dels joves del bar
ri, dels estudiants i dels matrimonis. Després vaig canviar de 
barri: vaig anar en un barri molt més popular i em vaig lligar 
encara més a un equip sacerdotal: m'ocupava de ¡'educació de 
la fe dels infan ts, així com de les famílies. Vaig canviar una 
altra vegada, per venir a raure en aquest de Saint-Jacques du 
Haut-Pas. 

Al començament tenia responsabili tats, a més, a nivell na
cional en l'educació cristiana dels infan ts. Però volia conservar 
contactes pastorals més concrets, i així vaig proposar a ]a par
ròqu ia de Saint-Jacques, de reorganitzar una mica de catequesi, 
l'educació de la fe. Poc a poc vaig anar encarregant-me d'altres 
act ivitats més àmplies. l és així com en el curs de deu anys 
m'he anat arrelant en aquest barri . 

Fa quatre anys, la comunitat parroquial va demanar que for
m és part de l'equip de sacerdots: el Consell pastoral va dema
nar~ho i jo vaig integrar-m'hi. He compartit les seves reflexions, 
les seves pregàries, la seva taula, i un cert nombre d'activitats, 
com els altres membres. Talment com un vicari té unes activita ts 
de les quals és més responsable que els altres, jo també en te
nia : els problemes de l'educació de la fe, primer; després els 
matrimonis entre protestant i catòlic; finalment s'hi han afegit 
.els matrimonis de creient i no creient. 

Quan va aparèixer el document dels bisbes . Tots responsa
bles en l'Església», vam veure-hi la possibili tat de fer un pas 
nou: demanar a l'arquebisbe que fos instituït oficialment, com 
un ministeri d'Església, el que jo ja acomplia a Saint-Jacques. 
El cardenal Marty va man ifes tar-s'hi d'acord, si era la comunitat 
qui ho demanava. Ara, amb el reconeixement oficial per part 
del bisbe, jo no m'he integrat pas més en l'equip sacerdotal : ja 
feia tres anys que hi era; però la meva situació s'ha tornat, així, 
més oficial, més expressiva per a tots els cristians. 
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- Qui/! és el títol exactament, s i és que hi ha títol, d'aquest 
vost re reconeixement ot icial? 

-No: no n'hi ha, de títol. Però jo diria que es tracta d'un 
min isteri pastoral: les meves tasques poden variar en funció de 
les necessitats de la comunitat, com les d'un vicari. Perquè no 
he rebut pas un mini steri definit que digui «és això i res més». 
En rebre'l, ja acomplia unes tasques i és a la llum d'aquestes 
tasques que me n'ha estat confiat e l ministeri per posar de ma
nifest, de manera oficial i pública, el caràcter eclesial del que 
anava exercint concretament. 

Es tracta de tot un camí, tal com us he descrit fa un moment: 
jo he viscut en una comun itat; aquesta ha anat comprenent que 
hi fcia un cert paper d'animació i de participació a l'orientació 
general; i ha sentit com una necessitat que l'Església manifes
tés públicament que la tasca que jo hi feia no era la d'una «su
plent», per falta de sacerdots . Perquè no es tracta pas de fer
me un fal s sacerdot o una falsa laica: continuo essent, clara· 
ment, una laica. 

Per a la nostra comunitat, la institució del meu ministeri és 
un s igne explícit que la tasca missionera d'un laic, la participa. 
ció laica a la vida i al creixement de l'Església és una missió 
ben pròpia, i no solament una suplència a eausa de la manca de 
capetians. 

- ¿Creieu que aquests reconeixements oficials per part de 
l'Església estan cridats a créixer; és a dir, que es multiplicaran 
els casos semblants al vostre? 

-Personalment, ho desitjo. I veig que a la meva parròquia 
tot l 'equip des itja que l' Església doni la mateixa confiança a al
tres persones, tant homes com dones, tant matrimonis com jo
ves. 

Mireu : els cristians de la parròquia no em consideren com 
un «tapaforats», perquè hi falta un capellà i perquè jo puc tenir
hi una certa competència o perquè la cosa m'agrada, simple
ment. Es tracta de quelcom més importanl: es comprova amb 
felS d 'Església de manera significativa que l'acció pastoral és 
cosa dels laics i no solament del capellà. Que en l 'anunci de 
l'Evangeli cadascú hi té el seu paper i ningú no pot substitu ir 
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l'altre. Que l'acció de cadascú -laic o prevere- està lligada a la 
missió del bisbe. Crec que tot això ha estat ben percebút per 
la comunitat. I ho considero important. 

AI capdavall , hem anat prenent consciència que l'acció d'un 
batejat és un ministeri. Que alguns ministeris laïcals siguin 
reconeguts ofici alment i públicament és significatiu per a tots 
els altres. Jo veig com als responsables del catecisme, de la li· 
túrgia o del tercer món, el fet de viure amb mi ¡ jo amb eUs els 
ajuda a descobrir que la seva acció pastoral és un autèntic mi
nisteri, encara que no n'hagin rebut oficialment la institució. I 
així, a través de la meva, és també el seu paper pastoral que 
es troba autentificat en la seva pròpia significació. 

-¿Creieu que aquest ministeri que /teu rebut pot ser un pas, 
com Wt esglaó més, per arribar tm d ia a ['ordenació sacerdotal 
de la dona en l'Església catòlica? 

- Considero important que el fet de ser dona no hagi estat 
obstacle perquè se'm confiés a mi, sense haver-lo experimentat 
abans amb homes. 

Pertocant a la vostra pregunta concreta, haig de dir, amb 
tota franquesa, que no ho sé. AI capdavall , l'Esperit t indrà la 
parau la . Penso, certamen t, que el meu cas no és indiferent a 
l'evolució; però no sé en quin sentit anirà; ignoro si s'arribarà, 
un dia, a un sacerdoci al qual puguin ser cridats, indiferen tment, 
homes i dones; en tot cas, serà viscut, s i arriba, d'una manera 
diferent a la d'avui. La meva institució, Ja considero un acte po
si tiu, però no sabria dir-hi més. En tot cas no crec que sigui 
feta «cn vista de» ni tampoc per tal de posar punt i final a una 
recerca. 

- Llavors, es tracta, més aviat, d'un pas endavant ... 

-Sí: els bisbes estan en recerca. Així han encarregat a laics 
«capellanies. (aul11ol1ê ries) d'Insti tuts. Per exemple, tinc una 
amiga a qui acaben d'encarregar una «consiliaria » d'Institut de 
segon ensenyament a mig temps; abans era catequista a la par
ròquia i ara l'arquebisbe li acaba de con[iar aquesta nova tasca. 
Però en e l seu cas no hi ha hagut «institució de ministeri . , per
què va quedar ben clar que aquestes institucions de ministeris 
laics es farien a l'interior de comunitats que ja haguessin expe-
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ri men tat i reconegut que un dels seus membres tenia un cert 
paper d'animació i de signe. En canvi, aquesta amiga meva és 
algú «que ve de fora i que és enviat» a un Institut. Es possible 
que el bi sbe prefereixi esperar que s'integri a la comunitat cris
liana de l'Ins titut ; qui sap si després li donarà una significació 
més ofi cial, és a di r, la institució ministeria l. 

Vull remarcar que aquest tipus de mi nisteri pastoral que 
conserva una gran fl exibilitat té , als meus ull s, un interès par
ticular: recorda, constantment, que tot batejat exerceix, de fet, 
un a acció d 'evangelització que ningú no podrà substituir, i que 
es, en ell a mateixa, una acció d'Església. Per això, precisament, 
em sembla que no s 'haurien de multiplicar aquests reconeixe
ments de manera precipitada: si des que es fa quelcom de nou 
en l'Església es busca de seguida la seva institucionalització, es 
corre el perill de matar el signe. 

Finalment, voldria dir que aquest signe és una riquesa sem
pre i quan no es confereixi únicament a dones o únicament a 
cèlibes; sinó a gent de totes les edats, i tal volta només per un 
temps determinat. Així, al meu barri, hi ha dos joves que són del 
Consell pastoral, un noi de 21 anys i una noia de 22, que s'han 
consagrat a l'animació dels joves del barri : a reunir-los, a tro
bar-los, de manera molt seriosa i fructífera. Considero que 
aquests joves exerceixen, així, un cert ministeri. I en relació 
amb els germans són membres extraordinàriament actius a l'in
terior de la nostra comunitat, que ens enriqueixen a tots. 

-Això voldria dir, doncs, que la institució ministerial no 
hauria de ser el resultat d'una formació determinada, que no 
s'hauria de tenir una edat prefixada, que es traclaria del reco
neixement d'alguna cosa que ja exis teix ... 

- Sí, exactament. Es tracta d'una cosa viva. Jo veuria amb 
molt bons ulls que aquests joves poguessin rebre un ministeri; 
però un ministeri que sigui ben bé el seu i no pas una còpia 
del meu. l això és r iquesa: no pas fer passar tothom pel ma
teix motlle, s inó posar de manifest la primacia de la missió de 
l'Evangeli, exercida per un de nosaltres, sigui qui sigui. 

Jesús Barnadas Andiñach 
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Prendre el pols a l'evolució de les relacions 
el7t re l'Església i l'Estat espanyol, té un il7-
terès jLlstilicat en el 11I0l1lent actual. El repàs 
a la història que hel1'! deixa t enrera ens fa 
copsar ['a1Jlplilud i el sentit del canvi que, efec
tivament, s'ha operat en les respectives posi
cions. L'a bandó recent d 'algunes de les postures 
més típicamenl nacionalcatòliques no dóna, per 
a l'immediat fu tur, cap garantia que l'Esglés ia 
evitarà noves formes d'ambigüitat en el seu 
paper dins de la societat espanyola. 



Tot llegint c i segon volum de l'Arxiu Vidal i Barraquer' hom 
queda sorprès de la lucidesa amb la qual e ls me tropolitans, en 
l'informe enviat al papa Pius XIè ci 3 de desembre de 193 1, 
reconeixen la falsa ima tge que l'Església donava d'ella mateixa 

en e ls temps de la monarquia, i particularment en el període 
de la Dictadura. E.s objecte de crítica, en aquest informe, «l'o
[jciali sme de la Religió., que donava a l pafs l'aparença externa 
de catolicisme, quan de fet l'esperit catòlic no informava de 

veritat i amb constància la vida pública. RefcriDt-~c en particu
lar al temps de la Dic tadura, diu textualment l'informe: «La 
misma confianza ell la permanellcia de l statu quo legal, que se 
flcel1l11ó dltral11e los mios de la Dic tadu ra, !ue una lle las causas 
de que, al venir el cambio de régimell, no hubiese la necesaria 
preparadón ni en el orden políticosocial, Hi en el estrictamente re
lig iosa.» l 

La sorpresa es produeix en considera r que molt pocs anys 
havien de passar perquè s 'iniciés, amb la guerra civil, una altra 
ex periènc ia d'«oficiali sme catòlic», o, com diríem millor avui, 
de ca tolicisme oficial. Hi ha una agreujant, que augmenta la sor
presa: la manca de consistència soc iològica d'aques ta experièn
cia de catolicisme oficial havia quedat patent d'una manera 
cruenta en una guerra civil, en la qual l'Església havia sofert 
rude persecució en un dels bàndol s contraposa ts, ci republicà . 
El ca tolicisme oficial, en aquestes condicions, no pot ser con 
siderat d'altra manera que com una veritable imposició, duta a 
terme en el clima exaltat de la victòria bèl-lica. 

El ca tolicisme oficial encara dura avui , suportat -és veri 
tat- amb escàs entusiasme tant per la part civil, com per l'eele 
siàstica. 

Com hem arribat de l'exaltació a la resignació, davant el fet 
del catol icisme oficial? Ve't aquí assenyalades, en uns quants 
punts establerts convencionalmen t, algunes fites del procés que 
«salvo meliori ¡udido», poden ser considerades com a princi 
pals. 

I. Església i Estat durant la segona Reptíblica Espanyola 1931-1936. 
(Monesli,· de Montserrat, 1975). 

2. 1 bid. , pp. 207-208. 
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1. L'aixecament del juliol de 1936 va ser inspirat i dirigit ex 
c1usivament pels militars. La coHaboració política dels carlins 
i dels falangi stes va ser obtinguda per Mola a última hora, amb 
notable dificultat. Aquesta coHaboració no va disminuir, de cap 
manera, el protagonisme militar. L'Església, com a tat no va 
participar en la [ase preparatòria de la sublevació. Més encara' 
Mola, com a «director del Movimiento », en Ja seva in strucció 
confidencial del 5 de juny de 1936, formulava un projecte d'es 
tructura del comandament polític, i assenyalava els primers ac
tes que l'esmentat comandament havia de dur a terme; entre 
aquests actes, lli figurava la suspens ió de la Constitució de 1931 
j la instauració d'una dictadura republicana; pel que fa a l'Es 
glésia, constava en aquest programa: «Separación de la [gle 
sia y del Estado y respelo a lodas las religio"es .• ' 

De manera tal volta més mati sada, però en una direcció s¡. 
lnilar, Franco afirmava en el discurs de presa de possessió com 
a cap de govern de l'Estat espanyol, el primer d'octubre de 1936: 
«El Estada, 5;'1. ser confesional, concordara con la Iglesia caló 
lica, respelando la Iradició" y el senlimienlo religiosa de lo 
inmensa mayoria de los españoles, sin que eslo signifique in 
l romisión ni reste libertad para la dirección de las funciones es 
pecif icas del Eslado .• • 

2. Sociològicament, l 'Església es podia comptar entre el, 
grups que s'havien sentit més en conflicte amb el règim repu 
blicà. De ls retrets que la major part de l'Església acumula con 
tra la República, en queda constància a la pastoral coHectiva de 
l'episcopat, del primer de juliol de 1937.' Amb aques ts prccc 
dents, ningú no pot trobar estrany que, en produir-se l'alçament 
en diversos punts de la Península, forces catòliques fessin bloc 
compacte amb les forces militars. El signe cruent i decididament 
antireligiós que va predominar a la zona republicana durant el~ 

3. Cf. Guillermo eABANELLAS, La guerra de los mil días. (Mèxic, 1973), 
p.238. 

4. [bid., p. 887. 
s. Vegeu la reproducció de la carta pastoral coHectiva a Ramon 

M UNTANYOLA, Vidal i Barraquer, cardenal de la pau. (Barcelona, 1970). El 
fragment aHudit és a les pp. 836-839. 
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primers mesos de la guerra civil no va fer res més que corro 
borar aquella predi sposició anti repu blicana de l'Església. 

3. La qua lifi cació de c roaela, atribuïda a la guerra civil, la 
verifica Mola.6 Però en les seves paraules es nota l'absència 
de tota intenció explícitament religiosa. En canvi, sembla que 
sigui el bisbe de Salamanca, Enric Pla i Deniel, e l primer que 
en escri t públic, don i el signi fica t religiós de croada a l'acció 
bèHica de ls militars subl evats.1 

4. Personalitats catòliques representatives, particu larment c i 
cardenal Gamà, van conceben t el ca tolicisme com a nucli ideo 
lògic inspirador del nou Estat que ha de sorgi r de Ja victòria 
dels militars aixeca ts. A.lvarez Bolado ha analitzat amb minu
ciositat i ri gor els supostos teològics el nacionalca tolicisme.' La 
minoria dc ca tò lics, particularment els regionali s tes, que van 
romandre fidels a la República, queda, políticament s i més no, 
a l marge d 'aques ta concepció naciona lca tòlica. 

5. E l final de la guerra mundial (1945), amb l'as etjamcnt 
polític a l qual és so tmès el règim de Franco, proporciona a l'Es· 
glés ia espanyola l'ocas ió de reafirmar el recolzamen t donat 
a l règim . El Concordat de 1953 és la configu ració jurídica de Ics 
relac ions en tre l'Església i ¡'Es tat , amb l'a firm ació pública i ofi
cia l dc la unitat ca tòlica. 

6. Factors que, subterràniament, actuen com a gèrmens de 
disgregació d'aquest catolicisme oficial s6n, primerament, la re
la tiva liberalització a la q ua l s' inclina e l règim per a aconseguir 

6. Di~cLlrs pronunciat a través de Radio CasUlla, el dia de ¡'ocupació 
de San Scbast ian, 12 de setembre de 1936. Emilio MOLA VIDAL, Obras 
cOlI/plelas. (Valladolid, 1940), p. 1.183. 

7. «¿Cóma se explica, pues, que Ilayan apoyado el actua l alzamiento 
los prelados espmïales y el mismo Romana PO'1tífice l zaya bendecido a 
los que luclzan erl uno de los dos campos? La explicación plenlsima 
" OS la da el caracter de la actual lucha, que cOrlvierte a Espaiia eu 
espectdculo para el mUrldo entera. Reviste, sr, la forma externa de tma 
guerra civil: pera en realidad es una cruzada .• Las dos ciudades, de 
30 de setembre de 1936. Vegeu el text a Antonio M ONTERO, Historia de 
la persecLlción religiosa en EspOlia, /936-1939. (Madrid, 1961), p. 698. 

8 . K . RAII NE R, J. M OLTMA NN, J . B . METZ, A . ALVAREZ-BoLADO, D ios y la 
ciudad. Nuevos planteamientos en teología política. (Madrid. 1975), 
pp. 148·165. 
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els acords amb els Estats Units, a partir del 195 1. La relativa 
liberalització religiosa que es preveu posa en guàrd ia certs bis
bes espanyols, i la mateixa conferència de metropolitans, contra 
el p rotestantisme.' Per a ltra banda, des del 1945, la jerarquia 
promou els moviments obrers d 'Acció Catòlica, amb l'objectiu 
presumible de reconquerir la classe obrera allunyada. La dinàmi
ca que engendra el fet de prendre en consideració els proble
nlCS real s de la classe obrera portarà aquests nl0viments~ i els 
altres d'Acció Catòlica posteriorment, a qüestionar a fons el 
catolicisme oficial. 

7. L'època de les màximes tensions és la dels anys 1959-1966, 
en el marc dels problemes econòmics que planteja el pla d 'es
tabilització. La crítica de les institucions sindicals i polítiques 
que realitzen els moviment s cspccia1iLzals d'Acció Catòlica, va 
acompanyada d'un desig d 'independització de l'Església respecte 
del règim. El cap de l'Estat arriba a denunciar les organitzacions 
de l'Església com a llocs d 'infil tració marxista, en un discurs 
del 26 de maig de 1962." 

8. La depuració de l'Acció Catòlica, duta a terme dràstica
ment pels bisbes Casimiro Morcillo i José Guerra Campos, no 
va ser capaç d'ofegar totalmen t Ics tendències crítiques contra 
l'statu quo del catolicisme a Espanya, àmpliament difoses entre 
les minories més actives de l'Església. En realitat, l 'Assemblea 
conjunta de bisbes i sacerdots, celebrada el setembre de 1971, 
pot ser considerada com la cristaHitzaci6 oficial i pública de les 
posicions que eren sostingudes per aquelles minories reprimi
des en la depuració de l'Acció Catòlica. Allà van ser declarades 
en camí de superació les formes d'un catolicisme de signe de 

9. Vegeu la meva collaboració Magisterio col.gial del episcopado 
español sobre las relaciones Iglesia-comunidad politica en Esparla, a par
tir de 1931, a [ glesia y comtlnidad política. (Salamanca, 1974), p. 248. 

JO. Vegeu el meu article Datos para lm estudio de la 19lesia en la 
sociedad española a partir de 1939, a c Pastoral Misionera., 2 (1972), 
p. 186, on hi ha indicada equivocadament la data d'aquest discurs de 
Franco. Vegeu també l'article de Fernando URBINA, Reflexión lIistórico1 
teológica sobre los movimientos apostólicos, a o: Pastoral Misionera., 
3-4 (1972), pp. 29-124. 
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crbt iandat, i, en concret, ci Concordat que les convalidava. S'hi 
va rebutjar la partici pació de membres de la jerarquia eclesiàs
tica en òrgans de govern de representació política atorgada des 
del poder. S 'h i va posar en q ües tió la [unció de les capell anies 
i assessories religioses dels organismes oficial s. En moltes de 
les seves conclusions, s'hi va propugnar una línia pastoral oberta 
a les exigències provinents de la realitat sociològica canviant. 
S'hi va adoptar una mirada que volia ser analít ica, i no siste
mà ticamen t conformista, davant el respecte efec tiu dels drets 
de la persona humana en la societa t espanyola. S'hi va rebutjar, 
molt signi ficativament, la proposició número 59 de la primera 
ponència, que propugnava el sen ti t pos itiu i providencial d'una 
«socie tat civil catòlica».1I Una proposició que lamentava l'acti
tud de l'Església duran t la guerra civil, encara que no va resul
tar aprovada en no aconseguir els dos terços de vots regla
mentaris , va obtenir una majoria considerable. 

9. Els canvis produïts en la co mposic ió de la Conferència 
episcopal, des del final de la dècada del s 60, degut al dete rmi
nisme dels factors biològics i al nomenament de nous bi sbes, 
van prendre cos en la renovació de cà rrecs esdevinguda durant 
la XVI Assemblea plenària (6-11 de març de 1972 ). Els docu
ments sobre «L'Apostola t seglar» i sobre «Església i comunita t 
polít ica», adopta ts en la següent Assemblea episcopal (27 de no
vembre-2 de desembre de 1972), marquen una línia molt carac· 
terística del Jnoment. 

En el document sobre l'apostol a t segla r (27 de novembre de 
1972 ), en reafirma r-se l'orientació nússionera de l'Acció Catòlica, 
es prenen posicions més en consonància amb les orientacions 
pràcticament vigents en l'esmentat moviment jeràrquic durant els 
cinc primers anys de la dècada dels 60, sobre lluita per la jus
tícia i compromís polític. Les línies generals dibuixades en aqu est 
document es concre ten -sempre en el pla ideològic- en l'altre 
sobre «Església i comunitat polltica., fe t públic el 23 de gener 
de 1973. En la manera com la jerarquia concep, a aquestes al
tures dc 1973, la presència de l'Església enmig de la societa t , es 

11. Vegeu la meva coHaboraci6, citada a la nota 9, pp. 257-258. 
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perceben grans diferències en relació amb preses de posició an
teriors. Assenyalem-ne dues, d 'aquestes diferències. 

Primer, ]a «unitat catòlica» o catolicisme oficial , que l'Es
glésia ha propugnat durant molt temps com a ideal a aconse
guir O a conservar, passa a ser una fórmula, entre d'altres de 
possibles, de configurar-se l'Estat davant la fe cristiana. A .Es
glésia i comunitat política _, la unitat catòlica no és ja una tesi 
defensada, s inó una dada que pot ser observada ." La nova actitud 
ep iscopal en aquest punt no es presenta sense matisos: les po
sicions que assumeix l'episcopat en la qüestió de l 'ajuda econòmi
ca de l'Estat a l'Església, i e n els drets de l 'Esglés ia cn matèria 
d'ensenyament, comporten encara una dependència respecte de 
l'E stat que fa parlar a alguns solament de «co nfessionalismc 
mitigat» . 

En segon lloc, la idea de pluralisme, relacionada amb el re
but del catolicisme oficial com a horitzó teòric únic, des del 
q ua l calgui enfocar les relacions Església-Estat. La prevenció que 
manifesta l'e piscopat davant e ls cri s tians que accepten l'anàli
s i i la praxis marxistes no sols constitueix una prova de les 
restri ccions amb les quals és propugnat el pluralisme en aquest 
document, s inó que és un índex d 'una reacció que gairebé po
dríem anomenar hereditària en l'Església, i més encara en l'Es· 
glésia al nostre país. E.s bo d'observar que la incompatihiHtat 
entre ideologia marxista i fe cristiana és presentada per Octo· 
gesima adve,·,ie"s (Pali VI, 14 de maig de 1971 ), amh una rique
sa de matisos molt mes gran, fins i lot sense sort ir del terreny 
de l'exa men de les ideologies.u 

• • 

En una parau la, es pot dir que, a par tir de l'any 1972, comen
ça en l'àmbi t jeràrquic un abandó corporat iu i públic -que ja 
havia estat efectuat en altres plans de l'Església amb anteriori~ 

12. Núm . 52. Vegeu aquesta cita a Jesús I RIBARREN, Documentos co
leetivos del episeopado español 1870-1974. (Madrid, 1974), p. 544. 

13. Vegeu la meva coHaboració, citada a la nota 9, pp. 258-259. 
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ta1- d'a lgun es de Ics posIc ion s més típicament nacionalcatòli· 
ques. Però sempre sota ci s igne d'una posició pràctica dominada 
per la preocupació d'cvitar la ruptura amb el poder, de no per~ 

dre el recolzament econòmic de l'Estat i de conservar en la 
mesura cleI possible el pes de l'Església sobre els costums del 
país. 

Davant l'evolució que experimenta l'Església, el poder po

lític reacciona amb una marcada desconfiança, amb la sensació 
que conserva a les seves mans un trumfo important --el de l'e
conom ia- i que e l desenrotllament econòmic del país, l'evolució 
de la mentali tat general i la possessió segu ra dels ò rgans cie de
c isió fan di sminuir la necessitat, sentida amb agudesa en al tres 
moments, de la legit imació moral que l'Església podia aportar 
a l règim. 

La lín ia empresa pel govern des de l 1957 signi fica que han 
estat abandonades certes utopies històriques -com poden ser 
(da hispanidad», «el imperio» , «la revolució ,'! nacionalsindicalis· 
la»-, i que ha estat escollit el camí d'una certa racionalitat 
econòmica, en concret, de la racionalitat desenrotll lsta dins el 
món capi tal is ta occidenta l. L'Església, per la seva part, ha re
nu nciat a continuar aferrada al bloc de conceptes que cons ti~ 

tuïen la ideologia nacionalcatòlica, amb la qual es proposava de 
donar con ti ngut a les aspiracions heroiques dels temps difícils 
de la guerra i de la postguerra. Però no es pot dir que les no
ves posicions les sostingui amb plena seguretat i coherència, 
donat que, pe r una part, compta amb una base econòmica pre~ 
cària, i per l'altra, les imatges nacionalca tòliques, no del tot 
aba ndonades i presents en molts catòl ics - fins i tot responsa· 
bles- en forma de secreta nostàlgia, conserven encara el seu 
pes. 

L'Església es t roba cn una posició r ela tivamen t dèbil, da
vant un poder polític que ha guanyat punts en el te rreny de la 
racionali ta t, encara que aquest poder polític no deixi d'experi
mentar les deb ili tats i les contradiccions de l'esmentada racio
nalitat desenrotllista, en les crisis econòmiques del sistema i en 
la inestabi lita t de la seva base política, percebuda amb inquie-
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tud creixent a mesura que ha anat quedant manifestada la 
decrepitud del cma'1do único:.. 

Vaticinar el futur, no és gens fàci l. Sens dubte, en la posi
ció de l 'Església dins la societat, al nostre país, hi influiran les 
inseguretats i els equívocs ja assenyalats com encara vigents 
en la relació entre jerarquia eclesiàstica i poder civil. La incon
sistència de l'economia de l'Església acompanya i fa més dra
màtica la dificultat que experimenten tant la jerarquia com els 
fidels pcr a establir una imatge de l'Església que pugui ser pro
jectada cap al futur amb un mínim de possibilitats de reeixir. 
Les vaciHacions de l'Església respecte d'ella mateixa constituei
xen un impediment per a pensar el futur des de la llibertat de 
la fe, i la inclinen a cercar de no perdre totalment el recolza
ment del poder polític. Si les coses són així, li sobraran raons a 
l'Església per a mantenir com a lícit per als cristians un ventall 
restringit de possibilitats a l'hora d'elegir entre les formes d'or
ganitzar la convivència política. Em refereixo, sobretot, a la 
previsible exclusió de les formes inspirades més o menys direc
tamen t en el marxisme. No em proposo entrar, en aquest mo
ment, en el debat sobre la validesa de les raons doctrinals que 
jus tificaran aquesta professió de pluralisme restringit. Vull as
senyalar, només, que aquestes raons doctrinals funcionen com 
una coartada, perquè permeten d'evi tar el fet d'haver d'abordar 
directament el problema de la carència d'imatges de futur que 
té l'Església d'ella mateixa, i perquè permeten d'evitar el formu
lar-se críticament la pregunta sobre quin és el tipus de llibertat 
des del qual formula l'Església aquestes restriccions, i al qual 
aspira efectivament de cara al futur. 

Per a parlar amb exemples, l'Església, probablement, s'aco
modaria amb un fraguisme que proposa una separació a ni
vell de les afirmacions programàtiques, que ajorna per deu 
anys el problema econòmic, deixant vigent l'slaru quo actual, i 
que admetria el joc de les pressions sobre assumptes concrets, 
amb la seqüela corresponent de prestacions i contrapresta
cions. l també s'acomodaria, tal vegada amb una gustosa com~ 
plaença d 'una bona part dels membres actuals de la jerarquia, 
amb una solució Opus. El poder civil, detentat per individus O 
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grups d 'aques ta tendència, podria arribar a convèncer certs 
responsables de l'Església, que els sectors eclesials minoritaris 
amb consciènc ia crítica són una alternativa menyspreable, da· 
vant les possibilitats d 'un «consum religiós. més ampli, de les 
capes benes tants i benpensants de la població. No seria difícil, 
en aques t cas, arribar a fer veure que si l'Església es deixava 
orientar per aquelles minories, el «consum religiós» seria po
sa t en perill. I, viceversa, que si l'Església s'avenia a no dissen
tir substancia lment de l'establishment, el «consum re ligiós » aug
mentaria. 

Em permeto de posar punt final a aquesta aportació tot as· 
senyalant que el perill Opus no pot ser considera t com a defi· 
nitivament descartat, ni en el pla peninsular ni en el de l'Es
glésia universal. 

Casimir Martí 
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l'I SPEC 
TADOR 

ALGUNES PEL.LlCULES 

Després de l'èxit expansiu, to
talment justificat, que al llarg 
de l'estiu i Ja tardor ha tingut la 
peHícu]a búlgara Banya de cabra, 
de Metodi Andonof, impressio
nant aventura èpica i lírica em
marcada en la feréstega bellesa 
de la natura -d'alguna manera 
subtil la peHícula búlgara podria 
associar-se a l'obra de teatre Ter
ra baixa d'Àngel Guimerà-, des
prés de l'èxit, dic, d'aquesta pel
Hcula, ara que n'acaben les pro
jeccions a Barcelona, l'especta
dor es troba amb tres peHíeules, 
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ben diverses per cert, produïdes 
i realitzades totes tres dins l'Es
tat espanyol que, per motius di
ferents. promouen el comentari. 
Es tracta de Furtius, de José 
Luis Borau, El poder del desig, 
de Juan Antonio Bardem, i Pim, 
pam, pum ... facI, de Pedro OIea. 

Furtius 

Al cinema Comèdia. PeHlcula 
molt interessant. 



Utilitzo a consciència aquesta 
ambigua locució - «molt ¡nteres
sant»- perquè precisament la 
seva ambigilitat admet d'enqui. 
bir et conjunt de pros i con t res 
que conté la peHíeula dins una 
im pressió global que, tanmateix, 
tingu i el valor d'una recomana
ció a l'espectador. Perquè, mal
gra t una certa frustració que 
Furtius pateix, són tants, d'a l
tra banda, els aconseguiments as
soli ts q ue en r esul ta un especta
cle que no s'hi val a perdre. 

Començo amb els contres i aca
baré amb els pros. 

Fu rtius situa l'espectador d ins 
un context iden t ificable amb l'a
necdòtica i superficial informa
ció q ue ens forneix la nostra 
premsa q uotidiana, vull d ir, la 
premsa que diàriament llegim 
en castellà: desplegament poli
cial, «quinquis», les autorHats 
que van de cacera i fan tiberis, 
la flora i la fauna, e tc. Dins 
aquest context es congria una s i
tuació tràgica : l 'espectador pres
sent que aquest món no con té 
cap llavor de vida i que, per tant, 
no essent creador de futur, aca
barà enrunat. Però, malgrat l'in
gredien t tràgic que trasllueix 
aquesta perspectiva, la peHícula 
es decanta cap a una situació par
ticularment familiar i tan enèr
gicament visualitzada que, ni que 
aquesta situació sigui producte 
d'aquell món endurit i sense con
tingut, n'és una conseqüència tan 
J1unyana que la tragèdia col
lec tiva es dilueix en drama d'un 
concre t grup humà. Val a dir que 
tot drama és cosa important, 

però quan ar¡-j ba , com en 
aquest cas, per derivació d'uns 
componen ts tràgics més ambicio
sos, no deixa de ser una pe t i ta 
llàs tima. 

Però aquesta pèrdua de grau 
ve compensada i, fins i tot, su
plerta pel cúmul d'aconsegui
ments de la peHíeula . En pri
mer lloc, la sàvia narració: ci 
pla ntejament, el desenrotllament 
i e l desenllaç no solament de la 
his tòria que s'explica sinó també 
de cada una de les seqüències 
amb què ens l'expliquen , acredi
ten que José Luis Borau sap con
lar les coses sense que li calgui 
explicar-les i que la seva expres
sió esdevé corprenedora, pa tèt i
ca . En segon lloc, la profun d it
zació psicològica dels personat
ges : la mare i dida, el fill , la 
nora i el governador civil ens 
mo stren persuas ivament, versem
blan tment, la iHimitada capaci
tat d 'erotisme i de des trucció, 
d'afectes i de desafectivització, 
que a to ts cns mou amb la 
complicitat d'una espessa i com
plexa ignorància. En tercer ll oc, 
l'extraord inària interpre tació: 
magistrals Lola Gaos i Alicia 
Sanchez, secundades notablement 
pe r Ovidi Montllor. 

El poder del des ig 

Al cinema Regia Vistar ama Pa
lace. Transposició en imatges 
sense suc ni bruc, fe ta ----qui ho 
havia de dir!- per J uan Anto
nio Bardem, amb g¡rió d 'ell ma-
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teix i de Rafael Azcona, de la in· 
teressantíssima noveRa Joc brut 
de Manuel de Pedrolo. La imme· 
diatesa sòrdida que conté la no
veHa no es veu per cap banda; 
l'enjòlit, no es troba enlloc. 

Moralitat: Evitar la peHícula i 
llegir la noveHa.' 

Pim, pam, pum .. . focl 

Al cinema Fèmina. Una pel· 
\ícula que els espectadors que 
hem traspassat la quarantena 
agraIm de tot cor ... i que també, 
segurament, agraeixen els qui 
són molt més joves. Perquè no 
es tracta, solament, d'una evo
cació àcida dels anys dels nego
cis fàcils, de l'estraperlo, dels 
rellogats amb dret a cuina i de 
la censura que «intenta d'elevar 
el món de la revista a un espec· 
tacle digne i de bon gust», que 
amb això només, evidentment, no 
n'hi hauria prou, sinó que es trac
ta d'una obra cinematogràfica 
molt ben elaborada per Pedro 
OIea, d'una alta bellesa trista, no 
massa distant dels nostres ara i 
aquí perquè encara existeixen els 
qui estan disposats a resoldre les 
coses pel procediment del pim, 
pam, pum ... i foc, si s'escau, una 
obra cinematogràfica que flueix 
amb tendresa, amb dolor, amb 
duresa i amb lucidesa. Una re· 

marcable interpretació de l'actor 
català, format en el teatre fran· 
cès, Josep M. Flotats, i també una 
interpretació molt eficient de 
Conchita Velasco i de Fernando 
F ermln·Gómez. 

Un avís 

Al teatre Romea s'ha estrenat 
l'espectacle musical Godspe/l, de 
John Michael Tebelak i Stephen 
Schowartz, dirigit pel mateix 
John Michael Tebelak. Segons re· 
ferències fidedignes, l'espectacle, 
com a entitat teatral, és idèntic al 
que es va representar a Londres 
quan, no fa massa temps, va és· 
ser estrenat. 

Malgrat el seu text prim -fins 
a quin punt DO és atribw"ble això 
als traductors a la llengua cas· 
tellana José Luis Martín Descal· 
zo i José M : Peman?- i malgrat 
algun skecht forçat, es tracta 
d'un autèntic espectacle: el movi· 
ment es fa joia i també drama· 
tisme, actors i públic progressi· 
vament convergeixen en la festa 
i en la participació. l qui vul· 
gui trobar-hi alguna cosa més, 
també pot trobar-Ia·hi: per exem· 
ple, en aquella mena de bodes 
de Callà que és el final de la 
primera part de l'espectacle. 

loan Argenté 

- ... ""' .......... - ~-

L Edicions 62: l a. ed. 1965, coHecci6 . La cua de palla. ; 2a. ed. 1975, 
coHecció «El cangur)!. 
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4 
V8\lIS 

L'Arxiu Diocesà de Barcelona: 

un servei a la nostra societat 

En una de les darreres reu
nions de la Conferència Episco
pal Tarraconense, segons n'assa
bentava una avara nota publica
da als dia ris, foren aprovats els 
estatuts de l Secretariat d'Arxi
vers Eclesiàstics de Catalunya. 
Es un pas més en el lent procés 
de coordinació dels serveis ecle
siàs tics dels bisbats catalans. 

En els ambients interessats per 
la hi stòria de l'Església al nos· 
tre País se sentia - i se sent
Ia necess itat d'una reorganització 
d 'aquests serveis arxivístics, tan 

apreciables. Potser aquesta senti
da necessi tat és deguda a l'aug
ment dels estudiosos d'aquesta 
pa rceHa (prou rica i encara tan 
desconeguda) del passat de Ca
talunya. Caldria afegi r-hi, també, 
la potenciació dels estudis his
tòrics a les comarques, gràcies 
als nous CoBegis Universitaris 
(concretam ent, a les ciutats de 
Lleida, Tarragona i Girona). 

Es en aquest context que cal 
valorar l'obertura j modernitza
ció dels arxius (i igualment les 
biblio teques, els museus .. . ) en 
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mans de l'Església com un autèn· 
tic servei a la cultura -sobr~tot 
històrica, però no pas exclusiva· 
ment històrica (interessa també, 
i molt, als estudiosos de geogra
fia , de literatura i llengua, de 
l'art. .. ). 

Fa uns quants mesos al vell 
Palau episcopal barceloní es va 
produi r el tràfec propi de tot 
casal en obres. Paletes i fusters, 
manyans i electricistes, es van 
conjuminar en la tasca d'actualit· 
zar i adreçar les sales on en ca· 
bir els milers de documents de 
l'arxiu diocesà (més de cent sè
ries, uns tres quilòmetres de do-
cumentació, a prop de 30.000 per
gamins, alguns arxius parroquials 
i monàstics, etc.). 

Com succeeix moltes vegades 
als vells casals, les sorpreses han 
sovintejat. No és pas aquesta re
vista el lloc més adient per da
nar compte de les descobertes 
arqueològiques i artístiques. No
més cal donar·ne una brevíssima 
notícia. I així, un bon dia, tot 
gratant arran de la Plaça Nova 
els fonaments de la torre can· 
tonera del palau, són trobats pa
raments de l'època romana . D'a]
tra banda, sota els afegitons i el 
calçobre, la pedra daurada de l'e
difi ci gòtic permet, avui, d'ende
vinar l'es tructura del vell palau 
medieval. També ha e tat des
coberta l'antiga volta de la cape
lla de l'ardiaca (amb restes de 
pintures, molt castigades, di ssor· 
tadament, pel pas dels segles). 

Aquests dons artístics, regal 
generós d'un edifici xop d'histò
ria, són d'escreix. En emprendre 
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les obres, el propòsit primordial 
no era pas restaurar, excavar i 
embellir. La voluntat que tot ho 
removia era la d'ordenar i agen· 
çar l'arxiu, de conservar-ne efi· 
caçment el seu ric fons i poder
lo oferir, generosament i còmo· 
dament, a l'estudi dels inves (iga
dors. La comesa no era gens fà
cil. Malgrat tot, però, pas a pas, 
el programa s'acompleix . Avui 
pot ja raonablement creure's que 
les fites prefixades s'abastaran 
sobradament. Caldrà agrair·ho, 
en primer lloc, al director ac tual 
de l'arxiu, mossèn Josep M. Mar· 
tí Bonet, qui tossudament, amb 
una empenta admirable, ha por
tat endavant els projectes. Però 
no és pas ell sol; compenetrats 
amb el seu programa, un grapat 
de coHaboradors eficients possi
biliten l'obra (des de mossèn Ni
qu i, a l'arquitecte senyor Basse
goda, i un llarg etc.). També cal 
recordar -i mossèn Martí ens ho 
feia repetidament avinent- la ca· 
lIada tasca de mossèn Josep Sa
nabre; només sobre el sòlid fona
ment de ]a seva l1 arga i amatent 
dedicació ha estat possible avui 
de renovar les instaHacions. I tam· 
bé, és clar, a tots aquell s orga
nismes i entitats, locals i estatals, 
sòcia-culturals que amb les seves 
subvencions han sufragat les des
peses. 

D'altra banda, i en un nivell 
més pràctic, s'estan reorganitzant 
a fons les carregoses tasques bu· 
rocràtiques de despatx parro
quial. La idea inicial és la d'estal
viar al màxim possible la feina 
purament de despatx - uti litzant, 



si cal, e ls nombrosos mitjans tèc· 
nics de què avui es pot disposar
i d'abaratir-ne els preus. 

Sabem que no és pas l'únic ar
xiu diocesà o eclesiàstic de Cata
lunya que es renova. Abans i con· 
temporàniament han estat realit· 
zades similars modernitzacions a 
d'altres arxius. La discreta i vo
luntariosa dedicació de tants ar· 
xivers eclesiàstics no ha estat va· 
lorada, segurament, com caldria; 
en canvi, és de jusúcia reconèi· 
xer que els seus treballs han estat 
eficaços, a desgra t de moure's 
cond icionats, gairebé sempre, per 
uns pressupostos migradJssims. 
Tanmateix, la tasca que res ta és 
encara molta. Obrir a l'ús públic, 

Crònica de Tortosa 

Les notícies de Tortosa arriben 
i rregularmen t als lectors de _Qua
derns •. Ja podeu afigurar-vos per 
què: la vida esllanguida del bis
bat és un mal crònic; poca cosa 
hi ha di gna de ser noticia publi
cable. 

Balanç anual 

El Consell diocesà de pastoral 
es reuní un cop l'any per parlar 

sense res triccions innecessàries, 
ni gasiveries, les institucions cul
turals eclesiàstiques (arxius, bi
blioteques, museus ... ) és tot un 
servei. 

Cal, encara, plantejar-se, i amb 
urgència, el problema actual dels 
arxius parroquials . Especialment 
cls d'aquelles parròquies rurals 
avui sense capellà que hi vi sq ui. 
E l risc de dispersió o m albarata
men t és obvi. ¿Convé potser con
centrar aquests llegats als respec
tius arxius diocesans o a les ca· 
pitals comarcals? Bn tot cas, cal 
evitar que el patrimon i comú si· 
guï destruït, o acaparat per par
ticulars. 

Joa" Puigbert 

de quatre qüestions de no massa 
importància i acordar, en cada 
una, que s'havia d'estud_iar més 
la qüestió perquè no hi havia prou 
acord entre els consellers. L'inte
gren els arxiprestos del bisbat 
tots ell s designats pel senyor bis
be, menys un . 

Els mesos de maig i juny al
gunes Comissions diocesanes fe
ren revisió del curs : eva consta
tar-se que alguns d'aquests orga
nismes diocesans a penes desen
rotllen cap activitat, que altres 
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es limiten a anar despatxant els 
afers de la seva incumbència ( ... ) 
que ben pocs fan una programa· 
ció d'activitats., tradUim del but· 
lletÍ oficial del Bisbat. 

Existeix un Consell diocesà de 
laics, integrat per representants 
de Pares de famflia, Càritas, 
Equips de Nostra Senyora, Cate
quesi prematrimonial, Escoltisme, 
Campanya contra la fam, Cursets 
de Cristiandat, Obres missionals, 
Fraternitat de malalts, Apostolat 
de l'oració, Adoració nocturna 
masculina i femenina, Grups d'es· 
piritualitat, Casa diocesana i Jo
ventut. Va reunir-se l'estiu pas
sat per fer revisió i programació. 
Ve't aquÍ els acords presos: 

-promoure més l'apostolat fa
miliar, de joventut, rural i obrer; 

- intensificar la catequesi a 
tots nivells; 

- establir contactes més fre
qüents amb allunyats i indife
rents; 

- promocionar més els sacer
dots en l 'aspecte espiritual, intel
lectual i pastoral; 

- fomentar de manera més 
àmplia i profunda la vida litúr
gica i de pietat; 

- constituir més Consells pas
torals. 

Aquests punts van ser concre
tats després en algunes realitza
cions pràctiques. Ara s'ha d'es
perar a veure si es posen en mar
xa i s i la revisió que es farà l'es
tiu vinent permetrà d'establir un 
balanç sobre l'efectivitat d 'a
ques ts acords. 
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Preses i centrals nuclears 

Cada comarca té un «esti¡' de 
pastoral propi. Les comarques de 
la Ribera d'Ebre i el Priorat 
(aquesta repartida entre els bis
bats de Tarragona i de Tortosa) 
tenen el seu. 

Els sacerdots estan prou units 
i fan molta cosa de conjunt. In
tenten tenir un esperit renovador 
i encarnar-se en el poble, cosa 
que, evidentment, no és feta per 
plaure als .cacics» i altres mem
bres de la «d._ dirigent». En 
trobaríem exemples: els fet s de 
Capaçanes i El Mas-roig, prou 
a irejats a la premsa, o l'oposició 
dels prohoms de Falset al Col
legi Sant Pau-Escola Pr iora t, de
nunciada algunes vegades per 
«Dia ria de Barcelona». 

E ls sacerdots es troben tam
bé al costat del poble per defen
sa r la supervivència de la Ribe
ra, en perill d 'inundació si lira 
endavan t la cons trucció de les 
preses projectades. Un alt re pe
r ill p rou greu ens cau a l da
munt: la construcció de dues 
centrals nuclears a Ascó. 

. EI Heraldo de Aragón. se n 'ha 
ocupat més d'una vegada . Darre
rament , el dia 16 de novembre, 
publicava una e ntrevista amb 
mossèn Miquel Redolat, rector 
de la parròquia i que - tra
duïm- «s'ha oposat, de manera 
constant i decidida, a la ins ta!
lació dels dos grups nuclears que 
són previstos a Ascó. Les seves 
paraules estan amarades, com po
dreu veure, de s inceri tat, valen
tia i amor pel seu poble •. 



Les seves contestes són ta· 
lIants: vegeu com comença i com 
acaba : «La instaHació iBegal de 
dues unitats o grups nuclears a 
Ascó és la monstruositat més 
descarada i escabellada que mai 
hagi pogut realitzar el capitalis-

Crònica de València 

Afers s ocials 

Com ja sabeu, València no és, 
ni molt menys, un dels països 
més conflictius de ¡'Estat espa
nyol pel que respecta a la seua 
consciència social. Tanmateix, 
també a València es produeixen fa 
un quant temps alguns fets que, 
pel seu caire conflictiu, van 
creant en la gent senzilla una 
consciència de lluita i, d'altra ban
da, com un esglai i espant davant 
el que se'ns acos ta. De passada 
n'esmentaré uns quants amb l'ú· 
nic afany de constatar l'esmenta· 
da psicosi. 

E l Port de Sagunt, un dels cen
tres industrials més importants 
del País, ha estat escenari de 
molts confli ctes laborals -que 
no vagues lega ls- tenint com a 
protagonista principal Altos Hor
nos de Sagunto; hi hagué també 
el famós conflic te de l'empresa 
Menera del ferrocarril, pel qual 

me e.lèctric per dominar Catalu
nya i arruïnar Ja part agrícola· 
me nt més rica. ( ... ) Però al grup 
de l poder econòmic, què se li 'n 
dóna el futur d'Ascó, el futur de 
la Ribera d 'Ebre i el de Catalu
nya? .. 

Joan Masip 

quedaren desocupats cinc·cents 
treballadors, i, fa més poc, el con
fli cte de SADE, empresa de la IV 
Plan ta, a causa del qual tots els 
treballadors es tancaren en una 
esglés ia amb moments de verita· 
ble tensió, que enca ra continua. 

Un altre cen tre de conflictivitat 
és Almussafes, municipi de la Ri
bera Baixa cada vegada més fa
mós. Aquest poble acull l'empresa 
multinacional Ford ]a qual, abans 
d'obrir les portes, ja es destaca 
pels problemes amb els obrer s: ja 
hi ha hagu t dos conflic tes que 
han fe t parar els quatre mil tre· 
ba ll adors que formen l es planti. 
lles de les empreses constructo
res de la factoria. Les dues atura
des han estat provocades pel ma· 
teix motiu: la mort de dos obrers 
en accident de treball i les male 
co ndicions i la manca de segure· 
la t en les obres. 

També Alcoi ha tingut darrera· 
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men t ressò nacional a causa de 
la llarga vaga dels obrer s del ram 
tèxtil. Aquest conflicte ja venia 
d'abans; de fet, fa un any totes 
les fàbriques tèxtils del municipi 
i la comarca van parar en no com
plir els empresaris les reglamen
tacions aprovades en e l conveni 
coHectiu . Aquella primera vaga 
d'uns vint dies se solucionà grà
cies a l'oportuna intervenció de 
l'al calde d'Alcoi. Ara, aquest nou 
conflicte ha estat una repetició 
dels planteigs anteriors. Malgrat 
tot, ens fa l'efecte que la solució 
h a restat en suspens, però, per 
altra banda, ha costat algunes de
tencions. 

L'afer, però, que ha creat més 
impacte entre la gent ha estat el 
de les detencions i els empresona
ments darrers de suposats mili
tants del FRAP i altres grups 
clandestins acusats de terrorisme. 
I no sols perquè han estat nom
brosos sinó perquè en molts casos 
han estat desconcertants, ja que 
u n nombre bastant elevat han es
tat militants de moviments apos
tòlics obrers. Aquests arresta
ments han produït un cert espant, 
sobretot als pract icants en els po
bles de la provincia. 

Cal citar també la notícia, ja 
co mentada pels diaris al comença
ment d'es tiu, de la interrupció, 
per part de la policia , de l'Assem
blea nacional de l'HOAC a Ala
cant. L'Assemblea, presidida per 
]a comissió nacional, reunia les 
comissions de València, AJacant, 
Castelló i Múrcia. El lloc era el 
coBegi dels jesuïtes. Resulta que 
en ple treball s'hi presentà la p o-
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licia i els demanà l'autorització 
per a celebrar aquella reunió, i, 
sense permís del bisbe, es féu lm 
escorcoll de diverses dependències 
del col·legi. Com que les respostes 
no foren de l'agrat de la policia, 
foren detinguts tots i portats a la 
comissaria, d'on foren posats en 
llibertat l'endemà. En total, hi 
hagué 48 detinguts, entre els 
quals hi havia alguns sacerdots. 
Cal assenyalar la intervenció del 
vicari de pastoral seglar el qual, 
en entcrar-se de l'ocorregut, de
clarà que ell havia autoritzat per
sonalment de paraula l'Assemblea, 
encara que no ho havia comun i
cat al bisbe. Tanmateix, això no 
va imped ir l'esmentat sorol1 d'es
corcolls i detencions. Després hem 
sabut que, a causa de l'Assemblea, 
el bisbe ha prohibit totes les ac
tivitats de l'HOAC dintre la diò
cesi. 

A primers d 'octubre es produí a 
València, per primera vegada, 
una manifestació de protesta au
toritzada. Més de tres mil per so
nes recorregueren les principals 
avingudes de la capi tal per diri
gir-se des del seu barri a l'ajunta
ment per parlar amb l'alcalde i 
fer-li constància de llur protesta 
ferma i encoratjada. 

El motiu fou la mort ocasiona
da per un cotxe a una xiqueta de 
nou anys quan sortia de l'escola i 
travessava un ca rrer de molt trà
fic (l'antiga carretera de Barcelo
na). El coratge dels veïns era d.,.. 
gut al fet que aquesta xiqueta era 
la víctima número deu en aquell 
indret per culpa de la manca de 
senyali tzació i semàfors. 



AI cap d'unes hores de l'acci
dent els veïns ocuparen massiva· 
ment ci carrer impedint la circu
lació durant sis hores. Les forces 
de la policia, que en un principi 
arribaren a amenaçar, desistiren 
en veure l'actitud de la gent. 

A la comitiva de l'enterrament, 
hi assistiren tots els veïns, els 
quals s'endugueren el taüt cap a 
l'aj untament per tal de mostrar
Ia a la primera autoritat , cosa que 
fou impedida per les forces de 
l'ordre , les quals dirigiren els qui 
duien In caixa mortuòria cap al 
cementi ri i permeteren als mani
festants de con tinuar cap a l'ajun
tament, on l'alcalde els va rebre 
i els va dir que s'unia a llurs sen
timents de pesar i que els prome
tia una solució ràpida. Després de 
l'entrevista tots es dispersaren pa
cíficament. 

La solució fou ràpida, certa
mcnlo L'endemà tots els creuers 
d'aquell carrer eren ordenats pels 
guàrdies urbans, i aquell mateix 
dia aparegueren un s cartells 
anunciant que anaven a comen
çar de segu ida les obres de regu
lació del tràfic d'aquella zona. No 
en va l'alcalde e ls havia promès 
que abans d'un mes allò es taria 
solucionat. 

** 

Afers eclesials 

Ha començat un nou curs per 
a l'Església de València, i la veri
tat és que poques coses d'cspécial 

es poden destacar. Tot cont in ua 
com sempre. 

L'obertu ra de curs de la Facul
tat teològica en les dues seccions, 
la de frares dominicans i la de 
seminaristes. Per cert, que en
guany compten amb una residèn
cia universitària que l'arquebisbat 
ha com prat per un grapat de mi
lio ns de pessetes. Es tracta d'una 
finca s ituada al mateix centre de 
la capital, j que es ded icarà a 
a llo tjar estudiants de teologia 
procedents d'altres diòcesis -si 
és que en vénen. Dc moment, res
ta gairebé buida - però aquesta 
és una altra qüestió. 

Hi ha hagut la Setmana Pas to
ral de la Parròquia, seguint l'e
xemple de la que fa un any sc ce
lebrà a Madrid a nivell nacional. 
Co m que la nostra jerarquia s'ho 
ha pres molt seriosament, un so
c iò leg s'ha enca rregat de confec
cionar unes enquestes i uns es
tudis previs per tal de poder es
tructurar científicament les jor
nades d'aq uesta setmana. Dç mo
ment , no més sabem que de les en
questes distribuïdes ent re el cle r
gat parroqu ial sols n'han esta t 
contestades una minoria bastan t 
in significant. 

La Delegació de Pastoral Obre
ra ha quedat constituïda i apro
vada pel senyor arquebisbe, se
gons informa el darrer butlletí 
oficial de l'arquebisbat. De mo
ment , ha estat nomenat com a de
legat Antoni Duato, sacerdot molt 
conegu t a nivell nacional i mo lt 
vinculat als moviments apostòlics 
obrers des dels inicis, especial
ment a la JOC. En ell es dóna la 
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coi ncidència que és la segona ve
gada que s' incorpora a l'equip de 
govern diocesà - la primera fou 
com a vicari episcopal de la zo
na de València·capital durant l'è· 
poca de GonzaIez MOl'alejo; tan· 
mateix, hagué de dimit ir d'aquest 
càrrec per les dificultats d 'en te· 
sa amb les directrius de la jerar· 
quia diocesana . Hi ha gen t que 
pensa que, si vol ser honest, no 
tindrà cap més remei que dimitir 
del nou càrrec per continuar fi· 
del al món treballador. Nosaltres 
volem ser optimistes i donar 
temps al temps. Déu vulga que 
aquesta delegació faci pensar i 
avançar el s nostres bisbes. 

L'assemblea anual de Missió 
Obrera, celebrada a primers d 'oc
tubre, tingué una assistència molt 
nombrosa -més de dues·centes 
persones- i, per primera vegada, 
obtingué un permís escrit del se· 
nyor arquebi sbe. En aquesta as· 
semblea el nou vicari de pastoral 
obrera féu la seva presentació da· 
vant tots aquells que abans l'ha· 
vien presentat a l'arquebisbe, jun
tament amb altres dos noms. Di
gué e ls motius pels quals havia 
acceptat, assenyalant els avantat
ges que hi veia de cara a fer pre
sent l'Església en el món obrer 
i el món obrer dins l'Església. Fi· 
nalment, es defensà dels atacs 
adreçats contra ell en una ~arta, 
que tots coneixem per haver estat 
publicada -i «contestada»- al 
butlletí de Missió Obrera -en 
aquesta carta mostraven llur des
acord tots els sacerdots de l'equip 
de Port de Sagunt, al qual per· 
tany An toni Duato. La defensa fou 
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molt respectuosa i ponderada, 
fins i tot reconeixedora d'algunes 
cic les raons de la carta, i clesitjo
sa cie restablir el diàleg amb ells. 
L'acte pt; ncipal de l'Assemblea 
fou una tau la rodona on sis mem
bres, prou representatius de totes 
les comunitats, tingueren una po
nència responent unes qües tions 
referents als temes de l'allibera· 
ment, l'evangelització i l'Església 
parallela. Hi hagué Ull clebat so· 
bre els diversos plan te igs, pri
mer a nivell de tau la i després 
d'assemblea. AI final, es féu una 
crida a la coHaboraci6 en els di
fe ren ts treballs, com el Taller de 
teologia, el Butlletí, etc. 

** 
Una revista al Pais Valencià 

~s aques ta una idea que ja des 
de fa uns anys anava pel cap de 
no pocs sacerdots i seglars: crear 
una revista, d'àmbit regional, on 
s 'anés concreLant la nova línia 
eclesial i autènticament c l"Ï stiana; 
i, per alt ra banda, aprofuncür en 
l'ànima valenciana amb una cons
tant anàlisi de la problemàtica 
que ens configura tot el Pais. 

De cara a aquesta idea ja s'han 
donat els primers passos. De mo
ment, la idea ha estat llançada en 
reunions i contactes personals. A 
més, ja s'han efectual Ics prime
res reunions i està a punt de cons
titui r-se el grup fundacional. 
S'han mantingut ja els contactes 
amb sacerdots i seglars de Caste· 
lió i Alacant, els quals no sols han 



aprovat el projec te, sinó que s'han 
brindat a coHaborar-hi. D'aquests 
con tactes ha sorgit la convenièn
cia de fer una posada en comú 
a l fina l de novembre, aleshores 
restaran ja més perfi lats tots e ls 
detall s per posar-se en marxa. 

Quant al nom, no s'ha triat en
cara, però es pretén que signifi
qui e ls dos objectius generals. 

La revis ta sortirà bilingüe, per 
raó que no són pocs, desgraciada
ment, els valencians a qui costa 
bastant d'expressar-se en valen
dà i, sobretot, escriure-hi; respec
te a aquest punt es pensa en un 
equip de traductors per si hi ha 
algú que prefereix que la seua 

Crònica de Vic 

L'equip d'Apostolat seglar de 
la comarca de Vic, ens ha ofert, 
aques t principi de curs, una me
na d'ideari bàsic (els punts són 
trets fonamentalment dels Actes 
dels Apòstol s i de la Gaudiwn 
el spes ), que tots els grups de 
creients, siguin del caire que si
guin i facin e l que facin, haurien 
d'assegurar per tal de ser justa
ment això: grups de creients. A 
part la connex ió entre els diver
sos grups que això comportarà, 
l'intent és de clarificar una mi· 

aportació aparegui en la llengua 
del país. Tanmateix, en aquesta 
qüestió intentarem ser al màxim 
de liberals_ 

També s' intenta evitar l 'acapa
rament de ]a revista per un grup 
ideològic concret. Es farà tot e l 
possible perq uè tots els grups que 
e n principi accepten e ls pressu
postos de la revista hi aportin 
llurs experiències coHabora
cions. 

Per res no vold ríem pas que 
aquest projecte no passés de ser 
més que una idea per manca d 'op· 
timisme i esperança. Ja us ani
ré dient com marxa tot això. 

Antoni Signes 

ca posicions diverses i oferir uns 
punts de revisió per a cada grup 
concret. L'ideari està clarament 
en la línia que avui anomenem 
«pastoral missionera». En efec te, 
cada dia veiem més clar que la 
pastoral ha de partir del principi 
que la fe és interpeHada per la 
realitat i la fe interpreta la reali
tat; que hi ha una relació crít i
ca entre la vida i la fe . l aquest 
estil, tal com dèiem més amunt, 
comporta una revis ió profunda 
d'allò que motiva el trobament i 
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l'activitat de cada grup, i una 
obertura solidària a la realitat i 
problemàtica d 'altra gent i d'al
tres grups de creients_ 

La primera i més directa con
seqüència de tot això serà la par
ticipació dels laics en la tasca 
pastoraL I en aquest terreny en
ca ra estem a les beceroles_ I vull 
remarcar que això no vol pas dir 
que no s'hagi fet res en aquest 
aspecte; vull dir simplement que 
és un dels llocs on es nota més la 
lentitud del canvi i la renovació
costa molt, potser massa, de treu: 
re el vernís clerical que havia 
cobert qualsevol activitat apostà
lica . Així, només com a botó de 
mostra, mentre que el Consell 
presbiteral es va posar en marxa 
amb una certa rapidesa i ja fun
ciona regularment (amb el s seus 
alts i baixos, a ixò sí) des de fa 
nou anys, encara no tenim el 
Consell pastora l a nivell dioce
sà . Com que l'experiència també 
ensenya, esperem que el retard 
que portem repercutirà en bé de 
la qualitat i l'efectivitat d'aquests 
organismes diguem-ne «oficials., 
l'absència dels quals estem cons
ta tant. 

Aquest curs, el Seminari ha fet 
un pas més en la seva línia d'a
daptació a les circumstàncies ac
tual s: comença a aga far nens de 
Ir. d 'E. G. B. De moment, el Se
minari continua essent l'únic ca
mí per arribar al presbiterat, i 
per tant, l'única plataforma de 
pastoral vocacionaL S'ha cregut 
que un centre d'es tudis és enca
ra avui un m.itjà vàlid per a un 
treball vocacional amb els nois. 
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Així el Seminari Menor ha pas
sat d 'un col·legi només amb alum
nes in terns a un coBegi obert a 
alumnes externs que no han pas 
fe t una opció explícita pel sacer
doci. Podeu suposar que això ha 
po rtat molts maldecaps i, com 
que tot té els seus avantat ges 
i inconvenients, la cosa també 
és di scutible i discutida. Els se
minaristes acaben e ls seus es
tudis a la Facultat de Teologia 
de Barcelona. 

A part el centre d'estudis, el 
Seminari escampa pel bisbat un 
petit òrgan mensual de foment 
de vocacions_ Tot això, junta
men t amb la campanya anual del 
Dia del Seminari, constitueix, per 
ara, l'única acció diocesana de 
pastoral vocacio nal. La res ta es 
rea litza a nivell persona l i par
ticular : converses amb capellans, 
treball a mb nois concrets. Val 
a di r que, sobretot a partir de 
l'any passat, a partir de la pu
bl icació del documen t de la Con
ferència episcopal espa nyola so
bre pastoral vocacion al . està en 
es tudi un pla de pastoral a ni
vell diocesà. És aq uest un dels 
aspec tes impo rtants, perquè sc
gurament que és un dels llocs 
on ha calat més a fons el des
ànim tan propi dels nostres dics. 
D'ací la conveniència d'una acció 
de pastoral vocacional àmplia i 
globalitzadora que abasti tots 
els aspectes: Moviments (tant de 
mainada, de joves com d'adult s ), 
Catequesi, etc. 

**** 



Durant octubre i novembre 
una bella tongada d'esdeveni
men ts conflictius ha agitat la co
marca del Bages. Arran de les 
execucions capital s i del Decret
Ll ei con tra el Terrori sme, va créi
xer el malestar i, el diumenge 28 
de set embre, hi hagué a Manresa 
i a diferents punts del Bages in
tents de protesta: homili es de 
denúncia o silencis dintre l'es
pai de l'homilia. Davant la ten
sió, el primer d'oct ubre, convo
cats pel vicari de Pastoral, mos
sèn Fèlix Guàrdi a, hi hagué una 
trobada de capellans, encapçala
da pel vicari episcopal, mossèn 
Jaume Franquesa, a fi de refle
xionar sobre els esdeveniments j 
les urgències pastoral s. Foren en 
nombre de 22, En sorU la deci
sió votada per majoria absolu
ta de redactar i ciclostilar una 
hom ilia per al diumenge següent, 
per tal que els fidel s que ho vol
guessin, la poguessin tenir a mà. 
A partir de la mateixa revisió fe
ta, s 'esbossà el contingut de l 'ho
milia i es nomenà una comissió 
de cinc per a la redacció con
creta. Aquesta fou de nou vota
da paràgraf per paràgraf i es
menada per votacions en una se
gona trobada el divendres dia 3. 
I e l diumenge dia 5 es predicà j 

es difongué de manera ben ma
joritària; sembla que, a Manresa, 
només tres temples en restaren 
al marge, i cap dels més grans. 
L'homilia versava sobre el judi
ci de la pena de mort, la con
demnació del terrorisme estric
te, e l Decret-Llei contra «terro
risme », i fe ia una anàlisi de cau-

ses en les actituds , cercant ca
mins de conversió coHectiva. Es
pecialment delatava el confu sio
nisme que es crea sobre el «ter
rorisme», quan e l proemi de l De
cret-Llei en reivindicar la vigèn
cia de la Llei del 9 de febrer de 
1939 , inclou en «terrorisme» la 
pertinença a partits polítics del 
bàndol republicà que mai no han 
propugnat el terrorisme com a 
mitjà d'acció política, i concloïa: 
«I, això, evidentnlent és un abús, 
no pas per a defensa de la Socie
tat, sinó de defensa del Règim .• 
Se n'havien repartit uns 4.000 
exemplars. 

Alhora que l'opinió pública 
reaccionava, i cal dir que majo
ritàriament el poble, a favor de 
les línies de l'homilia, començà 
una segona acció: Una recollida 
de firmes per a una petició adre· 
çada al degà del CoBegi d'Advo
cats , el text de la qual era el 
següent: 

. Sr. degà del CoBegi d'Advo· 
cats. . Manresa. 

ltSenyor: La recent execució 
de cinc penes de mort dictades 
per tribunals militars i la possi· 
bilitat que se n'executin d'al· 
tres ha produït al nostre país una 
profunda commoció en l'ànim de 
la immensa majoria de conciuta
dans. Després de les promeses 
de liberalització del Règim s'ha 
constatat una regressió a posi· 
cians d'exclusió i de beHigeràn· 
cia, com bo confirma el mateix 
preàmbul del Decret·Llei contra 
Terrorisme, on diu que hi que
den implicats, no sols els actes 
comunament tinguts per tals, si-
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nó d 'altres que només hi tenen 
fluixes connexions, i fins i tot els 
partits polítics que militaren en 
la guerra i alguns que se'n man
tingueren apartats i que ni tan 
sols havien propugnat mai la uti· 
Iització de la violència com a in s
trument d'acció política, com 
pretén la Llei de 9 de febrer de 
1939, la vigència de la qual h a 
estat ara confirmada pel Decret
Llei referit. 

. Certament que la Societat s'h a 
de defensa r dels actes terroris
tes, vinguin d'allà on vinguin, i 
l'Estat pe r mitjà dels tribunals 
ha de cas tigar aquests actes per
torbadors de la pau pública, però 
entenem que la defensa i l'en
judiciament s'han de rer de ma
ne ra serena i equànime. a fi que 
ni tan sols es puguj suposar mai 
que el càstig ha estat una me
sura de defensa del Règim i no 
de la Societat. 

»Si els signants reprovem el 
terrorisme, ni que sigu i com a 
mitj à desesperat de manifestar 
una opinió política discrepant de 
la del Règim imperant i que 
no té manera legal de fer-ho, i 
e l reprovem perquè a tempta con
tra la vida humana o la posa en 
perill , tampoc no assentim amb 
]a pena de mort, que coincideix 
amb aquell en suprimir ]a vida, 
encara que sigui després d'un 
procés tan legal com es digu i. 

»EI que ara us exposem, se
nyor degà, és precisamen t per in
tentar una revisió d'aquesta le
galitat penal, a la que ja es va 
oposar una resolució del Con
grés de l'Advocacia, de Lleó, en 
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pronunciar-se contra la pena de 
mort. 

. Dubtem molt de l'eficàcia d'a
questes mesures UeHérgicas y se
veras" (són pa raules del Decret· 
Llei) quant a la prevenció del 
delicte i a la di ssuasió del possi
ble deli nqüent, i que podrien 
produ ir una escalada de l'espiral 
de la violència, quan el que en
tenem que s'hauria de procurar 
per tots els mitjans, hauri a de 
ser la convivència pacífica de 
tots els homes que viuen dins el 
territor i de l'Estat. 

.És per a ixò que, segu int la 
línia traçada pel Congrés de Lleó 
i invocant l'esperit liberal i de
mocràtic tan general en l'Advo
cacia, creiem que el Col'legi que 
presidiu hauria de soHici tar del 
Poder Públic, ja directament, ja 
per mitjà del Consell General de 
l'Advocacia: 

»1 r. L'abolició de la pena de 
mort. 

. 2n . La revisió del Decret-Llei 
contra e l Terrorisme, per ate
nuar el seu rigor extremat i acon
seguir que la tipificac ió del de
li cte quedi limitada al que comu
nament s'entén per tal, i que no 
es faci extensiva a d'altres con
ductes d'oposició política o de 
crítica al Govern. 

»3 r. L'atribució a Ja compe
"cla de ,~ Juri sdicció Ordinà

ria, de tots els delictes que no 
sigu in est rictament militars. 

»4t. Que la legislació estigui 
sempre presidida per un ànim 
de reconciliació entre to ts, d'i
gualtat de drets i de superació 
de diferències. 



. 5è. L'establiment inequívoc 
d'un ordre públic basat en el re· 
coneixement dels drets democrà· 
tics d'associació, reunió i expres
sió dels ciutadans i de les na· 
cionalitats de l'Estat espanyol. 

. Manresa, octubre de 1975 .• 

Les reaccions no es feren espe
rar. El dH\uns dia 6 foren citats 
a la Comissaria de Policia de 
Manresa el vica ri episcopal i el 
vicari pastoral. 1 cI dia 8 eren 
exped ides cèdules de citació e n 
procedi men t penal contra el ma· 
teix mossèn Fè1ix Guàrdia, vicari 
de Pastoral, i contra mossèn Jo· 
sep Junyent, per raó de l 'homi
lia. 

El dia 9 es començaren a prac
ticar detencions en cadena, que 
prosseguiren fins el dia 16, i que 
arribaren a un total de 26 deten
cions. En sorti r lliures els pri
mers de tinguts al quarter de la 
Guàrdia Civil , corregué la notí
c ia de tortures i la primera de
tinguda, Teresa Vilageliu, obtin
gué ce rt ificats mèdics de lesions 
físiques i elevà procés davant el 
jutge. Això provocà en to ta la 
ciutat indignació i nerviosisme, i 
també entre els grups apostòlics 
cristians, els quals es veien afec
ta ts per la situació general i tam
bé perquè entre els detinguts 
s 'hi comp taven membres d'a
ques ts Moviments; així fei en part 
de l'HOAC els militants Jo~ep 
Ramon Mora i Rufina Cerdan, i 
dels Cursets de Cristiandat els 
joves Joan Sala Fainé i Lluïsa 
Batlle. La tongada es movia a ni
vell obrer i especialment eren 
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detinguts molts Jurats d 'empre
sa o que anaven a sortir elegits. 
També presentaren recurs per 
tortures els advocats dels detin
guts Josep Fuentes, ex-cap escol
ta, Joan Sala Fainé i Josep ebn
sola. Els ex-detinguts eren prou 
nombrosos i prou coneguts a la 
ciulat com perquè tothom que 
ho volgués hi pogués parlar direc
tament i obtenir informació dels 
mateixos interessats. L'homilia, 
d'altra banda, s'havia anticipat il
luminant la situació i els seus 
judicis sobre el Decret-Llei s'ha
vien difós prou àmpliament com 
perquè, en aplicar·se a totes 
aques tes detencions les amplia
cions concedides pel Decret-Llei 
contra e l Terrorisme, to thom s'a· 
donés immediatament de l'extra
polació. 

Davant tots els esdeveniments 
es veié de nou la necessi tat pas
toral de donar resposta als nc
guits i aspiracions populars i 
una comissió dels Moviments 
cris tians de Manresa preparà una 
trobada de pregària i de reflexió 
per al dimecres, dia 22 d'octu
bre, a l 'església de la Casa Ca
rita t. Malgrat el terror imperant, 
unes tres-cen tes persones ompli
ren el recinte, i es comentà que 
hi havia participació de totes les 
edats. No hi hagueren incidents. 
Les fa mílies dels detinguts es 
trobaren acompanyades per 
mol ls de cristians en la seva an
goixa. Els mateixos detinguts ho 
agraïren entre totes les a ltres 
mostres de solidaritat, en una 
carta oberta dirigida des de la 
presó de Manresa a l'opinió pú-
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blica, carta que circulà, ciclosti
lada i firmada, per tota la ciutat. 
A la mateixa hora, a Vic, al Ca
sal, s'havien reunit un grup de 
militants de Vic i de la Plana en 
una pregària de solidaritat. Dos 
de Manresa havien acuru t a 
aquesta sessió per a informar, un 
seglar i un capellà. A l'acte de 
Manresa, un capellà i un seglar 
de Vic havien fet una pregària 
solidària en nom dels d'Osona. 
L'endemà i els dies següents, 
membres del servei d'investiga
ció de la Guàrdia Civil visitaren 
diversos capellans demanant in
formació de la trobada. 

Entretant les investigacions del 
Cos de Policia havien obtingut 
resultats sobre els iniciadors de 
l'acció de la recollida de firmes 
al degà del Collegi d'Advocats, i 
reberen citació per a Procedi
ment Penal tres persones: l'advo
cat senyor Xavier Sitjes, mossèn 
Josep Junyent i l'enginyer se
nyor Ignasi Perramon, escolta, 
els quals el dia 25 d'octubre re
beren a més a més, per via ad
ministrativa, la imposició de 
multa de cent mil pessetes a ca· 
da un, del cap superior de Poli
cia de Barcelona. El delicte era 
d'haver redactat o donat a ci
clostilar i haver difós _diversos 
e¡emplares euyo número se igno
ra, de un escrito en el que entre 
ol ros cOllceptos se pedla el reco
nocimienlo de las Nacionalida
des denlro del Estada Español •. 
El cap superior de Policia de 
Barcelona pot imposar multes 
per via administ rativa, abans de 
cap judici, de fins a cent mil pes
setes; perquè es vegi que dema-
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nar el reconeixement de «nacio
nalitats. _dintre. l'Estat espa
nyol, en segons quins règims era 
delicte màxim. I encara, s i tenim 
en compte que «col1stitl.lye una 
falta gt/bernat iva prevista en los 
aparlados al y fi del arI/culo 2.' 
de la Ley de Orden Pública de 30 
de ¡t/lio de 1959 ...• , hom sap que 
l'apartat fi es refereix a terro
r¡sme. 

Ara, finalment -som al dia 30 
de novembre, que redacto la Crò
nica-, el mossèn ha rebut ja 
avís de passar per la Comissaria 
de Policia de Manresa per a re
bre escrit de condonació de la 
multa imposada pel cap superior 
de Policia. De moment, el mos· 
sèn ja pot celebrar l'indult de la 
proclamació del Rei, que Déu 
guardi molts anys, però ni el se
nyor Sitjes ni el senyor Perra
mon no han rebut encara cap 
avís. Esperem que, segons el dis
curs de la Corona, no es tracti de 
cap privilegi clerical, sinó que en 
disfrutin tots. 

També són encara a la presó 
Model de Barcelona els cinc dels 
26 detinguts de Manresa, que es
peren judici: Són els senyors Jo
sep Fuentes, Joan Sala, Josep 
Cònsola, Jaume Sala Alegre i Ma
nuel Ramos. Per ells, a Manresa, 
s'espera amb molta «afició_ tot 
el desen.;aç del primer indult 
reial i hi havia molta sensibili
tat per gaudir el discurs de la 
Corona i el sermó de monsenyor 
Tarancón del dia de la Missa de 
l'Esperit Sant. La vida local i 
Ics expectatjves a gran àmbit 
anaven molt ben amassades. 

Andreu Roca 



Reunió de la secció c Atlàntic Nord J 

de la FIMARC a Banyoles 

La secció . Atlàntic-Nord . (que 
rcagrupa e ls palsos europeus i 
el Canadà) de la Federació Inter· 
nacional dels Moviments d'Adults 
Rurals Catòlics (FIMARC) ha es
tat reunida durant la setmana 
del 17 al 23 de novembre d'en
guany, a Banyo les. 

La FI MARC, que aglutina els 
moviments rurals catòlics de vint· 
i-set països, es reuneix en Assem
blea General cada quatre anys . 
La darrera d'aquestes Assem
blees Generals tingué lloc a 
Yaoudé (Camerun), l'agost de 
l'any passat. Però demés , i a 
l'entremig, es retroben periòdica
ment Ics diverses seccions, és a 
dir, aquells països que presenten 
uns tre ts sociològics i culturals 
similars . Així, a l llarg de l 'any 
vinen t hi haurà una trobada dels 
movimen ts federats d'ÀrTica, i 
un a altra dels països llatina-ame
ricans. Enguany, tanmatei.x, s 'han 
reunit els moviments de la sec
ció . Atlàntic-Nord ., i ho han fet 
a Banyoles. Els assistents a la 
reunió eren seixanta, i represen
taven els Moviments Rurals (que 
potser caldria anomenar Comar
cals, per precisar millor el seu 
abast) de Suïssa, Bèlgica, França, 
POrLugal, Canadà i - natural
ment- ets Moviment s Comar· 
cals d'A.C. de l'Esta t espanyol. 
També participaren a ls debats 
tres experts: ci teòleg francès P_ 
Vicent Cosmao (del cent re Fai-

Développement Lebret), l'econo
mista Juan Carmelo Garcfa i el 
sociòleg belga f.mile Sen 'a is. Els 
de legats, d 'un promig d 'edat de 
quaranta anys, no amagaven en 
ll urs rostres el seu origen rural. 

L'indre t escollit per a la reu
nió no podia ser més adient. La 
Casa Di ocesana d'Espiritualitat 
de Banyoles ha atès exqu isida
ment e ls hostes. Aquesta r eunió, 
demés, ha pogut emmarcar-se en 
un clima de reflexió gens a llu
nyat del món que e ls presents es
timaven - perquè és e l seu-o el 
món bigarrat de les vi les comar
cals (aquelles «viles espirituals. 
de què parlava, amb verb encès, 
Gazie l). Banyoles, doncs, era un 
marc ideal, fidel reflex de la 
complexitat d'aquesta societat 
que anomenen «rural», però que 
és molt més que un mer àmbit 
agrfcola, pagès. Cal, també, re
marca r l'esplèndid acolli ment 
del bisbe de Girona, monsenyor 
Camprodon; ell, personalment, 
va voler donar la benvinguda als 
assis tents, i assistí a diferents 
sessions de treball. Encara cal 
subratllar que el divendres, dia 
21 , els delegats es reuniren amb 
militants giron ins del moviment 
comarcal catòlic, a plena plana 
empordanesa i ben a p rop de la 
mar. Tots plegats compartiren 
la taula i ll escaren el pa frater
nal d'unes mateixes inquietuds. 
Ara, els ho tes, no ercn pas tu· 
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ris tes passavolants i badocs, sinó 
uns amics. 

Val a dir , però, que la feina 
grossa es realitzà en llargues ho
res d'estudi i reflexió. Tres foren 
el s eixos d'atenció: d'una banda, 
l'examen de les anàlisis de la 
realitat que a cada pafs el movi· 
ment realitza; en segon lloc, quin 
tipus de reflexió s'hi projecta, 
sobre aquesta realitat analitza· 
da; i en darrer lloc, la valoració 
crítica de les accions que s'em
prenen, per tal d'esbrinar si real· 
ment incideixen en la vida, O si 
-en canvi- no són més que pal
liatius tranquiHitzadors. Aquest 
tramat temàtic s'ha desenvolu
pat utilitzant un mètode de tre· 
ball extraordinàriament actiu i 
enriquidor. Cada moviment havia 
elaborat, al seu país d'origen, un 
in forme amb la triple vessant 
d 'anàlisi, de reflexió en la fe, i 
d'acció; aquest era el treball que 
cada un dels moviments aporta· 
va al debat col·lectiu. A les ses· 
sions banyolines cada delegació 
assumia l'informe d'un altre 
país, i el debatia àmpliament; els 
experts, d'altra banda, i cada un 
d'ells des de la seva pròpia es
pecialització (sociològica, econò
mica i teològica ), afuaven i qües
tionaven els participants. Un cop 
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reassumits i avaluats les críti
ques i e ls suggeriments, l'infor
me era presentat novament, ara 
ja amb la seva redacció definiti
va . Per això, i en darrer terme 
per fidelitat a la pluralitat de si
tuacions, les resolucions (oren di
verses per a cada un dels paï
sos. 

Cal assenyalar que aquest mè
tode de treball, i la mateixa te
màtica de la reunió, no eren pas 
-evidentment- ca uals, s inó que 
volien respondre a les coordena
des ideològiques que aglutinen 
els diferents moviments federats. 
I en primer lloc a la voluntat tos
suda de no allunyar-se mai de 
la realitat viscuda, de conèixer-la 
a fons i en tota la seva comple
xitat mercès a unes anàlisis ri
goroses i pacients. l això pel con
venciment que és en el concret 
de tota vida quotidiana on es 
construeix el Regne de Déu. ~s 
des d 'aquesta lectura en la fe de 
la vida -de tota la vida- que 
cada moviment forja -cal que 
forgi- la pròpia teologia. 

A través d'aquesta pedagogia 
al servei de l'home rural va cons
t.ruint-se -també aci, entre nos
altres, a Girona, a Vic, a Barce
lona o a Tarragona- l'Església 
d'avui, dèbil potser , però viva. 

I . P. iB. 



TEMPS OBERT 

Portugal: un informe 

dels obrers catòlics 

La situació a Portugal no és 
pas gens fàcil. Després de tants 
anys de manca de llibertats de
mocràtiques, el poble veí es mou 
en una lluita per la qual li cal
dria la comprens ió i ajut de tot
hom. Les forces imperialistes de 
tot signe, que molt poden decidir 
en el futur de Portugal, haurien 
de deixar que el mate.ix poble 
portuguès decidís el seu futur_ 
S'ha de respectar que sigui el 
mateix país el que cerqui l'exi
gència d'un millor repartiment 
dels béns materials, al qual té 
dret, mitjançant el model de so
cietat que millor li escaigui i el 
poble decideixi sense pressions 
alienes. 

La Lliga Obrera Catòlica (LOC) 
de Portugal va presentar al Mo
viment Mundial de Treballadors 
Cristians un extens document, 
en el qual es conté un resum ms
tòric de la lluita obrera al llarg 
dels anys de la dictadura portu
guesa i també en la situació pre
sent. ~poca, aquesta última, en 
la qual hi ha catòlics, també, que 
intenten de frenar el procés de
mocràtic iniciat l'abril de l'any 
passat. Pot ser bo, doncs, de re
sumir part del contingut d'a
quest informe, especialment pel 
que fa referència a la nova situa
ció. 

la jerarquia de l'Esglé sia 

L'Església, molt compromesa 
amb l'antic règi m, no ha acollit 
bé la revolució, i per això la re
volució tampoc no l'ha acollit bé, 
a ella. El primer comunicat dels 
bisbes després del 25 d 'abri l, ex
pressava ja la desconfiança que 
ha anat creixen t alhora que s'a
firmava, amb dificultats, la re
volució. La por dels esdeveni
ments ha portat els bisbes a una 
actitud defensiva: es diria que es 
consideren l'objectiu d'uns atacs, 
els quals no van precisament 
contra ells. 

El suport atorgat per la jerar
quia a partits reaccionaris és 
prou conegut. La Carta Pastoral 
del juny de 1974 i el comunicat 
aparegut uns dies abans de les 
eleccions del 1975, no deixen de 
ser una presa de posició en 
aquest sentit, fins i tot quan el 
llenguatge és cuidat i subtil. Les 
preses de posició són molt més 
clares en les homilies, butlletins 
parroq u iaIs i diaris provincials 
que, generalment, pertanyen o 
són controlats per l'Església . La 
postura, diversa segons les re
gions, no deixa de ser clara i ex
pressiva. 

Actituds dels militants obrers 
cristians 

Es pot dir que tots van acollir 
amb gran alegria el canvi pro-
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duït el 21 d'abril de 1974 i que 
molts s'integren amb esperança 
al procés iniciat. La LOC, en el 
comunicat que va fer públic uns 
dies després del cop d 'Estat, ma
nifestava clarament el goig dels 
militants davant el nou carn! des
prés de 48 anys de repressió, de 
lluita en la clandestinitat, per tal 
d'aconseguir els drets ara reco
neguts: la llibertat que tenen els 
mj1itants per comprometre's en 
organitzacions polítiques o d'a!' 
tres tipus. La voluntat del mo
viment catòlic de no esdevenir 
un bloc que dividJs la classe obre
ra p~r raons religioses, s'expres
sava clarament en el document. 

Diuen els obrers cristians: «La 
supervisió en les fàbriques i els 
barris, l'autogestió i les organit
zacions en marxa demostren que 
els obrers tenen capacitat per a 
prendre en les seves mans l'or
ganització de la societat, que el 
poder no pot estar en les d'una 
minoria privilegiada i repressiva. 

»Quan compartim les nostres 
lluites, els nostres èxits i fracas
sos, realitzem -afirmen també-
l'experiència de la presència de 
Jesucrist.» Heus ací com l'expres
sen els militants: 

«Crist està present en la nos
tra recerca de la veritat i l'alli
beració. Enmig de nosaltres, ell 
és fIe] camí, la veritat i la vida". 
No es tracta de quelcom que ja 
es posseeix. sinó d'un caminar 
infinit fet d'alegries i tensions. 

. EII està també present en l'a
lliberació dels oprimits i en la 
força i el poder dels pobres. La 
Bona Nova que els fa esclatar 
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d'alegria, la possessió de la ter
ra pels pobres, pels qui no tenen 
interessos egoistes, són caracte
rístiques de l'Evangeli. 

.Crist està també present quan 
hi ha un servei comú i desinte
ressat al poble. En aquest sentit 
ell reuní apòstols de diferents 
tendències i ens reuneix també 
ara. L'objectiu del nostre com
prom!s no és afirmar la força o 
donar el poder a les diverses or
ganitzacions en què estem com
promesos. Es tracta de posar-les 
al servei del poble. 

»Reconeixem també Jesucrist 
en l'amistat i la solidaritat que 
reuneix la gen t. Freqüentment te
nim l'ocasió de veure que la des
confiança del passat es fonamen
tava sobretot en la por.» 

Els militants cristians en la 
revolució 

La seva situació no és fàci l. 
Per una part se senten integrants 
en aquest procés i allí des
cobreixen valors, signes d 'allibe
ració i també riscs de dependèn
cia. Per altra banda, se senten 
lligats a una Església que en la 
seva estructura jeràrquica des
confia i fins i tot s'oposa activa
ment a tot aquest procés d'evo
lució. 

D'aquí ve el drama del militant 
cristià. ~sser Església, reunir-se 
en Església, i al mateix temps 
rebre cops més o menys amagats 
de la jerarquia, la qual , manca
da de coratge i capacitat d'in i-



ciativa en la nova si tuació, deci
deix prendre el comandament 
dels cristians com si es tractés 
d'una tropa. La qüestió de Ra
dio Renascença, i el fet d'assolir 
la direcció unilateral i arbitrària 
de l'Acció Catòlica a partir de 
la darrera Conferència episcopal, 
fent víctimes d'això sobretot la 
JOC i la LOC, en són exemples 
prou expressius. 

. Què cal fer? -es pregunten 
en el document- o ¿Esser cris
tià en aquesta revolució del país, 
aportant-hi tota la riquesa de 
compartir Jesucrist, o passar el 
temps en ctiscussions i afronta
ments amb la jerarquia de l'Es
glésia, que segurament no pot 
comprendre-ho?» Es aquesta una 
pregunta que es fan molts mili
tants, especialment al nord de 
Portugal_ Es cert que ésser mi-

litant obrer cristià en aquest mo
ment a Portugal significa supor
tar una tensió que pot resultar 
insostenible. 

Per ara, Ja majoria dels mili
tants més conscients han elegit 
de continuar units fortament 
a l'essencial -Jesucrist allibera
dor present en la lluita i la vida 
obrera, que es comparteix en 
equip i amb els companys de tre
ball i de barri, sobretot en l'ac
ci6-, i esperar que l'Església, 
en la seva estructura jeràrquica, 
canviï. Mentrestant, hi ha els qui 
dubten, els qui es pregunten ... 
i els qui deixen la lluita per tal 
de restar en l'Església, o bé e ls 
qui s'aparten d'ella per restar en 
la revolució. De moment, però, 
aquests últims no són, segons 
l'informe, els més nombrosos. 

S_ C_ 
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