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PRIMERA
PLANA

I LA NOSTRA, D'AMNISTIA?
Ens dol e l simplisme amb què monsenyor Tara n·
cón acaba de referir.se, davant la Conferència episcopal d'Espanya, a temes complexos: la carta col·
lect iva dels bisbes el 1937, l'ac titud civil dels catòlics, ales hores, e l qualificatiu de croada aplicat a la
guerra ... l ens dol que el simplisme, a més, faci caure
la balança cap al costat dels antics vencedors, com si
es volgués atorgar un nou vist i plau, amb segell d'a·
vui, a un fet històric del qual , per cert, la majoria no
hem es tat protagonistes. Allò del poble ca tòlic en·
frontat amb la República ... Allò del crit gue rrer que
va senrir per a salvar valors substancials i permanents ...
1
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Monsenyor Tarancón que, ens diu, havia recorregut,
aquells anys, totes les d iòcesis, no deu pas ignorar l'existència d'uns catòlics que, sobretot a Cata lunya i al
Pais Basc, emprengueren un camí que no era l'enfronlament. I s i no la ignora, no hauria de contribuir a
mantenir-la s ilenciada .

Enlre aquells catòlics, molts preveres. Un repàs, per
exemple, als articles editorials d'. El Bon Pastor», revista de la clerecia catalana, escrits per Carles Cardó,
ens permet de seguir, per contrast, l'actitud dels qui
maquinaven ¡'enfrontament i de tenir constància d'una
altra actitud totalment diversa. Recordem·ne tres parà·
grafs, corresponents als tres mesos immediats a la sublevació militar. «Hom s'entesta amb pertinàcia inex·
plicable en presentar davant el poble l'Església com
una organització terrena al servei d'una política d'uns
partits. d'unes classes. Hom blasma com a suspecte
tot el que no és això, tot el que respon al criteri de
Roma. Doncs bé. Sense cap por d'crrar : o ve la recti-

ficació o ve l'hecatombe»
comoditat cerca sempre la
ho capgiri tot, i com que
vors tot estarà bé» (maig,

(abril, 1936). «L'esperit de
màgia: un canvi sobtat que
ara està lot malament, lla1936) . • 1 si tants de nosal·

tres cont inuen creient que l'única manera de llançar-

los del poder és fer un acte de força, s'hi estaran sc·
gles, perquè l'acte de força, encara que no trobés una
altra força enfront seu, encara que la vencés, no serviria de gran cosa ... »

Entre aquells catòlics, molts laics compromesos en
la politica del moment. N'és exponent qualificat el diputa t i antic conseller de la Generalita t Manuel Carrasco i Formiguera que, el 1938, va ser afusellat al Burgos de la croada.
Entre aquells catòlics, i al davant de tots, el primat
de l'Església catalana, Vidal i Barraquer, al qual Ma·
ritain escrivia : «Jo em permeto d'expressar a vostra

eminència la gratitud immensa amb què, amb totes les
2

fibres del meu cor de cristià, he aprovat i aprovo -i
quants d'altres . en el món sencer, es troben en el mateLx cas- el (et de veure que el vostre nom no figura
al peu d'una certa carta coHectiva . (30 de setembre
de 1938).
l tots aquells catòlics, després, compartiren la derrota de la República. Però no només pel que fa a la
seva opció política: la croada anihilà igualment un
estil d'Església que començava a expandir-se en unes
inst itucions, en uns instruments de cultura, en uns movimen ts pastorals ...
¿ Pe r a ells, un dia persegu its i exiliats, ha de continuar el silenciament i la marginació oficial? Els nostres bisbes, feliçment, ja han demanat al Govern l'amnistia . Però, i la nostra, d'amnistia?

3

ESGLÉSIA DE
PORTES OBERTES
Quan, el 1931, era proclamada la Segona República a l'Estat espanyol, les esglésies passaven, ben aviat,
a la primera plana de l'ordre públic (per bé que -<:al
dir-ho- no pas a Catalunya): el dia 11 de maIg tenia lloc, a Madrid i a altres indrets, la primera crema
d'~sg;ésies i convents. Quan el 19 de juliol de 1936
escl .. tavd ci cop d'estat, Ics nostres esglésies de la zona
republicana (i ara sí que les de Catalunya no van ser
excepció, ben al contrari) mereixien també l'atenció
de les masses populars: eren objecte de crema i de
destrossa (a desgrat, també cal dir-ho, de l'actitud de
la Generalitat, que es veia impotent per a imposar-se).
Una manera de dir com se les miraven.
Ara, aquest 1976, que tothom s'avé a considerar
clau, a tot l'Estat espanyol les esglésies es troben, també, a la primera plana de l'atenció pública. Hi acudeixen nombrosos representants de les masses populars.
Però no per cremar-les, sinó per acollir-s'hi. I hi trobe n les portes obertes, i s'hi comporten respectuosament. Aquest fet, que ja ha esdevingut banal de tan
repelit, dóna idea, tanmateix, d'un canvi en les relacions Església-poble i, concretament, Església i món
obrer. Qui ho hauria pogut somniar el 1931, el 1936
o el 1939?
Aquesta Església nostra, que avui nbre les portes
a les masses populars, no ho fa amb afany paternalista, caritatiu ni proselitista. Es limita a ser fidel a l'antiga tradició del .dret d'asil. en el que tenia d'amor
a l'home dèbil, però amb unes modalitats noves: no
es tracta de casos individuals, sinó de presències collectives; no hi vénen criminals opressors, sinó opri-
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mits que no saben on reunir-se, on fer sentir la seva
wu . Ell s potser ho ignoren; però nosaltres !Jo , ,,beI:J
prou bé: E l Senyor escolta el clam dels orfes i la pregària de les vfdues; el Senyor fa justícia als oprimits.
Quin espectacle, avui, les nostres esglésies! Millor
que no haguessin de servir per a això, perquè no fos
necessari. Però si no és aquest el cas, alegrem-nos i
celebrem-ho: poble i Església estern en el bon camí.

5

AL.LEGAT PER A
UNA MISSA IMPOSSIBLE?
No solament es tracta d'una crònica directa
i suggeridora de la celebració eucarística al

X IV Jamboree mtmdial escolta, sinó també del
plantejament rigorós de com cal preparar una

celebració d'acord amb els elements i les circumstàncies que defin eixen una trobada o una
assemblea de joves cristia,ts. Les considera-

cions de l'autor d'aquest reportatge poden
orientar-nos de cara a les nostres celebracions
pasquals amb grups de joves.

o m illor, suggeriments per a una celebració dinàmica 1 Jove
de l'eucaristia en el XI V Jamboree Mun dial Escolta, trobada de
6

quinze mil noi s de quasi un cen tenar de països a Lillehammer
(Noruega) .
Per als escoltes reunits a l Nordjamb-75, el diumenge -3 d'agost de 1975- no seria pas un diumenge més: vivint una experiència única que els marcaria per tota la vida, descobririen per
la fe els altres i ci pla de Déu sobre la humanitat agermanada.
Calia, doncs, que Ja celebració eucarística no es reduís ilI con}pliment del «deure r eligiós domi nical>, sinó que esdevingués la
celebració cristiana d 'aquest esdeveniment: el Nordjamb-75.
Fou pel maig, dura nt la trobada anyal de treball de la Con·
ferència Catòlica d 'Escoltisme, que el secretari mundial, l'amic
Man u Lousberg, em demanà que preparés una proposta d'e ucaris tia per al J amboree. A mitjan juny trametia a BrusseHes una
proposta de missa, amb una introducció en aquests termes:
«Hauríenl de restar lliures per a muntar una veritable litúrgia
de joves que signifiqués les realitats teològiques i eclesiològiques
que són le seves.
»Per començar, l'Església no és una gentada sinó un poble. E l
problema de les llengües ha de ser resolt amb el més gran res·
pecte envers la ll engua de cadascú. Cal trobar un equil ibri en_
tre la comunicació per la paraula i la comunicació pel ges t; entre
el p e tit grup, el grup de llengua i el gran grup: mentre que la
paraula continua essent el mitjà propi d'expressió a l'interior del
grup lingüís tic, el gest pot convertir·se en el mitjà d'expressió
de cara a la gran assemblea. L'eucaristia del Nordjamb·7S h a de
restar fo namen talment la celebració d 'un esdeveniment de lliberta t, de la presència salvadora de Déu enmig del seu poble.
Això cal que sigui dit per mitj à de les lectures i per tot el dina·
misme de la celebració: és per això que, tot i conservant el text
evangèlic del d ia -Crist a limentant el poble e n el desert-, hauríem de trobar una primera lectura que expressés el sentit de l'Exode. La coHocació de les persones i dels grups h auria de conjugar-se de tal forma que vingués a reproduir d'una certa manera
el moviment de salvació tot i respectant al màxim les possibil itats de comunicació. Quant al celebrant : caldria que l'església
dels Països d el Nord aparegui i hi sigui tinguda en compte: tocaria, doncs, a l bisbe d'Oslo de presidir la celebració. E ls altres
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nuntst res ordenats haurien d'aparèixer més com a servidors dels
grups que com a concelebrants. La manca de sacerdots podria
donar peu al reconeixement de nous ministeris dels caps escoltes: el de fer entenedora la pregària llunyana i el de servir la
comunió. Quant a la co¡'¡ocació i les evolucions de la gent: pensar en una gran plana amb l'altar al centre, preveure un primer
emplaçament lluny de l'al tar que faci possible als gru ps de celebrar la litúrgia de Ja paraula sense destorbar-se; i un cercle més
petit al voltant de l'altar, on els grups d'una cinquantena, asseguts sobre l'herba, celebraran una única eucaristia; una gran rotllana final, on tots els participants, donant-se les mans, puguin
expressar el que ha estat significat i celebrat.
»De cara a l'amplificació, cal recordar que la missa no pot
confondre's amb un míting o una gran fira. A més, de res no
serveix amplificar un missatge que hom no arriba a comprendre.
D'aqui que els amplifi cadors només s'haurien d'emprar per difondre música . La paraula hauria de transmetre's sense cap ajut
tècnic a l'interior de grups l ingüísticament homogenis. La qual
cosa valdria també per a l'única eucaristia, i per a la consagració: el bisbe a l'altar pot recitar el text en llatí en veu normal,
engrandint els gestos recordats del Darrer Sopar: trencar el pa
i donar-lo als concelebrants propers, vessar el vi a la copa, mostrar pa i vi consagrats als qua tre punts de l'horitzó.»

I acompanyava aquestes ratll es amb la proposta que m'havia
estat demanada, especificant els detalls i justificant cada opció
presa. El 16 de juliol arribaven a Barcelona, l'esmen ta t secretar i de la Conferència Internacional Catòlica d'Escoltisme i el
consi liari mundial, per treba llar juntament amb el signant l'esquema definitiu d'aquesta «eucaris tia jove •. Es preparà un breu
document pastoral justificant l'estr uctura que volíem donar a la
celebració. Aquest document, enviat als consiliaris que havien de
ser al Jamboree, i redactat per Manu Lousberg, s'expressava en
els termes següents :
«La celebració eucarística a Ja qual són convidats tots els escoltes catòlics que participen en el Nordj amb-75, s'inscriu en una
aventura i presenta especials dificultats. Els escoltes viuen una
experiència que els marcarà profundament : es tan descobrint els
8

altres nois en una perspectiva de pau i germanor. Cal que la celebració euca rística del 3 d'agost expressi el designi de Déu sobre
la hu manitat de germans en Jesucrist i no es redueixi a satisfer un
deu re religiós do mi nical. Cal q ue esdevingui una veri table eucaristia jove, expressant les realitats teològiques i eclesiològiques
pròpies dels nois. A més, els nois vénen de països de tradicions
cristianes molt dife rents i parlen diferents llengües. La preparació
de la celebració ha tingut, doncs, en compte aquestes considera_
Cions:

.Vol ser dinàmica: per això, la disposició en grups de dimensions reduïdes al si dels quals el missatge de Crist pugui ser
transmès d'una manera més pe rsonalitzada; per això, aquest moviment vers l'altar per a la litúrgia de l'eucaristia; per això, la
proposta de gestos amplis i parlants per ell s mateixos.
»Vol ser respectuosa de la llengua de cadascú: d'aquí que la
litúrgia de la paraula es faci en la llengua del noi; d 'aquí l'omissió d'homilies hermètiques a la majoria, sigui quina sigui la llengua cn què es pronunciïn; d'aquí la supressió dels elements de
la celebració que necessiten d'una sola llengua (sistema de respos tes a la celebració) .
• Vol fer ressaltar la presència de l'Església que viu en els països nòrdics; per això desitjaríem que fos presidida pel bisbe del
lloc, i que una representació d 'aquesta església prengués part en
la presentació de les ofrenes (oferint en aquest cas el vi de la
festa).
»Vol ser la celebració cristiana del Nordjamb: per això cal
que sigui preparada a l'interior de cada delegació entre consiliaris
i caps escoltes catòlics; per això hem adaptat alguns textos a les
realitats de la vida en el Camp; per això la decisió ferma de no
convertir aques ta eucaristia en un shaw al marge de la vida del
J amboree .
• EI petit grup que l'ha pensada és conscient de la dificultat,
àdh uc de la impossibi litat, de respondre a les exigències de totes les delegacions: en cas d'hesi tació, ha donat priorita t al dinàmic sobre l'estàtic, als nois sobre l'estruc tura, a la realitat sobre
les consideracions teòriques.
9

.Hom demana a cada consiliari de sensibilitzar caps i nois,
d'associar-los a la preparació, de fer-ne assumir responsabilitats
concretes, perquè la celebració sigui més aviat desitjada q ue no
imposada .•
A! costa t d'això es preparava ja un doble ordre de celebració, destinat l'un als consiliaris i l'altre als nois. Calia de seguida
assegura r-ne les traduccions a les diferents llengües. Aquestes,
totes europees, foren : anglès, alemany, italià, francès, neerlandès,
castellà, català i portuguès. Amb aquest bagatge férem el camí
vers aquest indret fabul ós, tros de terra de Noruega, enmig de
Uacs i de boscos, sota un ce l esplèndid, a Lillehammer, on acamparen durant deu dies, agermanats, més de quinze mil escoltes
de gairebé un centenar de països, de tota raça i de tot horitzó religiós. Enmig d'aquesta gernació, els cinc mil escoltes catòlics foren convidats a celebrar que en Jesucrist Déu alliberava el seu
poble i que en la travessia del desert era ell qui l'alimentava
abundosament.
El projecte fo u discutit llargament a les sessions preparatòries. En una trobada d'aquest tipus, els problemes que en la
situació actual afloren en la vida de l'Església, es fan presents
amb certa agudesa. Els uns trobarien aquesta litúrgia no massa
avançada, sinó simplement desviada del que per a ells és una missa de veritat; tindrien problema a acceptar un ministre de la pregària i de la comunió que no fos prevere, en si havien de donar
la comunió a la mà o a la boca, o com podia ser que concelebressin ministres que estaven tan allunya ts d'on era e l pa i que no
podien ser sinc ronitzats; per a tots e ls gustos a part.ir de lots els
malestars. Un in tent ben senzill de donar una certa vitalitat a la
pregària eucarística també h avia de naufragar: es tractava només
d'utilitzar una de les noves pregàries eucarístiques per a misses
amb infants amb unes petites adaptacions a la vida del Jamboree:
no foren acceptades ni les adap tacions ni la pregària, per la raó,
suposem pastoral, que els consiliaris se sabien millor la pregària eucarística segona del Missal Romà. Ho diem perquè ens
dolgué que per un plantejamen t de comodita t, dins d'un procés
que volia ser participatiu, quedés bandejada la possibilitat
de donar una certa pe tita agressivitat al missatge, que, en el
10

fons, és el que interessava. La discussió més important, però,
i¡ue"dà motivada pel fet d'estar previst -i cal dir que per
primera vegada en un Jambo ree- un servei ecumènic de tots
els escoltes cristians per al mateix mati del diumenge. Aquí
es dividiren i enfrontaren de seguit les posicions: per a alguns,
només hi havia d'haver «un acte religiós», que en aquest cas havia de ser l'ecumèn ic; per a d'altres, en tot cas l'eucaristia no
podia ser la convocació-invitació de tots els catòlics, i seria miliar que en tot cas aquesta se celebrés optativament en e ls subcamps; una tercera posició demanava de fer-la, general o per
subcamps, dissab te al vespre, cosa que resultava gairebé impossible, puix que els escoltes, la meitat almenys, tornaven aquest
vespre de l'hike -sense te mps, doncs, per a preparar-Ia- i una
activitat general, «la fira », els era proposada per a aquesta nit.
Em semb la que si s'hagués tractat d'acte religiós, n'hi hauria hagut prou amb un, i potser amb menys. Però la festa que voliem
que esclatés enmig del Jamboree no es podia qualificar precisament com un acte religiós. Tampoc no semblava que una multiplicitat , de misses en els subcamps evacuaria la imatge d 'acte
religiós o deure a satisfer. Per altra banda semblava que la invi M
tació a sortir a l'encontre dels altres crist ians no havia d'anuHar
per res Ja nostra identitat eclesial, i que la doble démarche situaM
ria m illor el sen tit de l'ecume ni sme. Així, doncs, s'optà per fer
les coses bé i d'una manera significativa, sense presses, com una
festa, perquè n'hi havia motiu.

L'eucaristia, festa de la llibertat
A l'Althing Arena, immensa plana voltada de banderes de tots
els països, en el lluminós matí del 3 d'agost, els escoltes catòlics
eren convidats, convocats -això és l'Església- per descobrir i
«celebrar e l designi de Dé u de reunir en Jesucrist una humani·
tat de germans •. Més de tres mil s'hi aplegaren, mentre pels altaveus ressonaven les noles d'un cant molt conegut a terres d'Eu·
11

ropa, d'origen pro tes tant, que volia significar l'esperit de germanor amb to ts els cristians d'Europa, amb el qual nosaltres volíem
celebrar la festa. Els nostres nois -tots en tenien el text- podie n també uni r-s'h i en la pròpia llengua :
Lloï la terra el Senyor, en tonant

W1

noti càntic,

lloïn els cels la grandesa del R ei que hi habita
Tot l'w1ive rs ret homenatge al Senyor:
cant i lloances per sempre.
(Versió de Lobe den Herren)

Reunits per grups lingüístics, no sobrepassant les dues-centes
persones, i donat des de la tr ibuna pel bisbe d'Oslo el senyal
de començar «en nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant»,
els ministres saludaren els escoltes en la seva llengua amb aquestes paraules :

El Senyor és amb tots nosaltres, escoltes, germans, vinguts de
tants països del I1IÓI1. Al Nordjamb nosaltres hem entès millor
el pla de Déu per a una humanitat traternal que viu en pati.
Hem vist el Senyor: ell ens Iw fet passar de la nit al dia; ell
ens ha fet lliures i germans; ell Iw pIalltat la seva tel1da aquí eldre
nosaltres, avui. Nosaltres volem celebrar-ho, proclamant que ell
és el Senyor i el Sa lvador de tots.
Incontinent, els escoltes feren seves aques tes deprecacions en
les seves llengües:

Senyor, vÓs
de /'I /OritzÓ.

SOtl

qui reuniu els vostres fills de Iols els punls

Senyor, tingueu pietat .

Crist, vÓs heu plantat la vosl ra tenda al costat de les llostres.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, vós ens heu donat de poder ser germans i fills de Déu.
S enyor, tingueu pietat.
La Paraula de Déu es deixà sentir entenedora, parlant un llenguatge jove, parlant de llibertat que ell és capaç de fer néixer
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trencant Ics cadenes que ens oprimeixen i conduint el poble a la
nova terra. El text bíblic estava preparat de manera q ue pogués
ser muntat en forma dialogada: els grups assegu ts per terra,
Déu dialogava amb Moisés, aquest amb el Rei d 'Egipte, i, finalment, Déu fa sortir el poble, travessant la mar, l'endinsa en el
desert (Ex 3, 7-8a; 5,1.4-5.9; 6,2-8; 14,30).
Els altaveus feren sonar la melodia de Let my people go i
mils de veus cantaren en llengües diferents un mateix cant de
llibertat. Faltava una Bona Nova: que Déu alimenta en el desert, en
present, el seu poble, per la Paraula donada en Jesucrist (Lc 9,
10-17), «no com els pares que menjaren el mannà i van morir».
Llavors, doncs, ressonà aquesta Bona Nova en llengües que no ferien j es fe ie n entendre, de manera que cadascun ho sentia en la
pròpia llengua.
No hi havia pas homilia: no calia expl icar res. El que calia
era dir s i crèiem que Jesús podia en e l desert alimentar aquella,
i aquesta gernació. Per això, donaven els escoltes una resposta de
fe que els obria pas a un espai nou : creure en Déu Pare, Fill i
Esperit Sant és entrar en un món nou on «asseguts pe r terra
en grups de cinquanta», ajudats pels qui ens fan en tenedor el
gest de Jesucrist partint el pa i vessant el vi, som els convidats
de Déu mateix.
Així, doncs, mentre una música nova es difonia pels aires, el
voltant de la taula s'anà omplint de grups pacífics, de colles de
germans, que esperaven què faria el Senyor, però que en el fons
del cor sabien que ell era capaç d'alimentar gairebé «cinc mil
homes» només anlb «ci nc pans». Aquests cinc pans, portats per
nois venint dels cinc continents, eren posats en mans del bisbe.
No era aques t gest una veritable pregària universal? ¿Àdhuc un
ret al Senyor, com si el món sencer depengués del seu gest salvador?
Si haguéssim pogut destruir tantes imatges anodines i devastadores del que és la missa, hauria estat possible en els moments que seguiren, de veure tot un món pendent del que Jesús
féu i digué «el vespre abans que fos lliurat », quan ell pre ngué el
pa i el féu a trossos i vessant vi e n una copa, la copa de l'acció
de gràcies, la passà als seus fidels. Gest que ens descobrí Déu
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com a Pare i la humanitat com a poble agermanat. Els ministres de la pregària, al si de cada grup, anaven fent entenedors
paraula i gest, prenent un ministeri que només era necessari enmig d'un poble jove, pas tat de llengües diferents.
Després, tot d'una, aquest poble es posà dempeus, els components d e cada petit grup es donaren les man s: mil rotllanes,
com una complexa dansa, senya l de fes ta, encerclare n la taula o n
Déu es deixava veure en el seu Fi ll que per to ts es lliurava. I
donant-se les mans, més de tres mil nois de tants països, reconeixent-se germans, in vocaven Déu com a Pare i sabien perdonarse. No calia cap nou gest de pa u.
Un centenar de ministres de la comunió, sacerdots i caps escoltes, com els deixebles del passa tge evangèlic s'atansaren a l'altar, on reberen les paneres amb el . pa multiplicat • . Calia e n
aquest moment un gest únic, ampli, que atragués la fe ; cen t pa·
ncres enlaire alhora, tot dient: «1:.5 el cos del Senyor Jesucrist.,
i tres mil veus dient la fe : «Amén».
I l'an a r i venir dels passos del qui d istribueix pa al qui té fam ;
poble que en el camí vers la lliberta t ha estat nod rit pel Senyor .
Els grups s'obren, les llengües queden esquifides, un nOli co rrent d'unitat passa dels uns als altres : ara és una gran rot llana,
immensa, perquè Déu ha cridat a fo rmar u n sol poble gent de
tota raça, llengua i visió. Donant-nos les mans avancem vers la
llibertat. Després de reb re, no una benedicció tranquiHitzant, sinó
una gara n tia que en nosaltres són Pare, Fill i Esperit San t.
El cant que començà a sentir·se a o rd·Amèrica com a cant
de l'alliberament dels esclaus negres, We sl1all overco me, havent
fe t la volta al món , era entonat aquí en llengües b en diferents,
obrint una marxa que ens porta a donar la mà a 10t germà i a
creure que el món que volen fer aques ts nois d'avui pot ser el
món que Déu ha somiat.
Finalment, perquè la nostra Església no és cap ghet/o, i tot
home és pe r als altres, i perquè s'ha d 'acabar l'escàndol de la
desunió entre els cristians, els escoltes catòlics foren convidats
a ajuntar·se a tots els altres creients en Jesucrist per una pregàda comuna d'acció de gràcies. Sense voler·la judicar, aquesta pregà ria, pràcticament to ta en anglès i segons la més pura tradició
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luterana, reduïda a paraules i tancada a tot gest, donava una
visió pobre del que podrien ser les trobades de pregària in ter·
confessional. A més a més, cal dir que la visió turmentada que
donava de l'home i del problema del bé i del mal potser no res·
ponia massa als plantejaments adolescents dels milers de parti
cipants o d'oients. Llàstima.

Somni O realitat

Rellegint aquests fulls , m'adono que la imatge que hem donat
d'aquesta eucaristia no respon pas a la realitat, sinó que n'é~
una lectura significant, i que expressa, això sí, el que hauria pogut ser aquesta eucaristia si, a més a més d'haver pogut superar les dificultats inherents a organitzar-la, no treballéssim tots
a partir de les imatges vehiculades per tantes vegades com hem
acomplert el - precepte dominical>.

Genís Samper
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L'EUCARISTIA REPRIMIDA?
¿Hi ha autenticitat i cohe rència en aquelles
celebracions de l'eucarist ia on cristians i no
cristians s'apleguen perquè estan compromesos
en tina mateixa lluita i esperança? ¿Ens pertany exclusivament a nosallres sols aquest signe de l'eucaristia que fa nzemòria de Jesús que

ho dOl1d tot per la suprema realització de l'home, i elt el qual tota lluita esperançada de la
història dels llomes troba sentit i acompliment?
Em refereixo a situacions pastoralment fora del corrent. Les
que deriven sobretot de fets, d'esdeveniments que porten una càr.
rega cívica-política, o que tenen repercussions d'aquest caire,
atemptant contra drets humans, personals o col-lectius. Siluacions
davant les quals els cristians, les comunitats, l'Església, per exigència d'evangeli ha de manifestar el compromis que la fe, l 'amor i la set de ju stícia reclamen, Situacions sobre les quals els
cristians han de proclamar la Paraula de Déu i pregar-hi, com
Jesús va ensenyar-nos, que vingui a nosaltres el Regne. Situacions al cor de les quals el gest del pa compartit i de la copa vessant adquireix un viu contingut de memorial.
Companys no cristians tenen, davant tals si tuacions, també
necessitat -perquè lluiten, pateixen i esperen una terra nova on
faci estada la justícia- de manifestar el seu compromís com
un signe. com una presència, i en grup. en assemblea, fins en
comunitat, diria jo. Una necessitat que difícilment pot ser satisfeta, i no sols perquè en el context actual fins ara hi hagi poques
garanties que la llibertat d'expressió i de manifestació puguin
ser exercides, sinó també per manca de símbols, gestos, signes i
paraules expressant una vo luntat, un desig, una opció, una esperança de poble_ Perquè tot just sortim d'unes estructures de
Cri stiandat on els signes, les paraules, les celebracions han estat
monopolitzades de fe t per l'Església, També la societat de consum ha creat o emmanllevat d'on sigui signes i celebracions,
certament ambigus i amb escassetat de contingut i d'cxpressivi16

tat (els dotze grans de raïm de fi d'any, els retall s de corbata del
nuvi als casa ments, e l dia dels enamorats, del pare, de la mare,
i de qui s'escaigui. .. ). El poble, adormit amb talo tal alt re opi,
limitat per ta lo tal altra dominació, no ha tingut prou oportuni tats d'imaginació creadora d'expressions pròpies davant d'esdeveniments ja sigui de família, de grup, de coHectivitat, que demanen que llur contingu t significatiu sigui expressat, proclama t
i celebrat. Potser per a ixò certs plantejaments pastorals són poc
entesos, o ho semblen, per gent que només s'acosta a la parròquia pels naixements, pels casaments o pe r les defuncions. Tal
vegada, més que poc entesos, aquests plan tejaments que els marginen, els deixen sense signes, sense paraules. sense expressions
de celebració de cap mena -fora de l'àpat, la ballaruga, les fotografies i l'enregistrament civil, burocràtica testificació de l'esdeveniment.
Però tornem a les situacions descrites en començar. O bé és
demanat al cristians de celebrar un acte cn una església, o bé
nucl is de cristians es disposen a fer-lo . Si l'acte o la celebració
és portada per cristians i hom pretén que tingui un contin gut de
fe, exp ressat i manifest, quines formes d'expressió, quins gestos,
quines signes, són els més adequats, si hom considera la presència
que vo l ser activa, de participació dels companys no cris tians?
Per exemple, davant el fet d'un company de lluita mort injustament, ¿els cristian s poden celebrar l'eucaristia de Jesús, essenthi presents i amb volunta t activa altres companys no cristians
compromesos en la mateixa lluita i en la mateixa esperança ?
Ja sé que, més o menys dissimulades, més o menys conscients,
apareixen actituds del tipus del «noUte dare sancta canibus»:
.Podem fer una celebració de la Paraula i unes pregàries .. . però
DO pas l'eucaris tia !lO I d'altres actituds que es manifesten semblantment encara que no sigui per criteris tan excloents. A mi
em sembla correcte el plantejament pastoral liégerià segons el
qual abans de la sacramentalització hi ha d'haver una evan ge1ització i una catequesi . Però una cosa és la regla i lIna altra l'excepció. I crec que convé de bandejar els residus més o menys
«mistèrics» o d'arcà en relació amb l'eucaristia: hi ha d'have r
una iniciació als sagraments, certament, però s'ha de fugir de la
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concepció que veuria els sagraments com signes esotèrics per a
«iniciats».
La riquesa de sentit humà del pa i el vi compartits, pot ser
entesa, i àdhuc expressivament vàlida, pels qui fan de la unitat
del pob le i de la classe obrera l'anhel de la seva lluita. Si més
no, aquest gest eucarístic tan nostrat pot expressar inteHigiblement davant d'ells ]a nostra voluntat de compartir i la nostra esperança d'un món més fraternal. Potser més intetUgiblemcnt per
a ells que per a molts que es professen cristians. I també pot
ser una necess itat nostra de signifi car-los així el sen tit de la nostra vida.
Hi ha comunió prou [onda amb qui després del memorial de
Jesús podria dir amb nosaltres : esperem una nova terra, justa,
lliure, i de tots, on tothom pugui estimar els altres sense traves,
fronteres ni limitacions, i és per aquest món fratern que lluitem
i que ho donem tot, fent memòria i seguint tots aq uells que ho
donaren tot; és vers aquesta terra que estem en camí, amb risc,
amb dolor, amb esperança.
Qui té una mateixa esperança té una mateixa fe. Qui ili lluita i s 'hi dóna, té un mateix amor. I el pa i el vi compartits podrien certament expressar això i realitzar-ho, perquè és això, en
definitiva, que expressa i realitza.
Potser no ens pertany tan exclusivament a no sal tres sols, ni
per herència, aquest signe, de l'eucaristia, encara que, de tan
ambigu i falsejat com sovint se'ns ha quedat, sigui iHusori que,
per a d'altres, fora dels qui ens diem cristians, pugui expressar
ja gran cosa del que és la seva vida ...
Joan Soler i Amigó
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IDEES PER A LA QUARESMA
En aquesta nota oferim, no pas tat pla de
pasto ral quaresmal, sin6 una sè rie d'elemeuls

heteròclits que poden permetre que una parròquia confegeixi, espigolant d'aqul i d'allà, el
seu programa concret. Totes les idees suggerides responen a un fo ns tradicional, però po_
den reb re una versió molt actualitzada. Sempre
i quan s'admeti que la Quaresm.a continua tenint alguna actu alitat, que això és el que cal
escatir per començar.
Encara existeix la Quaresma?
Aquest temps litúrgic, que marcava tan fortament la nostra
vida cris tiana, sembla que en molt pocs anys s'hagi evaporat. Hi
han influ'il causes molt diverses.

La desaparició de les «pràc tiques quaresmals. paralitúrgiques (els dejunis i les a bstinències -amb tot el slzow de la
butlla-, del via crucis, la confessió i la comunió pasquals, la marcada dife renciació dels colo rs dels ornaments, l'agençamen t decoratiu de l'Esglés ia, la supressió de la música de l'orgue, els cants
típics, els petits detalls rituals -que eren molt remarcats en les
desaparegudes misses solemnes-, e tc.). Aquesta escomb rada de
s ignes (i prescind im ara de si ha estat o no oportuna i encertada)
ha esborrat d e la Quaresma el seu caràcter típic i popular . I no
s'ha d'atribuir a la incúria dels temps ni al desinterès dels fidels,
s inó a canvis opera ts per la nos tra mateixa acció pastoral.
2. Ha contribuït a descaracteritzar Ja Quaresma la nova ordenació del temps que la nostra societat ha anat adoptan t, i que
ja no està ma rcada pels temps litúrgics. Ara l'any es divideix en
dues par ts, el «curs» i l'estiu, que incideixen decisivament en la
marxa de la vida comunitària. Tot funciona d 'acord amb el calendari escolar j les vacances d'estiu. E l «curs., d'altra banda, es divideix m és o menys en trimestres separats per dos centre s litúr·
gics importants, Nadal i Pasqua. Que no exerceixen, però, Ja fun1.
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ció pròpia d 'aplegar la comunitat en festa: més aviat serveixen per
a desguarnir les parròquies de ciutat i portar als pobles una allau
de gent, difícil d'integrar a la marxa regular de la comunitat. A
uns i altres llocs adal i Pasqua serveixen sovint per a sortides,
convivències i concentracions que allunyen de la comunitat habitual els grups que en serien dinam itzadors: joves, moviments apostòlics, grups especialitzats, etc. El curs de l'any ja no és el tra·
dicional, que els temps litúrgics emmarcaven: ara els seus moments forts són l'any acadèmic, l'estiu, la renlrée, el week·end,
etcètera.
3. Una altra causa de la desaparició pràctica de la Quaresma
és la mateixa r eforma litúrgica del Vaticà Il. En ella els antics
blocs litúrgics han estat subs tituïts de fet per un seguit de dium enges solitaris i autònoms, poc rell igats en sèries típiques, fora
d 'una certa coherència en les lectures bíbliques i les pregàries,
que en la pràctica és poc perceptible. L'ús una mica simplista i
rutinari que tots fem de les possibilitats de la nova litúrgia han
ajudat tam bé a unificar en excés les celebracions. La nova litúrgia de les hores és molt més rica en e lements diferenciadors,
però no és cap descobriment dir que el seu arrelament en les
comunitats parroquials ha estat, per ara, nul.
Davant aquest panorama la pregunta és òbvia : ¿Val la pena
esforçar-se a recuperar la Quaresma? Certament és un punt molt
discutible. Tradicionalment ha estat una peça forta de la pastoral, però ara es troba en crisi . Els esforços per restablir algun
tipus de Quaresma no han d'obeir, en tot cas, a un enyor arqueoIogista, sinó a raons més serioses. Per exemple, a l'existència d'una infrastructura favorable (la festa de Pasqua, les lectures i les
pregàries de la litúrgia, la «memòria coHectiva. d'un temps litúrgic i devocional que va marcar molt els costums, etc.) i, sobretot, a la necessitat de trencar la rutina d'un seguit de diumenges
indiferenciats, la possibilitat de concentrar en algunes èpoques intenses alguns aspectes sectorials de la pastoral (la penitència, la
pregària, o alguns sagraments), i fins i tot l'oportunitat que en
els temps per annum la intensitat pastoral es redueixi a uns mínims serveis de manteniment.
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Ind icaré algunes líni es en torn de les quals es po t reconstruir
una Quaresma real, però amb visió nova. No s 'exclouen l'una a
l'altra sinó que es poden combina r i completar mútuam ent. Són
poss ibles línies de fo ns que permetrien a cada parròquia esta·
blir un programa concret i adapta t a les possibilita ts.

Línia de pastoral sacramental
La celeb ració comu nitària i pasqual del baptisme i de la peni·
tè ncia són les dues línies que van donar origen a la Quaresma :
ca tecúmens i penitents van ser substituïts , amb el temps, per tota
la comun itat cristiana. Una bona manera de recentrar aquests
sagramen ts en els pols pasqual i comunitari pot ser Ja seva rein·
tegr ació en el desenvolupament de la Qua resma i el temps pasqual.
Baptisme. Es pot deixar de batejar durant la Quaresma i el
temps pasqua l (o bé du rant to t l'any) i concentrar els bap tismes
en la fes ta de Pasqua, sigui a la Ve tlla o sigui el diu menge a una
hora apta, en l'Eucaristia pasqual mateixa. Caldria aleshores fer
la preparació de pares, padrins i comuni ta t duran t tota la Qua·
resma i segujr·la després en el temps pasqual. Aquestes sessions de
preparació o cateques i estarjen obertes a la comunitat parroqujal,
ja que ella també .renova. i celeb ra el baptisme.
Penitència. Un p rocedimen t simila r es pot seguir amb la cele·
b ració de la pen itència. Reun ir tots els .peniten ts. periòdica·
ment, seguint el ritme quaresmal, i anar fen t una revisió fonda
de to ts els aspectes de la vida cristiana individual i comunitària,
sense presses per a donar l'absolució (que es podria situar en les
vigílies del tríduum pasqual), amb possibilitat de converses indi viduals, i amb una continuació posterior durant el temps de
Pasqua. El procés penitencial i el baptismal poden fondre's en un
de sol, pràc tica que donaria relleu a la profunda unit at que
hi ha entre e ls dos sagraments. Amb això s'aconseguiria donar
densitat i riquesa a aquests signes fonamentals i es descarregaria
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l'any de celebracions ocasionals i esporàdiques, que més aviat fomenten l'individualisme. Una gran i comunitària celebració de la
penitència, d istribuJda per fases al llar g de totes aquestes setmanes, pot se r una bona ocasió per a posar en joc, orgànicament,
to tes les formes del ritual, i per a recuperar en una dimensió realmen t nova to t l'angle pen itencial de la vida cristiana. La csatisfacció » sacramental coHect!va pot consistir, precisament, a se·
guir aquestes trobades durant el temps pasqual. Aquesta manera
de fer és la que pot recuperar amb avantatges la intuïció de
fons (ben vàlida, d'altr a banda) de la «confessió i comunió pasquals» de la pastoral antiga. La penitència, normalment, seria celebrada per la majoria una sola vegada a l'any, per Pasqua, i
l'Eucaristia pasqual es perllongaria habitualment durant tot l'any.
Eucaristia . També la primera comunió dels infants pot ser una
festa centrada en la Pasqua i emmarcada en un procés d'iniciació
que s'in tegri en la Quaresma i en el temps pasqua l. Cal abandonar la idea massa escolar que la preparació de la primera comunió s'ha de fer només abans: potser els in fants només ass imilaran el fet de l'Eucaristia si en fan, després, una reflexió i una
presa de consciència a partir de l'acte realitzat. Aquest tipus de
pdmera comunió caldria fer-lo amb una catequesi conjunta amb
els pares i germans dels qui són iniciats a l'Eucaristia. I, lògicament, podria vertebrar-se amb els processos baptismal i penitencial suggerits abans. No cal dir que la catequesi eucarística no
s'ha de centrar en el fet nu de combregar, si.nó en una iniciació
completa a la celebració comunitària de l'Eucaristia (cants, respostes, lectures, gestos, etc.), que capacita els iniciats per a una
vida litúrgica regular.

Línia de pastoral catequètica

En aquest camp enllacem fàcilment amb la tradició més recent, que situava en la Quaresma una sèrie d'activitats de formació o revitalització de la fe, en forma de conferències, missions
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parroqu ials, predicació especial, cursets, etc. E.s la típica i necessària «pastoral de la Paraula », que pren diverses formes segons
les èpoques, les possibilitats i fins i tot les modes pastorals. La
intuïció de fo ns, però, és ta mbé aquí perfectament vàlida. La Quaresma vol ser un temps intens d'anunci de Ja revelació salvadora,
de la conversió i de la vida nova. La Quaresma ac tual pot donar
ocasió, també avui, a tota mena de cursets, convivències, xerrades
i catequesis especialitzades. Sobre aquest tipus d'activitats potser
caldria fe r algunes precisions, fruit de l'experiència de to ts, però
que potser ca l pensar-les bé abans de caure en l'immediatisme i
una certa «recerca de l'èxit », dels que to ts patim:
J. La nos tra catequesi demana segurament un procés de . desescolarització». No n'hi ha prou anlb treure la catequesi de l'escola, si la parroquial assumeix una forma igualment escolar. ¿Cal
que la catequesi d'infants duri tot el curs acadèmic, amb temes
sistematitzats, amb reunió setmanal, mestre i mètodes actius (dibu ixos, redaccions, cants, etc.), que els infants veuen necessàriament com «una altra escola.? ¿Cal també que la catequesi d'adults segueixi el ri tme del curs escolar i els seus procediments,
més o menys adaptats? Si els nos tres mètodes catequètics són
només una còpia mimètica del sistema escolar cal revisar-los a
[a ns, ja que, si és possible, val la pena d'alliberar la creixença de
la fe dels aspectes carregosos, rutinaris i didactistes del sistema
escolar. Potser concentrant en la Quaresma i el temps de Pasqua
uns exercicis de profundització intensa de la fe evitaríem de manteni r durant tot ¡'any la càrrega de reunions sostingudes més o
menys per força i que fan la viu-viu una mica perquè sí.

2. Caldria evitar la temptació de caure en una pràcti ca massa gastada, que és la de triar per a temes de r eunions o conferències aquells que tencn «ganxo» i que porten gent (sexua1itat, educació dels fill s, etc.), però que no són ni de lluny els punts bàsics
de la fe. No es tracta que vingui molta gent per a qualsevol cosa,
sinó que la comunitat (gran o petita) creixi en la vivència del
misteri cristià.
3. Potser també convé no recarregar massa els feligresos amb
reunions entre setmana i aprofitar més els mate ixos diumenges.
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La majoria de cicles de conferències, cursets i convivències poden

vincular-se amb la missa dominical, clistribuint-los, si cal, al llarg
de tota la Quaresma i el temps de Pasqua. E.s una forma d'evitar
la multiplicitat de reunions i també de revitalitzar les misses dominical s. També convé, sobretot ara, que els cristians queclin força
lliures durant la setmana per a participar en activitats cíviques,
polítiques, culturals i recreatives, que cada vegada e ls reclamaran
més fort i més directament en el camp propi d'aquestes activitats, que no és pas el marc parroquial.
4. També caldria revisar la pràctica habitual de fer venir, per
a xerrades i reunions, un «entès de fora». Em sembla que és important que els moments més densos i rics de la vida comunitària
els assegurin els mateixos sacerdots de la parròquia. No n'hi ha
cap, normalment, que no sigui capaç de fer als seus feligresos una
exceHent exposició sobre la penitència, l'eucaristia, o els temes
més importants de la fe. Acudir per rutina (o inseguretat) a gent
de fora equival a donar d'un mateix una imatge de «pobre home.,
apte només per als rutinaris serveis habituals. Imatge que, a
part de ser irreal i falsament modesta, estimula poc el mateix sacerdot i és deseducativa per a la seva comunitat.

Línia de I·es «pràctiques» quaresmals

L'arsenal de pràctiques quaresmals que la traclició ens ofereix
pot estimular també la nostra imaginació pastoral. Moltes d'aquestes pràctiques han decaigut o han mort per culpa d'un ús rutinari i buidat de motivació, i no pas per manca de sentit profund
i evangèlic.
No cal entrar a donar suggeriments massa concrets, perquè
les possibilitats són molt variades, i és itnportant que els actes
a fer siguin decidits pels mateixos que hi han de participar.
Les pràctiques bàsiques són el dejuni, l'abstin~ncia, la pregària, el silenci i la p eregrin.ació. Són diversament combinables,
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i cal trobar la forma que represe ntin, per als qui hi part iciparan,
una experiència religiosa profunda i comunitària. El model com·
ple t i integrador podria ser, per exemple, una anada coHectiva (lm
grup de joves, o un conjunt de famílies) a un lloc determinat -un
santuari, una ermita, una casa de colònies, etc.-, on tots reflexionin en comú sobre un tema de la fe, facin un llarg dejuni ben

motivat (a l'esti l de la campanya contra la fam, de les vagues
de fam d'en Xirinacs), es facin estones de sile nci, es pregui d 'una forma espontània i creativa, etc. Es poden imaginar altres

combinacions entre alguns d'aquests elements, segons l'oportunitat. Aquestes experiències fan veure que val més un acte intens

i ferm que no un seguit mecàn ic de pràctiques allargassades durant molt de temps.
Un model de Quaresma d'aquest tipus, dens i concentrat, pot
servir també per a a ltres «temps forts» de l'any litúrgic, que
serien, amb les degudes acomodacions, no més de tres o quatre.
Caldria ubicar·los en els momenls que marquen rea lment la vida

de la gent (el . final de curs», la rentrée, el temps de Nadal,
el fort de l'estiu als pobles d'estiueig, etc.), sense preocupar-se
de l'estricta ortodòxia de l'any litúrgic oficial. Aquests altres
«temps forts» hauran de ser necessàriament breus i condensats :

la primacia l'haurà de tenir el temps que envolta la Pasqua, i
una primacia ben destacada.

Ara bé, intensificar tant la pressió pastoral dels temps forts
demana rebaixar molt la del temps ordinari. No hi fa res que,
segons aquest esquema, e l culte i les reunions del temps per annu m es redueixin a un mínim. Aquest seria un pla nou i força
revolucionari, però po tser ca l anar·hi. Tant els sacerdots com la
comunitat cristiana han de consagrar·se fonamentalment a la vida

ciutadana i la laboral (i els sacerdots, concre tament, al treball i a
l'estudi). Unes quantes fases intenses d'acció pas toral envers la
comunitat poden substituir amb escreix una pseudodedicació total de tot l'any, que sovint porta a una inflació artificiosa d'ocupacions parroquials supèrflues i a inventar tasques de suplència cada vegada més innecessàries (animació cultural i cívica, entrete-

niment de joves i infants, etc.).
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La nova societat que sembla que està arribant exigirà (i ja ho
exigia des de fa algun temps) que els sacerdots de parròquia reassumeixin fermament el lideratge espiritual i religiós i cedeixin
el lideratge cívic a qui li pertoqui, mentre ells s'incorporen en
tot cas a la vida coHectiva com un ciutadà més.
Josep Camps
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RECORD DE MOSSÈN TARRÉS
Vet aquí un testimoni viu lle la figura i de
la personalitat de mossèn Tarrés, la mort del
qual sobrevingué el 31 d'agost de 1950, ara fa
vint-i-cinc anys. Els qui l'han conegut de prop saben prou bé de la seva tinor d'esperit i del seu
dinan'lÏsme pastoral, àdhuc en unes condicions
adverses i que el colpiren tortament. Mossèn
Tarrés: l'home i el c ris tià excepcio nal en un
context eclesial i polític ben dolorós.

El dia 6 d e novembre en ocasió del trasllat de les despulles
de mossèn Tarrés a l'església de Sant Vicenç de Sarrià, ens và·
rem reunir uns centenars de persones que l'havíem conegut i
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esümat. Vaig adonar-me, per les converses i per 1'expressió de les
cares, que molts estàvem envaïts per un núvol de records i que
perdu rava en nosaltres, al cap de vint-i-cinc anys de ]a seva mort,
la certesa que en Tarrés era un home i un cri stià excepcional.
Les paraules que ens dèiem evocaven, tot just encetades, l'home
de les fideljtats indefectibles, de ls ideals abrandats, de la bondat
sense mesura, de la follia de donar-se a tothom, de l'anhel misteriós -i com es va complir!- de ser víctima sofrent i joiosa.
Aques ta diada va fer reviure esdeveniments passats i va remou re preguntes velles i noves sobre la personalitat de mossèn
Tarrés . Deixeu-me reportar un episodi de la seva vida que encara
espera aclariments i comenta ris.
Un mes abans de morir, en e l llit de la Clínica de la Mercè,
va dir: _La meva vida ha estat un martiri lent. Sobre tot e l meu
sacerdoci ha estat un veritable martiri.. En Tarrés sempre va
jugar ne t, va anar de bona fe i tenia el ferm propòsit de guardar
silenci davant de les incomprensions i de les males jugad es _ Jo
mateix, en algunes ocasions, l'havia punxat per tal que s 'esbravés . Poques vegades me n'havia sortit i, si ho fcia, tenia tants
miraments que les espines li quedaven dins. Per això és difícil
d'e ndevinar el que va martiritzar-lo -a part, és clar, de la seva
ma laltia.
De tota manera, hi ha un fet en els seus pocs anys de sacerdoc i que jo sempre he c regut que h avia estat la fibl ada m és punyent que havia rebut. Em refereixo a la privació - per no dir
àestitució- de l càrrec de vice-consiliari diocesà dels joves
d 'A.C. Fem una mica d'història. Després d'un any i mig de vi_
cari a Sant Esteve Sesrovires, mossèn Tarrés, per volun tat dels
superiors, va a Salamanca a fer la llicenciatura en teologia (som
al 1943, i per mor de la guerra mundial no va a Roma, com era
la p rimera intenció). Un cop acabats els estudi s a Salamanca, el
bisbe Modrego nomena en Tarrés vice-consili ari dels joves d'A.C.
Era el consil iari mossèn Ramon Cuni ll -nomenat acabada la
guerra i d issident, ja abans del 36, de la F.J.C.
I

I. Romuald D1AZ I CARBONELL, Pere Tarrés, testimoni d'una êpoca,
p. 256. Edicions de l'Abadia de Montserrat, 1973.
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Encara que el binomi Cunill-Tarrés no es veia gaire clar, molts
vàrem repicar les campanes. A aquelles altures ja sabíem que,
per raons polítiques, no es consentiria la res tauració de la F.J.C.,
de la qual en Tarrés havia estat el vice·president i, segons e ls
seus companys, la «punta més afinada de l'ànima del moviment:• .2
TanmateLx, si e n Tarrés, que des de la seva en lrada al seminari
tols miràvem com l'ideal d'un consiliari de joventut, era a
l'Acció Catòlica, bé podiem estar espe rança ts que començava una
nova etapa.

Va l a dir que en Tarrés va rebre el nomenament 31nb una
gran iHusió. Encara no s' havia fe t públic, que va venir a veure'ro
a Sant Feliu de Codines, on jo era vicari, i tota la ta rda vàrem
parlar entusiasmats de projectes i somnis ...
Se li varen confiar els «centres. de jove ntut de fora ciutat (en
això, algú ja hi va veure un inte nt de restringir la seva inIluèn·
cia) i de seguida es va posar a la feina amb un delit d'infant.
Encara tenia fresc en l'esperit el record de les seves anades i vingudes, en temps de la Federació, per totes les comarques catalanes.
La petjada més forta del poc temps de vice-consiliari, la va
deixar al Penedès. Ben aviat, joves i capellans d'aquella comarca
varen respondre a la crida de fer un movimen t rural. En Francesc Vergés, vicari de Vilafranca, va coHaborar amb en Tarrés, i
després jo mateix. Però no va trigar a venir la maltempsada: en
Tarrés deixava de ser vice-consiliari diocesà dels joves. Què havia
passat ? Era públic que determinats sectors del bisbat temien que
per la banda del Penedès sorgís altra vegada el .fantasma. de la
Federació, i no estaven disposats a consentir-ho. El pretext que
va córrer era que en Tarrés s'havia de dedicar al secretariat diocesà de Caritat. Després l'Acció Catòlica femenina de Sarrià seria el gran camp del seu aposto lat.
Els qui sospiràvem per una Acció Catòlica «estil Tarrés» vam
tenir un nou desengany, i estic segur que el bisbat de Barcelona
i els de Catalunya, i àdhuc els de més enllà, van perdre una ocas ió que trigaria anys a tornar-se a presentar.

2. La Federació de Joves Cristians de Catalunya. Contribució a la
seva història, p. 265. Ed. Nova Terra, 1972.
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T en Tar rés, com va reaccionar? Ja hem d it que ell tenia el
propòs it de guardar silenci davant les incomprensions, però alguns amics vàrem conèixer el seu inte rior en aquells moments.
Ell va saber que era víctima de males jugades, i li dolia més
pe ls qui n'eren au tors i per les conseqüències que portaven a l'Acció Ca lòlica que no pas pel mal que li poguessin fer. De tota manera , e l sofriment d'aques ta temporada va ser molt fo rt. E ll tenia consciència de ser lleial als superiors, als amics, a tothom, i
nI seu voltant sabia que es congriaven diss imuladament intrigues:
Ics maniob res que va n acabar a llunya nt-lo de la joventut d'A.C.
Un de ls seus articles a «JACE . (revista dels joves d'A.C.) sembla una queixa del que li passava .• Tot i ser tan bella la virtut de la lleialtat i tan menys preable el defecte oposat, el nostre
món fa burla despie tadament de l'home lleial. Se'l considera, irònicament, com un infeliç. La millor paraula que se li pot dedicar és dir que "va de bona fe". l si es fan come ntaris d'ell , sentireu frases com a questa: Ma i no farà res; és un idealista; és
un romà ntic; no té mà esquerra. El nostre segle és el segle de
la dip lomàcia i del dissimular, molt lluny d'aquell sl i no
de l'evangeli, i to t això perquè manca un autèntic esperit del
Crist que pe netri i que vagi fin s al fon s de l'ànima .• (. J ACE.,
núm. 80, novembre de 1946.)
Puc assegurar que l'allunyament de l'A,C. va causar-li una c risi molt forta: se li varen enfosquir els cami ns de l seu futur. I
jo tin c la convicció, per molts indici s posteriors, que aquesta

espina li va fer mal tota la vida. Però ara, com més hi penso, més
m'inclino a creure que en Tarrés ten ia una categoria espiritual
de gran volada, perquè d'un costal sap que li han ret una mala
passada, i de l'altre -d'això també en tinc proves- oblida i emprèn una nova ruta en la seva vida, amb una renovada jJ·!usió.
amb una donació que el porta a fer bogeries pel b é de tothom
que se li creua pel camí. l tol això amb una gran senzillesa i
a mb un doll de valors evangèlics inteHigibles, entened ors, d 'aquells
que no enlluernen ni fan por a ningú, al revés, que posen la persona que els posseeix a l'abas t dels humils, que la fa n abellidora,
humana ... Aquest serà en Tarrés fins a la mort.
Ja sé que podríem imagi nar que en la situació de víctima de
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joc brut que va passar en Tarrés també es podja man tenir el

ni vell evangèlic, quadrant-se am b coratge i sense odi. S í, però
en Tar rés va triar un altre camí, el que hem dit: silenci, oblit.
J o, personalment, crec que aques ta opció neix de la fondària
evangèlica del seu esperit. Després de la seva mort vàrem poder llegir el que havia escrit abans d'ordenar-se de p revere:
. No m'espan ta la creu, ans bé, m 'hi abraço amb tota l'ànima.
No puc negar res a Jesucrist.. . M'he donat totalment, sense reserves, plenam ent, com a víctima; m 'he abraçat a la creu de Jesús.
Que faci de mi el que li plagui. Vull seguir amb la seva gràcia el
carni reial de la Creu. Amb Ell to t ho puc. No concebo el sacerdoci sense el sofriment> (Diari ín t im) .
Aquests mots, ¿donen la clau per desxi frar molts interrogan ts
de l'exis tència d'en Tarrés?
I ara, acabem am b altres preguntes que aquests dies, i abans,

molts s'ha n fe t: el cristià i el prevere d'avui, ¿poden trobar llum
en Ics paraul es i els fets d 'en Tarrés? Jo respondria que els qui
el và rem conèixer podem dest riar en ell allò que va ser fruit d'un
context --eclesial, polític, ideològic- i el que li venia de la deu
evangèlica pura. I els que no l'heu conegut també ho podeu endevinar.
Joan Batlles
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TE~I

POBLE

L'ESGLÉSIA DE CATALUNYA
EN EL CANVI DE LA SOCIETAT
L'aclilud que prendrà l'Església calòlica en
la l'lova situació sòcia-política en la qual anem
entrant és objecte d'especulació i de comentaris de diversa mena. Les paraules del cardenal Tarancón al rei feien un so al qual no s'estava habituat i van ser saludades de manera
entusiasta una mica pertot. Poques setmanes
des prés, el maleix cardenal obria la sessió plenària de la Conferència episcopal espanyola i
feia referència a la "cruzada" del 36 en unS

termes que semblaven una marxa enrera. Parlint d'aquest darrer text tarancon id, mossèn
Casimir Martí (en un escrit que conté bàsicameni l'apo rlació que presenlarà en la I Tro-
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bada ibèrica de Pax Romana, a celebrar aquesta primavera), posa de manifest les ambigüitats que deriven de la manca d'anàlisi rigorosa

dels fets i les situacions i de la pobresa d'esqueme, doctrinals de què pateix la nos/ra jerarquia. Són elements a na passar per alt a
l'hora de ter una previsió realista sobre el nostre futur immediat.
1. Sobre la qüestió de l'Església en eL canvi de la societat espanyola, es va pron unciar el cardenal Enrique i Tarancón, davan t
l'Assemblea Episcopal, el dia 15 de desembre de 1975. Vet aquí
les seves paraules:
«La Jerarquía espa r101a no Pl!so artificialm ente el nombre de

ert/ zada a la llamada guerra de liberación: fue el pueblo ca/ólico
de en/onces, que ya desde los primeras dias de la República se
había enfrentada con el gob ierno, el que precisament e por raza-

nes religiosas, unió Fe y Pa/ria en aquellos moment os decisivos.
"EsPQJïa lla podia dejar de ser católica sin dejar de ser España."
»Pero esta consigna que tuva aires de grito guerrera y sirvió

indudablemente para detender valores sustanciales y permanentes l/e Espafla y del pueblo ca tólico, no sirve para expresar hoy las
nuevas relaciones en tre la Jglesia y el rnundo, entre la religión y la
patria, ni entre la t e y la política. ( ... ) Se equivocan los que
ju zgan duramente a la Jerarquia y hasta lIegan a acusaria de
oporlunismo, porquc P'lO mantiene una postura comprometida con
un sistenw política determinado. Y yerran también los que, en
virtud d e reacciones opuestas o de opciones políticas que se erigen como excIusivas del Evangelio, p retenden llevarnos a compromisos políticos de siglto diterente. Que nadie nos acuse a los
obispos de querer romper con nuestros predecesores, ni con la
19lesia española del año 37: somos sus herederos, elegidos por

el Espí,.itu Santa para guiar hoy el Pueblo de Dios, y nuestra
tidelidad al Evangelio y a nuestro pueblo, es la que nos impulsa
I/Oy como en/onces a asumir los cambios que, querdmoslo O no,
estdn reperculiendo profundamente en la conciencia cristiana de
nuestros fieles.»
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Molts es van sentir desagradablement sorpresos amb aquestes
consideracions del cardenal arquebisbe de Madrid. La lectura de
les paraules del cardenal [a la impress ió de trobar-se davant un
intent de justificar totes les postures r e la jerarquia eclesiàstica,
per inconciliables que semblin entre elles, més que no pas da·
vant d'una aportació seriosa a la reflexió sobre la nostra història
civil i religiosa. No costa gaire de captar certa lleugeresa en les
afirmacions. Aquí es dóna per suposada, sense cap matís, una
unanimitat en el poble catòlic de fa quaranta anys, el qual de
fet ens consta que no era ni políticament ni religiosament homogeni. Els moviments nacionalistes del País Vasc i de Catalunya,
per a posar un sol exemple, introduïen sens dubte un important
matís polític que diferenciava els catòlics d'aquests indrets i els
d'altres regions de l'Estat espanyol. Per altra banda, el cardenal
Vidal i Barraquer portava una línia d'Església que, precisament
l'any 37, en l'alternativa de signar o no el document coHectiu de
l'episcopat, va aparèixer públicament com a no identificable amb
la de la majoria dels bisbes del territori de l'Estat espanyol.
Sense desconèixer el valor de cap d'aquestes crítiques, i d'al·
tres que se'n puguin fer, a les explicacions del cardenal Enrique i
Tarancón, pot resultar útil de prendre les seves paraules com a
punt de partida cap a una complementació i un aprofundiment.
2. Les afirmacions centrals del cardenal Tarancón de cara a
definir el canvi en l'Església dins la societat, entre el 1937 i els
nostres dies, són aquestes quatre:
a) No és atribuible exclusivament i primàriament a la jerarquia eclesiàstica, sinó al poble, la convicció que «España n.o
podía deiar de ser católica si" deiar de ser Espa.ïa •. Va ser tam·
bé el poble el qui, en virtut d'aquesta convicció, va qualificar de
croada la guerra civil.
b) Tot prenent aquesta posició, el poble catòlic i la jerarquia
van defensar valors substancials i permanents, tant cfvics com
religiosos.
e) La consciència del poble catòlic ha canviat.
d) Com que aquella formulació «España ' 10 podía deiar de ser
calólica sin dejar de ser Es paña» ja no expressa ara la relació
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fe-política, la fide lita t a l'Eva ngeli i al poble im pulsa la jerarquia
a assumir aquest canvi.
Probablemen t, no és del to t desencertat pensar q ue un objectiu principal del cardenal Tarancón, en fer públiques aques tes
explicacions, era exonerar la jerarquia eclesiàstica de rcsponsabi.
1itats específiques i exclusives en la gènesi i en la utili tzació del
lema -q ue va resultar tan conflictiu durant la República, i que
va tenir conseqüències sagnants en la guerra civil- «España no
podía dejar de ser cal6lica sin dejar de ser EspaJia». Un altre objectiu, lligat amb l'anterior, era el d'afirmar la independència de
la j erarquia davant les pressions de grups polítics, tant dels qui
es proposen impedir que l'Església canviï la posició mantiguda el
1937, com a peça política del sistema vigent, com dels qui volen
forçar un canvi de signe polític con trari.
3. Per a fer un pas endavant en la complementació del diagnòstic emès pel cardena l Taranc6n, hi ha dos punts en els quals
cal fer un esforç de major comprensió. Primerament, quin era
des del pun t de vista polític el poble catòlic que, segons Taranc6n,
veia reflectides les seves aspiracions en el lema «Espaila l'lO puede dejar de ser cal6/ica sin dejar de se r España •. l, en segon lloc,
quin era el contingut polític i religiós de l'«Espatïa calólica».
Sense aques t aprofundi ment no seria possible de fer-se càrrec de
les variants que presenta l'Església en l'actualitat.
Per altra part, tractant-se d'un informe sobre l'Església a Catalunya, cal recordar d'entrada que el lema sobre 1'«España catdUca» tenia la seva versió catalana. A Catalunya, va circular en~
tre els catòlics, durant llargues dècades, un eslògan atribuït a Tor·
ras i Bages, l'origen i vigència del qual seria interessant d'inves·
ligar: «Catalunya serà cristiana o n o serà.» Aquest eslògan tenia
una càrrega eclesiològica idèntica a la del lema «España no podia
dejar de ser caldUca sin dej ar de ser España», encara que trans·
pqrt~s, inexpressades, aspiracions polítiques diverses de les que
s'amagaven sota Ja reivindicació d~una «Espalia caldUca», com
tindrem ocasió d'ind icar.
4. Qui era, doncs, políticament, el poble catòlic per al qual
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la religiositat catòlica era un element indispensable de la convivència civil?
A L'Arxi" Vidal i Barraquer (tom lI, pp. 205 i ss.) s'hi publica l'escrit que van dirigir a Pius XI els metropolitans espanyols, al començament del desembre de 193 1, on presenten una
visió sobre l'es lat de l'Església a Espanya. Allí hi ha la següent
constatació:
«En las grandes ciudades el pueblo obrero estd afiliada a las
organizaciones anticristianas o muévese bajo su influencia. En la
provincia de Sevilla 27.800 obreros pertenecen a la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT) , que practica la acción directa y
aspira al sindicalismo lib ert ario y anarquista; 33.000 cons tan ya
entre los comunis/as y afin es . Este mismo sindicaIismo, alr ededor
de 400.000, oprime a la población obrera de Catalu ila, región la
mds industrial de Espaila, y sólo la acción enérgica y sabia del
Gobernador de Barcelona, católico excelente, ha podido impedir
su hegemonia dest ructora. En Madrid, B ilbao, Granada y regiones
ntineras [fene el predominio la Unión General de Trabajadores

(UGT), la cual, muy bien organizada, y políticamente dirigida por
el partida socialista, conslituye la espina dorsal d el ext remis mo

activo del actual régimen: sólo en la diócesis de Jaén cuenta Call
175.000 afiliados. En ot ros Iugares, antes relat ivamellle inmunes,
Zaragoza por ejemplo, sindicalistas y socialistas comparten la dirección del movim iento obrera. Por lo que a la agricultura se
reliere, los asalariados del Ca1npo han caído, en su mayor parle,
en manos del socialismo, que les ena rdece co n extremas tendendas de reforma agrada. Aun en provincias como Palencia. Burgos, Segovia. Salamanca, intermedias entre las Va sco ngadas y Arzdalu cía - partes extremas en m ejo r y peor estado social- se infiltra el socialis mo ent re los mismos pequeños p ropietarios, que

estdn mas lejos de la influencia de la Iglesia .• (pp . 206-207 )
El poble catòlic no estava, doncs, enquadrat en les grans centrals sindicals obreres, que aplegaven la majoria de la classe obrera industrial, i que tenien una influència creixent sobre altres
estrats de la població. El poble catòlic es pot dir que no tenia una
posició constructiva presa davant la lluita de classes: no la in-
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terpretava com un fet real, que s'havia d'assumir, sinó com una
rea litat fom entada per l'estratègia de les forces revolucionàries,
amb les quals el catòlic no podia estar d'acord.

Des del punt de vista de la intervenció en la vida cívica, no és
un atreviment afirmar que el poble catòlic, poc informat i poc
sensibil itzat per dades rigorosament polítiques, s'inclinava per
s impatia a formulacions i a forces bàsicament conservadores, que
represen taven els interessos de les cl asses mitjanes i de la burgesia.
No és que en tre els catòlics no hi hagués gent senzilla, però el
catolicisme estava inculturat en les classes mi tjanes i en la bur·
gesia, i no, en canvi, en els sectors obrers amb consciència de
classe.
A Catalunya, en concret, el ventall de forces polítiques que el
poble catòlic podia mirar com a beneficiàries de la seva adhesió o del seu vot anava des del carlisme inconformis ta a mb les
formes polítiques inspirades en el liberalisme, fins a la Lliga, a
Acció Popular Catalana (una escissió de la Lliga, que es constituí
en parlit el 1934, i que s'adherí a la CEDAl, i a Unió Democràtica.
Aquesta última formació política era considerada pel catò lic corrent com una tempta tiva de liberalisme extremat, gairebé esbojarrat, i, des del punt de vista de l'ortodòxia religiosa, llindant amb
l'heretgia.
La s impl e enumeració d'alguns dels condicionaments socials i
polítics que caracteritzaven el poble catòlic d'ara fa quaranta
anys fa ja entreveure quin seria el contingut religiós i polít ic dels
lemes sobre la Catalunya cristiana o 1'. España cató/ica., que ara
considerarem directament.
5. Quin era el contingut religiós i polític d'aquests lemes confessionals?
El concepte d'Església que inclouen és el que va ser en vigor
durant els segles de màxim esplendor del papat i en tota l'etapa
de la contrare forma tridentina. Segons aquesta manera de veure,
l'Esglés ia és portadora de tota la veritat sobre Déu, sobre l'borne i
sobre el món. L'Església, davant els poders estatals, es presenta
com a «societat perfecta», dotada d'un conjunt de drets, el reconeixement dels quals reclama i exigeix en nom del seu origen diví.
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En concret, l'Estat ha de reconèixer el paper que l'Església representa en nom de Déu e nmig dels homes, i ha de confessar la
veritat religiosa present en ella: l'Estat ha de ser catòlic.
Aquesta posició de preponderància dins la societat civil, la
va con tinuar defensant l'Església després de la Revolució Francesa contra la independització dels Estats respecte de la tutela
eclesiàstica, i contra les llibertats individuals (particularment la
llibertat de consciència), proclamades pel corrent liberal. L'actitud reaccionària davant les llibertats modernes va quedar atenuada en el pontificat de Lleó XIII. Amb aquest papa, no és que
l'ideal de l'Esta t catòlic sigui abandona t per l'Església, sinó que
l'Església s'avé a transigir amb els Estats moderns inspirats en la
ideologia liberal. Sense negar l'ideal de l'Estat catò lic (tesi), l'Església admet la realitat dels Estats no confessionals (hipòtesi).
Amb Lleó XIII, doncs, l'Església no fa un replantejament a fons
de la seva pròpia imatge, a la llum dels esdeveniments, i deixantse judicar per l'Evangeli, sinó que estableix una nova estratègia.
La línia de Lleó XIII va ser la que, durant la República, van
propugnar Vidal i Barraquer i pelits grups de catòlics polititzats
d'una manera similar a la dels membres de les democràcies c ristianes europees de l'avantguerra i de la postguerra mundial, contra les intrigues dels nuclis integristes, tantes vegades aHudides
en els documents particulars del carde nal arquebisbe de Tarragona, recentJnent publicats .
AI t emps de la República, els lemes sobre 1'«España cató/ica.
o la Catalunya cri stiana podien s ignificar o bé la intransigència
inconformista de l'extrema dreta catòlica que, davant la República pugnava per un retorn al passat, O bé, en el cas dels «accidentalistes . que admetien la situació donada com a hipòtesi, la
gravitació de la «tesi. sobre l'esmentada «hipòtesi •. En aquests
últims, representava també, doncs, el desig -reprimi t amb major
o menor convicció- de tornar al model d'Església vigent en l'estadi pre-Iiberal, en el qual li eren reconeguts, a l'Església, tots
els drets derivats de la seva manera de concebre's ella mateixa
com a «societat perfecta ».
El lema de 1'. E spaña caló/ica., en imposar-se al país mitjançant
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la victòria de la guerra civil de 1936-1939, va significar un retorn
efectiu i declarat a posicions eclesiològiques anteriors a les formes transaccionals promogudes per Lleó en el p la de l'Església
universal, i posteriorment per Vidal i Barraquer en l'àmbit de
l'Estat espanyol. A Catalunya, la victòria de les forces que represcnlave n 1'«Espai1a calólicQ» va oferir l'ocasió de percebre la
càrrega d'ambigüitat política que transportava aquell lema religiós_ Efectivament, en nom de l' .España caló/ica. triomfant,
van ser reprimides pel poder central les aspiracions catalanistes
que certs grups de catòlics creien expressar -lògicament, també
de manera ambigua- amb el lema «CataJunya serà cristiana o
no serà • . Això va fer que l'oposició a una Església vinculada al
poder opressor, i ci desig d'un canvi, no triguessin a prendre cos
a Catalunya, entre les minories més conscients de l'opressió. La
imatge d'Església que podien invocar aquestes minories no podia
ser cap altra, en el millor dels casos, que la que guiava Vidal i
Barraquer. Vet aquí com la primera oposició al franquisme nacionalcatòlic va aparèixer, probablement, dins l'Església de Catalunya, a través del catalanisme oprimit.
6. Les indicacions fetes fins ara permeten de plantejar la
qüestió del canvi de l'Església en la societat canviant, en quatre
àmbits diferents i complementaris: ¿On és avui, políticament, el
poble catòlic? ¿On són les minories més conscients? ¿On són els
«pobres»? On és la jerarquia?
On és, políticament, el poble catòlic? No és fàcil de dir-ho,
sense ]a base d'una experiència electoral. Molts auditoris dominicals han estat sotmesos una i altra vegada a predicacions sensibilitzadores davant els problemes econòmics i polítics de la gent i
del país. Molts locals eclesiàstics han estat cedits per a les reunions de forces populars oposades al franquisme. Les conferències episcopals, en l'àmbit de Catalunya o de l'Estat espanyol, patrocinen en les seves preses de posició públiques una evolució
moderada de la si tuació política cap a la democràcia, i es fan
ressò de les principals injusticies en el terreny social, sense deixar
de demanar els privilegis de l'aj uda econòmica de l'Estat, de la
utilització de la institució escolar oficial com a marc per a des39

plegar l'activi tat catequètica, i del reconeixement de les escoles
privades regentades per religiosos o depenents d'organismes eclesiàstics . Per altra banda, no deixen d'aixecar-se, encara, veus tronadores de personalitats particulars i d'algun bisbe --en reali tat
no són mo1tes- que invoquen la fe per a justificar l'immobilisme
polític. Tot això, quina influència tindrà sobre la massa de gent
que encara continua sota una certa influència de l'Esglés ia? ¡;s
una veritable incògnita.
Les minories catòliques més polititzades es troben davant un
ventall de possibilitats polítiques que era insospitable per als ca·
tòlics del temps de la República. Els qui militen en partits d'inspiració marxista se saben objecte de la desconfiança de la jerarquia, que proclama una i a ltra vegada, en forma que no vol ser
condemnatòria però que pretén tenir vigència, la incompatibilitat
entre el marxisme i la fe cristiana. Però no es pot dir que els
catòlics que han fet l'opció marxista es deixin impressionar molt
per aquestes preses de posició jeràrquiques.
Dels problemes que plantejarà la convivència eclesial entre cristians de pertinença política diversa se'n poden destacar dos:
a) com s'evitarà la manipulació de les comunitats cristianes,
i de l'Església en general, en benefici d'una o altra tendència política;
b) com arribarà l'Església en la seva vida comunitària al grau
de qualitat religiosa -en la predicació, la catequesi, les celebracions, les publicacions religioses, les intervencions públiques dels
prelats, etc.- que resulta necessària per a presentar una fesomia
religiosament ben definida, i per a oferir als cristians que Jniliten
en formacions polítiques oposades un punt de trobada satisfactori

des de l'angle de la fe, més enllà dels interessos polítics.
¿On són els «pobres», és a dir, els marginats i oprimits que
l'Evangeli assenyala com a destinataris de la Bona Nova (Lc 4,
16-2 1), i com a punt de referència per a convalidar l'encert en la
fidelitat cristiana (Mt 25,40)? La pregunta pels pobres és indispensable que els cristians se la facin, sobretot s i volen salvar la unitat
en moments en què la diversitat d'opcions polítiques i sindicals reclama que es trobi un factor específicament evangèlic de comunió.
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Als CrIstians, en aquests moments, no ens unifica ni l'adopció
d'una ideologia fi losòfica , o política, o moral, ni l'acceptació d'u;]a dete rminada disciplina de part it. o ens pot unificar la professió verbal d 'unes mateixes fórmules de fe, ni la participació en
les mate ixes cerimònies. L'atenció als oprimits -no sols als oprimits que produeix el sistema polític o econòmic contra el qual
lluitem en un determinat moment, s inó els que poden originar-se
de la pròpia opció política o sindical- introdueix una dada real,
en el sentit sociològic i evangèlic, que pot contribuir a un plantejament i a uns processos correctes de ls problemes de la comunita t cristiana políticament dividida. Fins fa poc, aquesta divisió
entre els cristians es mirava de reduir lot declarant vigent una
determinada ideologia -la doctrina socia l de l'Església- que, per
la seva vaguetat, podia fer la sensació de convergència entre
persones políticament divergents. La crítica de les ideologies com
a ma nifestació de nostàl gics del passat no explícitament con fessades, com a portadores d'una esperança i d'una voluntat de futur no exp ressades anlb els seus noms propis, no permet avui a
molts cic confia r en e l valor aglu tinador del factor doctrinal, la
invocació de l qual sona a formulisme buit. En canvi, la referència als «pob res» assenyala un punt de con,:ergència que dóna real'isme -sociològic i evangèlic- i pot dinami tzar els esforços per
a establir la comu nió de fe entre els cristians políticament dividits. Rea lisme sociològic, perquè amb r eferència als oprirnHs poden ser posades en qüestió i so tmeses a judici les ideologies polítiques i els p rogrames adoptats. Realisme evangèlic, perquè, segons Jesús, deixar-se judicar p el pobre és entrar ja des d 'ara,
realment, en el judici salvador (Mt 25,40). Així, són els «pobres.
els qui, des de llur margin ació, es constitueixen en una realitat
his tòrica que «transcendeix » la història que fabriquen els homes
i la j udica. Jesús no fa mé que garantir que aquest judici
«històric» és realment transcendent en el sentit de l'escatologia :
és vàlid en la his tò ria de la salvació.
I la jerarquia? Els bisbes form en part del poble cristià, i es
troben sotmesos als problemes descrits fins ara. Però, en assumir
les responsabilitats que els SÓn pròpies, sembla que, per una ban41

da, donin primacia al paper que pot representar la doctrina en
la comun ió entre els cristians, per damunt del paper que pot representar l'atenció als pobres en la recerca d'aquesta mate ixa comunió. l per altra banda, sembla que tendeixen inevitablement a
concebre, en una forma o altra, l'Església com a estructura de
poder.
Ha quedat clar, primer, que les inclinacions doctrinàries i l'afany de poder no són tan distants entre ells com podr ia semblar
a primera vista. Proclamar les pròpies posicions sobre el divorci, sobre l'avortament, sobre Ja píndola contracep tiva O sobre les
ideologies i forces pol1tiques inspirades en e l marxisme -quatre
problemes d'actualitat, que pesen i pesaran- és un ac te que té
dues manifestacions polítiques. Primera, el protagonisme polític
que l'Església pot tenir la pretensió ae representar si pensés, com
ha pensat moltes vegades, que el seu criteri ètic ha de marcar una
linia única a la convivència entre els ciutadans. No és difícil d'admetre avui que l'Església ha de renunciar a aquest protagonisme
polític assolit tot esgrimint la seva ètica: als cris tians ja no els
costa d'admetre que la vida pública s'integra d'altres factors, a
més de l'ètica de l'Església, o fins i tot d'una ètica d'acceptació
més generalitzada.
En canvi, segonament, resulte n inevitables les repercussions
poUtiques de les conviccions religioses, i de la doctrina consegüent, professades a l'interior de les comunitats crisUanes. Aquest
pes polític, com el del prestigi que pot conservar l'Església en
certs sectors de la societat, és irrenunciable, no sols per cons ideracions intraeclesials -que deriven en definitiva de ]a transcendència de la vida cristiana sobre la política-, sinó perquè, per
una banda, tota agrupació de persones té automàticament dins la
societat civil un pes polític, i perquè, per altra banda, el prestigi
adquirit en un moment determinat de la vida d'una persona o
d'un grup social forma part de la pròpia existència.
El que sí que resulta possible, i necessari per a l'Església, en
aquest terreny, és posar incondicionalment tot el pes del seu poder social i polític a favor dels «pobres •. Els quatre problemes
indicats més amunt -divorci, avortament, píndola contraceptjva i
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ideologies i forces poJítiques in spirades en cI marxisme- seran,
i ho són ja, un banc de prova que donarà constà ncia de si l'Església pre tén perpetuar el seu protagonisme politic a través de
la seva è tica, O bé s'esforça per trobar el seu paper propi dins
una convivènda pluralista, tot cercant per damunt de tot el ser·
vei del s homes, parti cularment e l dels més pobres i marginats.

Renunciar al protagoni sme polític, i posar to t el pes del propí poder social j polític irrenunciable al servei dels pobres, s6n
dues opcions que no sols estan destinades a revelar una nova imatge pública de l'Església, sinó que suposen aquesta imatge -més
O menys explicilada- en aquell s qui s'han decidit per aquelles opc ions. Seria la imatge d'una «Església de servei i de pobresa»,
de la qual, lamentablement, no es pot dir ni que ja sigui una adquisició des del punt de vista de la doc trina, ni que hagi arrela t
profundament en la consciència d'una majoria del poble cristià i
de la j erarquia. E.s el des ig de molts cri stians, als quals la proxim itat del pobl e senzill i de ls grups que protagonitzen els movi·
ments polítics i socials de ca ire popular e ls fa veure amb evidència
les a mb igü itats que el poder social i polític de l'Església projecta
sobre la professió de fe i sobre el testimoni cristià. Aquest desig
pot trobar, sens dubte, recolzament doctrinal en la reflexió sobre l'Església que va fer e l concili Va ticà n, ta nt en la consti tució
Lumen gent iw n, com en la de la Litúrgia, i en els documents Caudium el spes i el que tracta de la llibertat civil en matèria religiosa. Pe rò no es pot dir que les aspiracions de certs grups de
cristians i que l'assim ilació de les reflexions doctrinals del concili
Vaticà n hagin adqu irit dins la consciència del poble fidel una
coherènda i un pes que facin pensar en un predomini immediat
de la imatge d'una «Església de servei i de pobresa».
Per altra banda, es pot donar per segur que la imatge reaccionària d'una Església que es presenta davant la societat civil i
l'Estat amb la plenitud de poder que s'atribtiia en èpoques llunyanes - i no tan llunyanes, com les del segle passat entre nosaltres- no és la que avui domina, ni la que manejarà la jerarquis.
Resta, per tant, la imatge lleonina d'una Església que, sense re43

nunciar a una visió d'eUa mateixa no revisada a fons a la vista de
les dades que ofereix el món modern, i malgrat les aportacions en
aquest sentit tlel Vaticà II, s'avé a transaccions amb el Poder Civil, tot demanant-li un tracte privilegiat. Hi ha dos problemes davant els quals els responsables màxims de l'Església al nostre país
s'inclinen a demanar privilegis a l'Estat: el problema econòmic
del clergat i el de l'ensenyament religiós, amb les seves dues vessants, la de la utilització de l'escola oficial com a plataforma
catequètica, i la de les escoles dependents d 'organismes religiosos.
En realitat, l'Església al nostre país no es troba en condicions ni
de mantenir econòmicament un clerga t encara molt nombrós, ni de
fer un replantejament dels ministeris eclesials, que superés -perquè el desplaça a un altre terreny- el problema econòmic d'un
clergat celibatari i no professionalitzat civilment. Tanlpoc no sembla que es trobin en condicions els màxims responsables de l'Església per a fer un plantejament íntegrament intraeclesial de la
catequesi, ni d'establir un balanç i una prospectiva racionals del
signi ficat civil i religiós de les institucions confessionals d'ensenyament.

Aquests dos problemes posen els responsables màxims de l'Església en una situació de dependència respecte de l'Estat, i els
inclina a tractar amb les autoritats civils com de poder a poder.
Això no pot deixar de produir una conseqüència lamen table : la
jerarquia es fa inevitablement sospitosa de connivència amb el
pode r j de parcialitat política. Aquesta sospita constitueix un
handicap important perquè els bisbes representin a fons el seu
paper eclesial en la decisiva necessitat religiosa indicada anteriorment: l'elevació de la qualitat religiosa de la vida de les comunitats eclesials, per tal que quedi tan destacada i configurada la
vida de fe, que resulli fàcil la identi ficació dels cri stians, i existeixin recursos vàlids per a evitar la manipulació política de l'Església.
Com a resum del que ha estat d it, vet aquí un conjunt de factors que entraran en joc en l'Església i la configuraran dins la
convivència civil:
1. L'Església, i el conj unt dels seus màxims responsables, han
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abandonat les fórm ul es reaccionàries del nacionalcatolicisme, sinteti tzades en el lema .España no podía dejar de ser caló/ica Sirl
de jar de ser Espa,ïa., i presents també d'una forma o altra en el
de «Catalunya serà cristiana o no serà».
2. L'Església continua tenin t necessitat, al nostre pals, del
recolzamen t econòmic de l'Estat per a la sustentació del clerga t.
I no vol deixar de recórrer al mateix Estat pel que fa referència a
l'e nsenyament re ligiós, en les ducs vcrlents d'utilització de l'escola o[icial com a plataforma ca tequè tica i de defensa de les institucions confessionals d'ensenyament. La necessitat del recolzament econòmic de l'Estat i la posició de l'Església en el problema
de l'ensenyamen t contradiuen les conviccions que tenen molts ciutadans, i un cert nombre de catòlics, sobre la laïcitat de l'Estat.
3. La jerarquia es troba encara inclinada a representar un
cert protagonisme polític mitjançant la seva doctrina ètica sobre
la convivència social. Aquest protagonisme funciona quan l'Església s'expressa com si el seu criteri è tic hagués de marcar una
lín ia única per a la convivència dels ciutadans, i deixa de prendre e n cons ideració que la vida pública s'integra d 'altres factors, a més de l'ètica de l'Església, o fins i tot d'una ètica d'acceptació més generalitzada. Aquesta mena d'intervencions de
l'Església susciten les reserves i el refús dels partidaris de la
laïcitat cic l'Esta t i del plurali sme polític dels catòlics. Aquestes
intervencions són previsibles en els temes del divorci , de l'avortament, de la pfndola contraceptiva i de les ideologies i forces
polítiques inspirades en el marx isme.
4. Tan t s i es vol corn si no es vol, l'Església, fins i tot en el
cas que evi tés el protagonisme polític aHud it ante riorment, té un
pes polític inevitable, pel sol fet de ser una agrupació de persones
din s la societat, i pel prestigi que conserva en amplis sectors de
ciutadans. Els criteris professa ts a l'interior de l'Església sobre
els pro blemes de la vida civil (per exemple, sobre els quatre problemes indicats més amunt) tindran necessàriament repercussions
polítiques. Molts pensen que aques t pes polític és irrenunciable.
I que, per tal d'evitar un protagonisme impropi cie l'Església,
l'hauria de posar al servei dels més pobres i marginats.
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5. Existeix avu i una divisió bastant marcada entre els catòlics,
per raó de les diverses opcions polítiques. Les preses de posició
de la jera rquia assenyalant límits a l'opció política dels catòlics,
tant s i és excloent la ideologia i la praxi marxista, com si és
afi rmant eventualment la necessitat estratègica de la concentració de vots, susci taran reserves i refús a l'interior de l'Església.

6. L'Església, després del concili Va ticà II, disposa de la
doctrina conci liar per a fer-se una nova imatge pública d'e lla mateixa, que correspongui al paper evangèlic que ha de continuar
represe ntant entre els homes d'avui i en les condicions de la vida
pública actual. Sobre les adquisicions doctrinals del Concili en
aques t camp, deia el cardenal Enrique i Tarancón a l'Assemblea
episcopal, ell S de desembre de 1975: .resulta" aú" difíciles de
en /ender y muc/¡o mds difíciles de asimilar a muc/¡os ca/ólicos españo les» . Així, ningú no pot esperar que aques ta doctrina conci]jar hagi aco nseguit de trad uir-se en fórmules de vida cristiana
comunitària, de manera que es pugui pensar que l'Església ja
compta en l'actualitat amb una al ternativa real davant les dues
ima tges anteriors d'ella mateixa, la de «societat perfecta », i la
de «tolerància» dels Estats moderns no confessionals.
7. El quadre de tensions intraeelesials que resulta del joc de
forces descrit fin s aquí, és capaç de produjr una certa alarma
al qui el consideri amb objectivitat. La resolució d'aquestes tensions pot ser cercada per aquests tres camins :
a) el camí de la disciplina de grup, imposada per la jerarquia
en qüestions tan subjectes a con trovèrsia com pode n ser la subve nció econòmica de l'Estat a l'Església, l'estatut actual de l'ensenyament religiós, o el protagonisme polític de l 'Església mitjançant la seva ètica. Per aquest camí, es tractaria en definitiva
de donar vigència a la imatge lleonina de l'Església . Molts pensen
que, en realitat, serà el criteri que obtindrà el favor de la jerarquia al nostre país;
b)
el carni del «nihilisme.: l'Església ha de renunciar a tota
mena de poder, i fins i tot, per a alguns, a tot tracte amb el
poder . Un plantejament tan radical, si per hipòtesi fos viable,

46

es trobaria poc temps després de ser aplicat amb els mateixos
problemes que pretenia declarar abolits;
e ) el camí d'una «Església de servei i de pobresa •. De pobresa, a mb la perspectiva de ren unciar al recolzament econòmic
de l'Estat; de replantejar d'arrel -en conseqüència- el problema dels ministeris a l'Església; i de renunciar, no a la pròpia doctri na, sinó a la pretensió de fer-ne element decisiu de la vida
pública del país. De servei: amb la promoció d'una vida cristiana
de qualitat per tal de facilitar tant als cristians com als no cristians la identificació dels creients i de l'Església; amb la utilització del pes polític de l'Església a favor dels pobres; amb la lluita contra tota opressió, tant la que prové dels sistemes po1íticosocials establerts, com la que generen els sistemes defensats pels
qui s'oposen als sistemes injustos; amb la consideració del servei als pobres com un factor decisiu de la unitat intraeclesial, per
lai que els pobres es constitueixin així en jutges de la història, tant
en el sentit intrahis tòric, com en el sentit de l'escatologia.
Casimir Martí
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LA NOSTRA SOLIDARITAT
AMB LA CLASSE OBRERA
Què espera el món obrer dels capellans? V et
aquí una recerca de gran actualitat.
Pen sem ara en. les paraules del decret del Vaticà II "Sobre el ministeri i la vida dels preveres"; "... [els preveres] no podrien servir els hom es si restessin estranys a la seva exis tència i
a les seves co ndicions de v ida". (núm . 4)

Laurent Laot a través de la conferència pronunciada a les sessions nacionals franceses del

"Group de R echerche de Pastorale Ouvrière
(GR EPO) i publicada en versió adaptada a
"Masses Ouvrières" (núm. 323), intenta d'aportar-hi una resposta_
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LA NOSTRA SITUACiÓ OBJECTIVA EN
L'ESTRUCTURA DE LES RELACIONS SOCIALS

Quina és la situació clels capellans, tenint en compte llur COndició «objectiva », en l'estructura de les relacions socials, més
exactamen t, en l'estructura de les respectives classes socials que
carac teritza la nostra societat capitalista?
Una referència als principis que regeixen l'anàlisi de la societat en termes de classes socials ens permetrà tot seguit de s ituar

millor el lloc del s capella ns.

Principis d'anàlisi de les classes socials

L'anàli si de la societat en termes de classes socials diferents
i oposades dóna lloc a debats en e l moviment obrer. Cal tenir
consciència que aq uests debats no deri ven d'elucubracions inte llectualis tes. Pràc ticament són fonamentals, perquè es tracta d'aclarir quins són els adversaris i els aliats en la lluita de classes.
Ara no entraré en de tall en aquests debats. Però al marge de si
la consciència de classe és necessària o no perquè les c1asses socials ex is teixin com a tal s , es pot dir que per a totes les organitzacions del mo vime nt obrer que se situen en una lín ia de lluita

cie classes, la situació objectiva dels grups en les estructures de
la societat (estructures econòmiques, politiques i ideològiques) és
un e le ment fonamenta l del seu enquadrament com a classe.
Però, quina situació objectiva? Quins són els criteris bàsics?
En general, podem dir que en el moviment obrer tothom està
d'acord a reconèixer que la base essencial de la diferenciació de
classes és la situació en l'est ructura econòrn.ica; en aquesta estructura econòmica el que és decisiu no és el nivell de rendes (no és en
termes de rics-pobres que són vistes les classes socials ), sinó la
s ituació a l'interior de la producció considerada globalmen t.
Es tablert això, cal aprofundir més, ja que a l'interior mateix
de la producció cal teni r en compte almenys tres aspectes:
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1. El paper e n la producció pròpiament de béns. ~s a dir:
¿es participa o no en l'activitat de producció econòmica directa·
ment o indirectament (per exemple, obrer·empleat del despatx e n
la mateixa fàbrica)? I quin tipus de treball es fa (manual o no,
per exemple, obrer i tècnic) en la producció?

2. L'estatut en l'organització de la producció. ~s a dir: iniciativa-execució; poder-subordinació.
3. El lloc dins les relacions capitalistes de producció (en les
relacions entre el capita! i el treball ). ~s a dir: ¿s'és o no propietari dels mitjans de producció (empresa, equipaments, eines de
treball, etc.)? ¿Es ven o no la força de trebaU al s qui tenen la
propietat dels mitjans de producció (assalariat o no) ? ¿Es compren o no les forces de treball (amo o no)?
Totes les organitzacions del moviment obrer, en general, donen una importància decisiva al tercer aspecte combinat amb el
primer. Però aviat hi ha divergències: la C.F.D.T. francesa, per
exemple, atorga la mateixa importància a! segon aspecte ampliat
al conjunt de la societat (d'aquÍ ve J'ac.cent que posa sempre en
el problema Clel poder ), m entre que la C.G."i". francesa estima que
això no és més que una conseqüència del tercer aspecte, el qual
en estreta relació amb el primer és per a ella absolutament el
més determinant. D'altra banda, no tothom enfoca de la mateixa
manera el primer aspecte : qui ha de ser considerat com a productor de béns i, per tant, de plusvàlua (beneficis)? Per exemple,
¿els enginyers que treballen en la investigació científica i tècnica
participen també en la producció?
Al marge d'aques tes darreres diferències, en el moviment obrer,
a partir del tercer aspecte diversament combinat amb els altres
dos, es distingeixen .dues classes fonamentals. (els límits de les
quals són més o menys amplis segons les organitzacions):

1. La classe obrera o classe dels treballadors assalariats, formada almenys pels productors directes (obrers, encarregats i tècnics de producció) desproveïts dels mitjans de producció, que
venen llur força de treball i estan subordinats a aquells que posseeixen els mitjans de producció o a llurs representants. També
hom reconeix generalment que la majoria dels empleats d'oficines
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i comerços en formen part. A més hi ha certs corrents (a la
C.F.D.T., al P.S., etc.) que tendeixen a incloure-hi la majoria dels
assalariats.
2. La classe burgesa capi/alis /a, formada pels propietaris de
les grans empreses industrials, financeres, agrícoles i comercials,
dels a lts quadres en el sistema de producció i d'intercanvis, i
dels seus representants a nivell de les estructures polítiques. Hi
ha divergències, d'altra banda, segons si s'hi inclou plenament
o no els petits i mitjans propietaris. Cal remarcar que al P.C.F.
hom distingeix clarament entre els «capi talistes no monopolistes » (pet.its i mitjans propie taris) i els capitalistes monopolistes.
La lluita de classes és essencialment la lluita que enfronta
aquestes dues classes fonanlcntals.

Però en tre totes dues hi ha les «capes intermèdies. o les . classes mitjanes» (o, segons altres, la «petita burgesia»), que hom distingeix segons que sigui n assalariats (ensenyants, per exemple) o
no (pagesos, artesans, comerciants, de professions liberals, etc_Jo
Els primers, com que són assalariats, poden solidaritzar-se amb
la classe obrera pròpiament dita més fàcilment que els segons.
Però el problema d'una eventual aliança de la classe obre ra amb
aquests és, com sabeu, avui dia una qüestió major dins el moviment obrer.
Després de recordar ràpidament aquests principis, cal veure

a partir d'això la situació objectiva dels capellans dins l'estructura de les relacions socials.

La situació de classe dels capellans

E ls capellans constitueixen actualment un grup social tan pM·
ticular que no poden ser objecte d'una definició de classe simple i unívoca. Estiguem tranquils, però; no som els únics que
ens trobem en aquest cas! També hi ha els artistes, el personal
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subaltern de l'exèrcit i la policia, entre altres! En cert sentit som
«inclassables».
Això no obstant, notem que en el conjunt de les realitats constitutives de la societat l'Església és una institució (de la superstructura) con sagrada al «servei de la religió»_ Vis ta des de l'angle sociològic, exerceix de fe t un rol social que correspon avui dia
principalment a l'exercici d'una funció ideològica_ El grup dels
capellans, personal per exceHència d'aquesta institució, hi està
encarregat públicament de la difusió del missatge religiós (ideològic) i hi disposa d'una autoritat de funció_ A m és, la base principal del finançament dels equipaments i el personal d 'aquesta
institució, la constitueixen els donatius dels qui utilitzen els seus
serveis.'
Combinant aquestes precisions amb e ls principis evocats an·
leriorment, tenim uns elements que ens ajudaran a comprendre
la s ituació actual dels capellans_
I. Negativament. Certament els capellans no pertanyen globalment avui dia a la classe capitalista com a tal. Però és igualment cert que tampoc no pertanyen globalment (tret dels capellans obrers, encara que la seva situació és original) a la classe
obrera, si més no pel fet que no estan situats a l'«esfera de la
producció» ni són «assalariats».
l això al marge del s~u «origen»: fills de burgesos, d'obrers, de
pagesos, etc_ Allò que cal tenir en compte és la seva situació
actual.
2. Positivam ent. La situació actual objectiva dels capellans és
aquesta: per llur condició es troben més pròxims als grups socials de les classes mitjanes.
Per a ser m és exactes -atès el que hem dit sobre llur estatut
(funcional i financer), pel caire de l'estatut de l'Església en la
societat, per l'ús freqüen t que fan d'un cert personal de servei,
pel seu grau mitjà de formació, per les seves possibilitats en la
m anera d'organitzar-se el temps, per llur esperança mitjana de

L A l'Estat espanyol, en una part notable per les prestacions econbmiques del Concordat_
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vida relativament elevada, etc. -podem dir sens dubte que llur
s ituació dins l'estructura de les relacions socials els defineix més
aviat com una «capa particular de professió liberal amb una
fUllció d e lipus in/eUeeluaI».
D'altra banda, no importen gaire els termes emprats. En el
cas que ens ocupa -cI problema de la nostra solidaritat amb la
classe obrcra- l'important és reconèixer en un primer moment
que nosaltres no som membres de la classe obrera.
Però cal afegir tot seguit una alLra cosa, completant una mica
els principis evocats. Aquests principis estaven centrats sobre la
producció en Ics estructures econòmiques. Hi ha altres elements
en aquestes estructures, especialmen t les rendes, el consum, el
marc de vida, etc. Ben mirat, es pot descobrir aleshores que, per
força aspectes, la nos tra condició econòmica en la societat capitalis ta cns ra viure certs aspectes de la condició imposada a la
classe obrera: nivell mitjà de rendes feble, explotació en el consum (es pecialment en períodes d'inflació, etc.), per la fiscalitat
ind irecta i el marc cot/ectiu de vida, ctc. D'altra banda, hi ha
tot allò que deriva de l'organització de Ics estructures polítiques
i ideològiques: penso, per exemple, en la informació que aliena. En
una paraula, al capdavall, en la nostra condició objectiva de vida,
hi ha força aspectes pels quals hom es pot reconèixer solidari de
la classe obrera en la seva lluita contra la societat capitalista i per
una societat socialista. Constatar-ho és molt important ja que la
conseq üència és aques ta: la nos tra solidaritat eventual amb la
classe obrera no deriva només d'una opció de caire ideològic (en
parlarem llargament més endavant), sinó també del reconeixement
d'una certa solidaritat d'in teressos: escollir de solidaritzar-se és
una cosa, però fer-ho perquè hom reconeix que en té necessitat,
n 'és una alt ra. De tota manera, avantatjosament es presten suport
l'u na a l'altra.
La nostra solidaritat amb la classe obrera requereix, en primer lloc, un reconeixement lúcid i sense complexos de la nostra

si (uació real, i una acceptació de nosaltres mateixos tal com
som, certament pel nostre passat, però també pel nostre present.
Aquesta lucidesa i aquest realisme són ja una veritable manifes53

tació de solidaritat amb la classe obrera : ¿l'anàlisi de la societat
en termes de classes socials diferents i enfrontades, no és ja una
adhesió als mètodes d'anàlis i practicats per la classe obrera en
oposició a la classe dominan t, els mètodes d'anàlisi de la qual
neg uen l'exis tència de la lluita de classes?

LA NOSTRA PARTICIPACIÓ ACTIVA EN EL MOVIMENT OBRER

Globalment, doncs, els capellans no som membres de la classe
obrera. D'acord. Però això no vol dir que no puguem estar en
«comunió amb la classe obrera » i que no puguem participar activament en el movimen t obrer. Al con trari! Sense forçar la significació dels mo ts i sense voler fer les coses diferents del que
realment són perquè voldríem que fossin com desitgem, podem dir
que la nostra participació hi és possible i real, si bé en molts aspec-

tes es dóna d 'una manera original.
Per tal de comprendre mUlor el caràcter efectiu d'aquesta comunió i aquesta participació activa, i per a demostrar-ne el caràcter eventualment original, convé precisar algunes nocions.

Unes nocions aclaridores
1.

Moviment obrer / classe obrera.

No es tracta de separar classe obrera / moviment obrer. Es
tracta de distingir les nocions i les realitats que comporten. Referent al que ens ocupa, la distinció és molt iHuminadora. Em
sembla que és admesa per tothom.
La noció de classe obrera ja ha estat precisada més amunt.
Allò que es designa per moviment obrer són precisament les
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organitzacions i les accions que tenen com a base la classe obrera,
en les seves formes institucionals i conjunturals: la història, les
organi tzacions de les diferents branques, les estratègies, les lluites, etc. Referent a les branques, observem que es tracta alhora
de la branca sindical (organitz~cions sindicals), de la directament
política (organitzacions polítiques) i de la sòcio-cultural (associacions familiars , organitzacions de joves treballadors, associacions
culturals i recreatives, etc.).

Subratllem amb més precisió les conseqüències d'aquesta distinció:
a) La base determinant del moviment obrer és certament la
classe obrera. Però dissortadament els fe ts demostren que no tots
els membres de la classe obrera estan necessàrianlent compromesos de debò en el moviment obrer. D'altra banda, els fets demostren ta mbé (tota la història del moviment obrer des del seu
origen, la seva realitat actual, etc.) que no és necessari ser membre de la classe obrera per a esta r-h i compromts i per a ser partidari del moviment obrer. Hi ha individus que no són membres de
la classe obrera però que hi prenen partit en nom d 'una anàlisi
«inteHectual» recolzada en l'observació social, en nom d'una opció
ideològica ( tam bé poden ser diferents elements) eventualment (però no necessàriamen t ) r ecolzada i r eforçada pel reconeixement del
fe t que certs trets de llur condició s'acosten als de la condició imposada als treballadors.
b) Els capellans poden trobar-se en aquest cas. Però és interessant de saber que això no passa només als capellans. Hi
ha un parentiu en tre la nostra situació i la de tots els grups socials que no són de la . classe obrera. , els membres dels quals,
però, poden escollir no sols d'aliar-se provisionalment amb la classe obrera sinó també de solidaritzar-s'hi profundament. Vegem
entorn nostre, especialment la branca politica del moviment obrer.
Pel que fa a aquest problema, doncs, els capellans no som uns
«ocells» tan estranys!

Tothom qui sense ser membre de la classe obrera escull de
prendre partit a favor del moviment obrer i, per aquest fet, opta
per comprometre's i «combregar. amb la classe obrera, ha de
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respectar certes condicions per tal que la seva opció sigui viscuda
correctament. Entre aquestes condicions crec que hi ha: el respecte al fet que el «moll» del moviment obrer és certament la
class,< obrera de la qual aquests individus no són membres i Ja
modèstia i L'acceptació real i sense complexos de la seva condició. Per aquest fet, la manera de prendre partit ha de ser origiIlal respecte a la dels obrers. Tot seguit veurem algunes implicacions d'això referent a «capellans en classe obrera» -expressió
ambigua però que, en rigor, es pot utilitzar aplicada a tot el que
precedeix. Amb tot, des d'ara es pot subratllar aquesta exigència:
cal evitar absolutament «l'obrerisme», temptació que pot ser tant
més forta com menor sigui Ja pertinença a la classe obrera! La
història passada i la present mostren que aquells que no són
membres de la classe obrera però que s'hi solidaritzen poden ser
seriosamen t temptats de ser «més obrers» que els obrers, per oblidar inconscientment llur pròpia condició que no arriben a assumir serenament.

2. Participació activa ell la vida pol/tica.
Quan s'anali tza el moviment obrer engatjat en la lluita de
classes, es reconeix tot seguit que la seva acció té un triple aspecte :
a) Un aspecte econòmic: lluita incessant per limitar les usurpacions del capital i, per tant, per ampliar els drets dels treballadors i promoure llurs interessos (principalment en el lloc de
treball, però també fora).
b) Un aspecte ie/eològic: lluita que deriva de la .batalla de
les idees_, del treball de «concienciaci6», per conscienciar els treballadors, per oposar-se a la «bastonada. ideològica realitzada per
la classe dominant, per explicar e ls ri scs, allò que es posa en joc
en la lluita de classes, per explicitar els interessos i les aspiracions
de la classe obrera, per contrarestar . 1'interc1assisme»,
e) Un aspecte polític: lluita que se circumscriu al voltant del
. poder. en la societat capitalista, lluita contra la política del govern, lluita orientada vers la conquesta del poder a fi de derrocar
el sistema política-econòmic existent i d'instaurar el socialisme.
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Aqu es ts tres aspectes corresponen a les tres instàncies coos·
tituti ves d'una societat (econòmica, ideològica i política). :es cosa
admesa que, trac tant·se de saber com es relliguen aquestes tres
instànc ies i quina cal privilegiar en les lluites, hi ha di ferents ma·
neres de veure-ho en e l moviment obrer internacional. Això ara no
ens importa. En tenim prou amb saber que d'una manera o d'una
altra tothom dins e l moviment obrer reconeix que cal comptar
amb els tres aspectes esmentats.
Vis t de més a prop, l'últim aspecte engloba els altres. Per
tant, es pot dir que la lluita del moviment obrer és fonamentalmen t política per tots cls seus can ton s. Aquesta llui ta política ho
és directament quan parlant pròpiamcnt i explícitament es tracta
del poder en la societat, i indirectament en l'aspecte econòm ic i
ideològic. Dit això, Ics difere nts branques del moviment obrer
e nga tj at en la lluita de classes es di stingeixen essencialment per
lIna diversitat de funcions a l'interior d'aquesta lluita global.
Retornant al nostre problema, l'elucidació de la noció de par·
trcipació activa en la vida política (en aquest cas, del moviment
obrer' ens pot ajudar a clarificar la nostra manera de prendre
partit pel moviment obrer.

Formes imm ediates (o directament polítiques).
- Participació in.sIÏ1Llciollal derivant del funcionament adoptat per les instituc ions polítiques: e l mateix exercici del poder
als dive rsos nivells, candidatura a l'exercici del poder, intervenció per a designar els detentors del poder (exemple: vot o abs·
tenció).
- Participació organ it zada: participació que po t passar pels
diversos graus en els partits i grups polítics (de la pura simpatia
manifestada envers el profess ionalisme dels alliberats passant
pe r la s imp le adllesió i les diverses formes de militància activa i
pública).
- Participació autònoma, per la qual els individus tradueixen
persona.lment llurs opcions polítiques: recerca d'informacions
(subscripció i lectura de publicacions), expressió d 'idees en les
discussions, participació en manifestacions polítiques (assemblees),
e tcètera.
a)
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b) Formes mediates (per mitjà de la relació amb realitats que
per llu r naturalesa no són directament polítiques).
- Participació organitzada: participació que té d.iversos graus
representatius (s indicats, associacions familiars, etc.), però també
participació a les «societats de pensament» com ara les esglésies
i els moviments que en depenen (per exemple, sobretot els movi·

ments de jovent). Tractant-se de nosalLres aquesta [arma és evidentment molt important. ToLs els analistes polítics insisteixen

molt en aquesta forma de participació.
- Participació autònoma: lectura de publicacions sindicals,
participació en assemblees no directament polJLiques, etc. Però
també -i hi insisteixo ja que ens interessa- expressió d'idees
que sense ser explicitamcnt polí Uques, apunten vers la interpretació i l'orientació de les relacions cntre e ls homes i els grups en
la societat, etc. (tota discussió on es faci reflexionar sobre la vida).
Aquesta classificació no és una pura elucubració teòrica: no es
tracta de les subtilitats ocioses d'una teologia sobre el sexe dels
àngels! Se'n poden treure ja conseqüències suggestives:

Segons alguns, a priori, no tindríem alLres possibilitats de
participar activament en el moviment obrer que la «d'anar a
a)

treballar » o la «d'engatjar-nos en un partit polític». Evidentment

aquesta manera de veure és insatisfactòria. La classificació precedent demostra, s i convé, que els mitjans que permeten de participar efectivament i eficaçment en la vida política en el si del
nloviment obrer i pel fet mateix de prendre realment partit pel
moviment obrer, són múltiples.
b)

Cal sobretot fer-se ben bé càrrec que per a nosaltres, ca-

pellans, hi ha formes d'aquesta partic ipació que deriven del mateix exercici del ministeri de servei a la fe. Hi ha certes formes
que deriven de l'ésser mateix de l'home que nosaltres som: algunes no creen cap problema, però precisament per això cal no

oblidar-les, com és ara el vot, la subscripció o la lectura de publicacions del moviment obrer (en una època en què la formació
d'opinió es Ea difícil no és menyspreable el fet de mantenir financerament aquestes publicacions). 'hi ha d'altres que només són
possibles si hom està en la situació que els correspon (adhesió a
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una or ga nitzac ió pe ls capellans ob rers, pe r exem ple). N 'hi ha d 'a]·
tres que són p ossibles, però que eventua lmen t plan tegen problemes peculiars : la participació a man ifes tacions, l'enga tjament en
un parlit po lítk, etc.

La nostra participació en el moviment obrer
I.

Per ['exercici mateix del ministeri de se rvei de la fe .

Tota societat comporta unes inst itucions que tenen Ja funció
de fo rmar la mentalitat j e ls reflexos dels individus per adapta! los a la vida en societat. Són les institucions amb fu nció ideològica.

Des de l punt de vis ta sociològic, l'Església i tots els grups d'Església forme n part d'aquestes insti tucions. Són institucions amb

vocació ideològica en e l conjunt de les estructures socials i per
aquest cai re ideològic són mediadors. La qüestió és saber si a llò
que aquestes jnstitucions eclesials ensenyen a dir, a pensar i a
fer va o no en el sentit de la ideologia dom inant, exerci nt, per
consegüent, un paper conservador o no.

Aquesta soc ia li tzació ideològica, i per tant política, passa en les
institucions eclesials tant pels mecanismes d'organització (especial ment ci model d 'autoritat que s'ap lica : ¿u n model monàrquic
i sacra I o un model democràtic i «comunionah preveres-laics?)
com pel contingut de l'ensenyament, de I.a reflexjó i dels discur~os que s 'h i (an . Aquí, doncs, considerem sobretot els djscursos
sobre la fe independentnlent de ls discursos explíci tament i directament polftics. Les institucions eclesials (i dins d'elles especialmen t e ls capellans que h i tenen u na funció pública específica
i h i de tenen per aquest fet una aLI/ori/a/ de t,mció) difonen efecti vament, e n aquests discu rsos sobre la fe, idees orientades relatives a les relacions dels homes entre ells i a la concep ció del
món, idees que fina lment legi t imen certes maneres de veure i de
fe r. Un exemp le: aquest any en què es donen motius de reconciliació e n l'Església, no és menyspreable explicitar què s'entén p er
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això, precisant o no que això és conci liable amb la lluita de classes! Altres exemples: tot el que es diu sobre la unitat, la caritat,
ci «seguiment de Cris t portant la pròpia creu>, la persona, etc_
L'impacte ideològico·polític de les institucions eclesials depen

del seu grau d'influència sobre les persones i del grau d'homogeneïtat entre llur influència i la de Ics alt res institucions. Això varia segons les regions, les persones ... i l'època.
Cal evitar la te mptació de dir que els treballadors tenen poques relacions amb l'Església i que el problema plantejat aqui té
poca importància per als «capellans en classe obrera». En efecte,
la majoria dels treballadors dema nen a l'Església serveis ocasionals i el que succeeix en aquestes ocasions no és pas indiferent;
la majoria de llurs infants són catequi tza ts; els treballadors que
reconeixen Jesucrist han de poder-ho rer restant fi dels al que
ells són, a l que pensen d'ells mateixos, i al que volen; a més dels
treballado rs hi ha altra gent en les institucions eclesials -especialment de les classes mitjanes- i allò que esdevé amb aquestes
classes i en relació amb enes no és pas indiferent al moviment
obrer.
Haven t recordat això, crec poder dir que «els capel/alis en classe obrera» són, en l'exe rcici mat eix de llur ministeri, anelles de

la cadena del moviment obrer en la seva «batalla d e les idees», en

el seu lreball de cOllscienciació. Per a el/s, el mal eix exercici del
mi/ústeri és ulla forma origillal, però real, de solidaritat amb la
classe ob rera. Aquesta solidaritat passa per una doble relació:
a) La relació amb els maleL,os trebal/adors que es r etroben
d 'una manera o altra en el camp d'influència de les ins utucions
eclesiàstiques. Caldria desenvolupar això pel que ra als moviments
i als grups cristians en el món obrer: ACO, HOAC, JOC, etc. Però
també pel que fa a la pastoral ordinària. Per exemple, posar en
rula i desvelllar els infanls vers la calequesi, una certa manera
de fer la preparació dels bateigs i els casaments, de rer les celebracions, d'acompanyar els militants, la redacció acurada de directoris i butlletins parroquials, etc.

La relació amb els altres grups socials presents dins les institucions eclesials. L'actitud envers ells en l'exercici del ministeri,
b)
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i especialment envers les classes mitjanes, no és gens indiferent per
al moviment obrer. Si es tenen ben en compte les estratègies d'aliança adoptades pel moviment obrer (i vistes des de l'angle adoptat aquí, estratègia antimonopolista i estratègia anticapitalista
s'ajunten ), ser solidari de la classe obrera passa també per l 'esforç d'evitar tota «provocació » gratuïta i inútil que només serviria
per a bloquejar la ge nt de les classes mitjanes, i per l'esforç de
comprendre'ls i ajudar-los a esdevenir progressivament conscients
de llur situació. Es tracta aquí, pe r exemple, del contingut i la
lorma de les homilies, de les pregàries universals, de les discussions, etc. Això no vol dir evidentment que s'hagi de ser tou, que
no convingui «picar », segons les circumstàncies.

El raonament que vaig fent se situa, em sembla, en tota una
a ltra línia de la que suposaria dir que cal utilitzar la fe pel moviment obrer. Es tracta de mantenir la corda tibant, no es tracta ni
d'utilitzar la fe per al moviment obrer (com fora, per exemple, el
cas del qui fa l'adhesió i es consciencia en la lluita de classes _en
nom de la fe.), ni d'utilitzar el moviment obrer per a la fe (per
exemple, si l'adhesió i la solidaritat amb el moviment obrer no
fossin res més que una tàctica per a testimoniar Jesucrist, per a
donar uns signes d'Església). Es tracta simplement de ser veritable i de reconèixer aquí un aspecte real de la densitat de la fe
i de la seva explicació -sense reduir una i l'altra a aquest aspecte.
Pel mateix, el nostre raonament no qüestiona pas la intenció pròpia del mini steri i no redueix el paper dels capellans a ésser, en
Burs ministeris, unes «forces de complement» de la classe obrera.
E s tracta s implement també en aquest pla d'ésser veritable i de
reconèixer com l'exercici del minis teri, tot respectant la seva intenció pròpia, pot ésser realment, encara que indirectament, eficaç per al moviment obrer. La fe i l'exercici del ministeri tenen
llurs justificacions teològiques i llurs exigències pròpies que no
vull pas abordar. Però descobrir que tenen una .dimensió política» inevitable i que aquesta pot ésser, i és efectivament en el
nostre cas, en coherència activa amb el moviment obrer. no ens és,
com a mínim, gens indiferent de cara a la unitat i la serenor de
la nostra vida.
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En fi, hi hauria un aspecte particular a aprofundir i que pot
formul ar-se així: ¿l'experiència de les «institucions eclesials_ en
la classe obrera, no aporta quelcom d'específic al moviment
obrer, quelcom que '''llIItipliq,';. la seva efi càcia? No és pas el
meu paper d'aprofundi r en aquesta qüestió tan important. Però
puc suggerir almenys dues pistes: ¿per als creients el dinamisme
de l'esperança no és positivament revolucionari en profunditat
perquè és lIna crida incessant a desinstaHar-sc, a depassar tota
conques ta, a anar més lluny i més endavant? ¿La recerca gratuïta
del Senyor i la tensió vers un despullament absolut «pel Regne» no
són creadores d'una llibertat interior que és lluny de ser indiferen t
a l'efi càcia de l'acció política?

2. Altres formes de participació.
a) Participació .autònoma.:
Indi rectament política: com la lectura regular de publicacions
sindicals. Participació en assemblees, manifestacions, comitès, coltectes per als vaguistes, etc.
Directament política: lectura regular de publicacions polítiques,
participació a reunions polítiques -signar en llistes de recolzament a candidats-, preses de posició política enfront d 'esdeveniments -posar els locals parroquials a disposició de grups pOIltics, e tc.
b) Participació .corgal1itzada» :
Indirectament política: Per als capellans que «treballen», adhesió a organitzacions sindicals i, eventualmen t, acceptació de responsabilitats importants, adhesió a associacions de veïns, o bé
a altres entitats, ser-ne militanl.
Directament politica: engatjament dins organitzacions polítiques
distingint diversos graus: els qui només són adherits, els qui són
militants però que només fan certes accions militants, els qui
ho són acceptant totes les accions militants, els qui accepten responsabilitats dins l'organització, e tc _
I també el vot i l'acceptació de candidatura per a les eleccions
municipals, les legislatives, etc.
Des de la meva perspectiva sociològica, proposo algunes obser62

vaciol1s que em sembla que poden ajudar a situar millor les c().
ses refe rent a algunes d'aquestes formes de participació :
a) Cal tenir en comple sempre l'eslatut del capellà. ~s un
. home d'Església». Per aques t fet té una . funció pública. precisa, públjca en relació amb e ls membres de l'Església (que DO
són pas majoritàriament de la classe obrera!) i en relació amb
els qui no tenen cap lligam, o un lligam molt feble, de per tinença
a l'Església. Cal, doncs, saber que Iota forma de participació «pública » ell el ,noviment obrer pal tenir conseqüències positives o
negatives tam sobre el movimenl obrer call! sobre l'Església. M'explico : participar en una assemblea en certes condicions pot tornar molt difícil tot seguit un exercici correcte del ministeri (en
el conjunt de l'Església, o fin s i tot en relació amb uns müitants
obrers c ristians membres d 'una organització no partidària de
l'assemblea) i pot fins i tot tornar-se contra el moviment obrer
(bloquejant, per exemple, algunes persones en contra). Si això pot
passar arran d'una assemb lea, amb quanta més raó no pot passar
quan es trac ta de l'afiliació i la militància - n un pal"tit poUtic.
El que invoco aquí és simplement una invitació al realisme,
jo diria al «flaire realista», i de cap mane ra una invitació a abstenir·se de totes aquestes formes de participació! També és de
nou una invitació a evitar les trampes de «l'obrerisme». Hem de
reconèi.xer qui som en el conjunt de les estructures socials; la
nostra manera de part icipar e n e l moviment obrer no ha de
cons istir a «imitar l'obrer», sinó que s'ha d'adaptar a la nostra
situació i a aquest títol «original» (no hi ha només una única
'llane ra d'estar dins un part.it polftic, per exemple).

b) Cal vigilar molt els dos riscs oposats que hem evocat. El
risc, per nosa ltres, d'utilitzar el moviment obrer per a la fe : partk ipar en un a assemblea per . demostrar que l'Església és allà» o
enga tjar-se en un partit polític . per donar testimoni », és, en e l
fons, no solament oportunisme, sinó fer passar e ls interessos
de la fe davant dels del moviment obrer, és no respectar aquest
utilitzant-lo per a aquella. El risc invers que consisteix a utili tzar
la fe per al moviment obrer, per exemple, quan es fan declaracions
en què el raonament explícit no és més que una invitació a e n-
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gatjar-se en un sentit determinat i precís .en nom de la fe . (per
exemple, en les eleccions). Es tracta, en tots dos casos, de riscs
de «clericalisme », DO solament tal com nosaltres els puguem per·
cebre, sinó també tal com la gent que ens envolta els pugui percebre.
e) Per a tot es les formes de participació pública, no hi ha
possibilitat, em sembLa, de formular uns principis dogmàtics, definitius i universals en un s e ntit po s itiu o negatiu. Res de principis dogmàtics: ve ig difícil que la teologia pugui «dogmatitzar»

sobre això (traient la conclusió, per exemple, que l'engatjament
en un partit polític és teològicament incompatible amb el ministeri sacerdotal!); totes les respostes no poden ser, al meu parer,
més que «circumstancials» en funció d'una anàlisi concreta de situacions concretes i sempre particulars. Res de principis definitius: una cosa feta en una ocasió potser no es podrà repetir l'endemà. Res de principis universals : hi ha lloc per a una gran diversitat, en funció de la particularitat de cada poble i regió, de la
història local tant de l'Església com del moviment obrer, de
la situació dels capellans (reclor, responsable de sector, vicari d'una parròquia j a la vegada consiliari, consiliari diocesà, de base,
capellà encarregat d'un servei «inteHectual», etc.), de la personalitat, dels carismes de cadascú.
d) Per aquestes i per altres raons, la reflexió no pot pas
ésser purament individual. Ha de derivar d'un com partir amb altres capeUans i militants, i d'una referència a la «tradició» (fundada sobre l'experiència) de les diverses instàncies de l'Església en
la classe obrera. Cal inscriure la reflexió personal en e l marc collectiu.
Laurenl Laot
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EL NOSTRE MÓN
DELS ESPECTACLES, S'ANIMA
Fa anys que l'escriptor I poeta Joan
Argenté coHabora a les pàgines de

. Ouaderns. : periòdicament

(des del

núm. 4, pel febrer de 1970) ens ha
anat informant, a través de la secció

. l 'Espectador. , sobre espectacles I al·
tres coses «com a petita contribució
al coneixement de l'home d'avul-,
Darrerament, la nit de Santa Llúcia,
el nostre coHaborador ha obtingut el
premi de poe sia Carles Riba, amb el
poema . Seminocturn, se midiürn_,
Des d'aquesta secció estant, volem

fer constar al poeta guardonat la no.
Ira admlracl6 I la nOltra 1.lIcltacI6. Red.

A la nostra latitud, al nostre
pafs, s'anima el món dels espectacles. Pel que fa al cinema, arriben moltes peHícules intcressants . Pel que fa al teatre, l'esforç d'uns homes i unes dones

inteHigents i treballadors escome t incansablement les dificultats i reïx a mantenir encesa la
foguera. Passo, doncs, a donar
noticia d'uns quants exemples vàlids.
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La caiguda dels déus
Al cinema Atlanta; incorporat
al grup de les anomenades «sales especials», és a dir, cinemes
on es projecta la versió original
del film amb el text resumit dels
diàlegs -«subtítols»- traduït a l
castellà a l peu de les ima tges,
essent autoritzada governativament la projecció de la pelHcula
amb la supressió d'algun fragment si els concep tes del bé comú i de l'ordre públic aconsellen
de fer-ho així_
La caiguda dels déus, de Luchino Visconti, ens arriba ara
amb alguna mutilació que, segons
diuen e ls qui havien vist la pelHeuia més enll à de la frontera,
no altera, però, la radical comprensió del film_ Jo no h e vist
pas aquesta peHícuJa més enllà
de la frontera sinó més ençà i,
certament, la mostra rebuda ofereix una total coherència: per
exemple, la presència quasi cadavèrica d'una mare és suficientment suggeridora de l'incest realitzat abans, la seqüència del
qual, en l'exh ibició de la peBícula din s l'àmbit estatal, ha estat
pudorosamen t suprimida.
Ma lgrat, doncs, la fcina de tisores que ha escu rçat la peHícula,
La ca iguda dels déus continua
essent un fi lm m o lt llarg i molt
gran, un film grandiós i espaterrant que no es pot deixar de
veure.
El refinament i la inteBigència
de Luchino Visconti, el seu segur
ofici de narrador lent però dinà mic que acumula detalls i empeny l'obra en una espiral cada
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vegada més densa, cada vegada
més subtil i pene trant, la seva
sensibili tat que e labora un món
luxós, quasi turge nt, i tot e laboran t-lo rabiosament el capgira
des de noves perspectives i ¡'csmicola, han donat una obra mestra.
Una obra mestra no pas solament per tot això i per l'esplèndida consteHació d'actors que la
serveixen. També una obra mestra pe r la posició crítica, moral i
cívica, que és l'esquele t intern
del film: Luchino Visconti ens
diu, entre altres coses, que per
a esdevenir un bon exemplar nazi, pura raça, cal ésser un pervers sexual.
Lancelot del Llac
Al cinema Mora tín _ Discutible
peHícula de Robert Bresson, que
a mi m'ha agradat molt_ Cal constatar i admetre més que mai, però, la legítima diversi tat d'opinions.

Fosca pel-lícula i no únicamen t
pels seus intencionats colors fosqUISSllTIS ni pel protagoni sme
constant de l'arnès dels cavallers,
més protagonista l'arnès que els
quas i in visibles homes de carn i
ossos que hi van dins. PelHcula cu lta, molt francesa, diguemho així, que parteix del món li-

te rari medieval de l'anomenada
«matèria de Bretanya» -vegeu
Gran Enciclopèdia Catalana: Bretanya, ma tèria de- i que patentitza, diria jo, que els ideals
del món de la cavalleria són precisament això, ideals, valors sobreposats i tinguts convencional-

ment per no rd , e ls quals, desconnec tats com es tan de les necessitats de l'existència quotidiana,
aixafen les vides com s'aixafa un
escarabat.

El fantasm a de la 11 ibertat
AI cinema Balmes_ També discutible pel-HeuIa, aquesta de Luis
Buñuel, que a mi m'ha agrada t
més que molt: moltíssim_
La sorpresa i la desorientació
constants inunden l'espectador al
llarg de la peHfcula, laberint grotesc on no hi ha cap Ariadna que
salvi

Teseu.

Perquè T eseu di-

guem els homes i les dones de
carn i ossos, diguem tu i diguem
jo, no he m fet pas cap mèrit perquè Ariadna ens alliberi de l'equívoc i de la confusió, no hem
pas m a tat el Minotaure_ Ben al
contrari, e ntre tots fem possible
que visqui ben peixat el Minotaure, cal' ci Minotaure no deu
CI'

altra cosa que el cúmul dels

nostres impulsos cap a la pro-

miscuïtat , cap a la perversió, cap
a la repressió, cap a la mort,
cap a l'estupidesa.

La jungla s enti menta l
Aquesta obra de tea tre de Jordi Te ixidor, l'autor d'El retaule
del flau tista, es representa a la
Sala Vill aroel, encomiable teatre que a preu econòmic, potser
massa fins i lot, enarbora la bandera de ls artistes independents.
La jungla sen tim ental és una
fau la banyada e n o li de vidriol,
ben configurada tant pel que fa

a la superpos ició d'escenes com
pel que fa a l llenguatge, e[¡caçment elaborat. D'alguna mane ra,
malgrat e ls gustos Bertolt Brech t
i Friedrich Dúrre nmatt que Jor di
Teixidor ev idencia, l'om bra de
Prilll era història e/'Esther, de Salvador Espriu, plana damunt l'obra i hi deixa la seva pàtina de
grotesc i d'artifici.
Josep A. Codina ha diri git molt
sàviamen t, fluidament i aco l ori~
dament La jungla sentim ental i
n 'ha potenciat la seva pa radoxal
comici tat dramàtica. Un conjunt
d'actors d 'entre els quals destaquen Alfred Luchetti , Enric Serra, Maria Jesús Andany i Maria
Josep Arenós, realitza les representacions am b eficiè ncia i entu~
siasme, amb responsabili tat i coratge.

Mixtu ra indiscre tament mòbil
Al teatre Capsa el Grup A-71,
del qual són pedres cantoneres
Joan M. Gual i Núria Duran, representa aquest espectacle cons~
truït amb cinc peces curtes de
Manuel de Pedrolo. Si bé Mixtura
indiscretament mòbil n o té el
gruix que tenia l'anterior espec~
tacle de Manuel de Pedrolo, Descens a la superfície int erior 3,
muntat també pel Grup A-71 , té,
això no obstant, un ampli ventall
d'interessos que el porta des de
la investigació de la lliber ta t personal fins a la defensa de la llibe rtat política, tot passant per
la força teatral de la quasi pura
paraula.
Joan Argel1té

67

4
VEI\lIS
I Trobada del MUEC catalO
Durant els dies 19-23 del de-

lears : Tarragona, Barcelona, Llei-

sembre passat es va celebrar a la
fin ca Pareres -Noviciat La Sa-

da, Girona i Mallorca. Hi participaren 180 membres del movi.
ment a més d'uns 20 invitats.

lle- de Sant Martí Sesgueioles
(província de Barcelona i diòcesi
de Vic) la l Trobada del Moviment d'Unive rsitaris i Estudiants

Cristians. En efecte, es tractava
d 'una trobada de consolidació de
les

diferents

experiències

de

MUEC, sobretot en els cinc nuclis universitaris del Districte
Universitari de Catalunya i Ba-

~s sabut que el Secretariat
d'Universitaris Cristians de Barcelona, iniciat l'any 1970, va anar
evolucionant vers una línia de
moviment evangelitzador, clarificada a partir de l'any 1973 amb
les Jornades de Revisió realitzades a Vallbona de les Monges.'
A partir d'aquell any s'iniciava

1. Vegeu-ne un resum ampli a . Quaderns de Pastoral. , núm. 27, pp.
585-598 (1973).
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també un treball amb d iversos
cons iliaris de Catalunya interessats en aq uesta tasca per mitjà
d 'unes jornades anyals per a consili aris

d'es tu d iants. Així, l'any

1973 es trac tava de l'evangelització e n el món d els estudiants (Tibidabo, setembre); l'any 1974 es
treballava la :iniciació al movimen t ( Vallbona, setembre); i
l'any passat es reflexionava sobre
l'educació de la fe (la Selva del
Camp, setembre).
Corre lativament s'inicià un tre~
ba ll pastoral amb estudian ts tant
uni versitaris com ba txillers-COU
als diversos centres catalans, i a
partir del curs 1974 es començà
una coordinació de les experiències que es reconeixien en les sigles del MUEC (el nom més expressiu agafa t pe r l'antic Secretariat d'Universitaris Cristians
de Barcelona}. Fruit d'aquesta
coordinació, es va anar fent palesa la necessitat d'anar vers la
consolidació d'un únic moviment
a l'àmbit de les diòcesis de la
Tarraco nense. Aquesta l Trobada responia a aquest procés, més
enca ra quan el MUEC el darrer
agos t havia es ta t reconegut com
a moviment afiliat del Moviment
Internacional d'Estudiants Catòlics (MIEC-Pax Romana) a l'As-

semblea celebrada a Lima.' El
MUEC a Catalunya, encara que
amb ma tisos peculiars, omplia el
camp de la JEC, desapareguda a
la nostra terra des de l'any 1968.'
El procés d'aquesta l Trobada
del MUEC fou el següent: P rimer
es va reflexionar per grups sobre
de quina manera cadascú estava
present en el propi medi universitari i estudiant, obert a tota la
societa t. Després es féu sobre la
fe i l'Església consta tant com cadascú s'experimenta c reient a
l'inte rior de la seva actitud ac:tiva davant la realitat i com a ixò
és experiència cristiana i eclesial.
En Ramon Prat (de Fraga-Lleida) i en Josep M. Rovira Belloso (de Barcelona) ens varen aj udar com a experts a sistematitzar
i fer anar més enl là la refl exió
teològica. D'altra banda en Casimir Mart! va fer una ponència de
tip u històric sobre la presència
de l'Església aquests darrers anys.
Això va ocupar del 19 a l 21 al
vespre.
E ls dos dies restants es dedicaren al Moviment. En Ton i M.
Serramona va fer una ponènciasíntesi de com l'experiè ncia dels
moviments especialitzat s se situava a l'interior de les relacions Església-món. També parlà

2. Vegeu «Quaderns de Pastoral>, núm. 38, p. 345 (1975).
3. Vegeu el recent fulletó d'A. M. Serramona, Un moviment d'universitaris i estudiants cristians a Catalunya (Memòria d'Església), MUEC.
Ed. Claret, 1975. (CoHecci6 nova del MUEC, editada amb la coHaboració
del Centre d'Estudis Pastorals, el Centre Escolapi de Pastoral i l'Editorial Clare!.) També podeu veure, Salvador PI ~, El proceso de fe de los
militallt es del MUEC de Catal",;a a cIglesia Viva., núms. 58/ 59, pp. 399420 (1975).
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de la petita bistòria del MUEC president (Pere M. Comas), pels
que ens havia po rtat a aquesta responsables d'Uni versitat (NarI Trobada. Després es presentà cís Castanyer ), de batxiller s-COU
un projecte de docurnen t d'iden- (Josep M. Becana), i de relacions
t it at del MUEC Català, que volia
internacionals (Josep M. Carborecolli r el treball fet allà i servir nell ), pel secretari (Boni Bolivar)
d'identificació de to ta la gent pre- i pel consi liari general (Salvador
sent per a retrobar-nos en unes Pié).
opcions comunes. Aquest projecL'últim dia va fer-s'bi present
te es discu tí en grups diocesans en nom de la Presidència de la
i, finalment, el dia 23 es va aproConferència Episcopal Tarracovar com a text base dels grups nense el doctor Joan Mart!, bisbe
del MUEC de les diòcesis catala- d'Urgell i A. A. de Solsona, que
nes i de les Illes. E n efecte, la presid í l'eucarist ia fina l. També
presència d'un grup d'universita- els altres bisbes dels nuclis uniris de PaIma que es reconeixia en versitaris de Catalunya hi envial'experiència del MUEC va moti- ren la seva adhesió. També asvar que demanessin ésser tam- sistiren a la trobada membres de
bé presents en el document d'i- la JEC espanyola, la J EC portuguesa i la J EC suïssa, i també
dentitat fundacional , oi més quan
el Districte Universitari de Cata- Antonio Matos Ferreirn. secre talunya inclou també les Balears. ri general de MIEC-Pax Romana,
Després de l'aprovació del do- en Fèlix Martí, president de
cument d'identitat ( el MUEC com MIEC-Pax Romana, membres del
a moviment evangelitz.ador, ecle- Centre d'Estudis Eiximenis, memsial, educador i com a moviment ) bres de la JOC Catalana, allres
es passà a una part més forma l experiències de grups de revisió
i breu en què es va confegir una
de vida (del Clot i de Saragossa),
petita normativa interna i es fe- alguns vicaris episcopals, etc. Tot,
ren les eleccions corresponents. com a s igne de comunió eclesial
Així es va constituir l'òrgan ordi- i «catòlica» (universal) en aquesnari del MUEC que és el Consen ta discreta tasca evangelitzadora
Català, format pels coordinadors que el MUEC Català vol dur a
diocesans (Quim Vives, Tarrago- terme, per mitjà d'una cinquanna; Albert Pérez Bas tardas, Bar- tena de grups de revisió de vida
celona; Xavier Pelegrí, Lleida; presents enmig de la realitat uniJoan B. Serra, Girona; i Immacu- versitària estudiant del nostre
lada Mayol, Mallorca) i per l'e- país .
quip permanent constituït pel
Salvador Pié
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Crònica de Barcelona
Voler resumi r, en una crònica
ràpida, el que ha estat la vida
de l'Església barcelonina l'any de
gràcia de 1975 és empresa massa vas ta pe r no dir impossible.
Pe r això caldrà limita r-se a un
repàs general , a una mena de
cop d'ull, sense massa pretensions de totalitat ni de matís. I
ja des d'ara ca l aclarir que molts
de ls punts que apareixeran van
més enllà de les fronteres diocesanes i es refe re ixe n a l'Església
ca talana, en general; mirarem,
pe rò, de fer-ho no tar cada vegada que s'escaigui.

L'arque bisbe
A nivell episcopal les coses han
con tinuat si fa no fa com l'any
anterior. Aquest 1975 no s'ha caracte ritzat per cap presa de posició especialmen t vis tent ni per
cap decis ió pal·ticul arment agosarada o di scutida.

E l senyor bi sbe, com va essent
costum, ha re but visites de moltes menes, entre elles de comissions que anaven a de manar-li
que s 'interessés pe ls seus problemes (presos polítics, treballadors acomiadats, encausats per
motius diversos ... ). Les portes de
Bisbat semblen, doncs, obe rtes
a reclamacions de tot tipus, unes
r eclamacions, però, que no poden solucionar-s'hi .
Cal nota r, també, que el doctor
Jubany sembla particularment

sensible a la necessitat de progressar vers la tu tela jurídica
efi caç dels drets humans fon amen tal s (expressió, re unió , associació). En aquest sentit s'ha
m ani festa t pe r escrit i de paraula; concretament - i és només un
excmp le- el dia de la Me rcè, a
l'homilia que va fer d avant totes les autori tats - mi litars, civils
i
munici palsi
que
-diuen- no va ser ben rebuda.
A nivell di rectament eclesiàstic --o «eclesial», si us agrada
més la paraula- l'any no s'ha
carac teritzat pe r cap actuació
episcopal particularmcnt no table, que hagi provocat l'aplaudiment, l'oposició o la discussió_
Les estructures diocesanes
E ls Con sells episcopal i presbiteral s'han anat reunint i el
butl le tí «Ressenya » n'ha anat informant regularment els capellans i els altres intere ssats d'una manera, si se'ns permet de dirho, més aviat anodina i poc viva
i, certamen t, amb retard; sense en trar ara a opinar sobre la
importància que hagi n pogut tenir objectivament els temes tractats, el rct és que no s'ha establert cap corrent vital d'interès
ni de participació pe r part de
comunitats ni de capellans.
Cal deixar constància del nomenament de mossèn Joan E.
Jarque, retornat a Barcelona des71

prés de molts anys de girar
món, com a «delegat personal»
del senyor bisbe per a l'apostolat dels laics i de les primeres
gestions

d'aquest,

encaminades

a restructurar les dependències
de la casa número 7 del carrer
de Llúria, iniciativa que no ha
estat precisament aplaudida per
tots els qui, en principi, hi són
in teressa ts.
També cal anotar la tasca empresa amb vista a posar una mica
de coherència als ingressos dels
capellans. A partir del 1976 funciona una caixa diocesana de
compensació, que es nodreix bà~
sicamcn t de les aportacions del
Bisbat i de les parròquies. Es
tracta, només, d'un primer pas
important, que haurà de ser completat fins arribar a un plantejament conjunt de la totalitat de
l'economia diocesana.
La Delegació de pastoral obrera i la d'ensenyament s'han ma~
rufes tat particularment actives,
cadascuna en la seva línia prò·
pia: la primera ha rebut moltes
comissions, aquest any conflictiu, i ha fet públiques algunes
notes i dec1aracions; la segona va
portant endavant l'Escola de Magisteri de l'Església, l'Escola diocesana de Catequistes (iniciada
l'oclubre de 1974 ) i, en general,
tot el moviment catequètic.
També algunes vicaries episcopals s'han fet notar discretament,
o de manera més pública, arran
d 'alguns conflictes de la Zona.
Així, per exemple, la de Barcelona-Sud (on el nom de Cornellà
surt cada dia a la premsa) ha
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fet alguns comurucats, de vegades signats juntament amb el
Consell Pastoral de la Zona; o la
de Sabadell, que s'ha ocupat dels
problemes del sector tèxtil i un
comunicat de la qual sobre la
pena de mort va provocar l'única multa important del nostre
bisbat en uns temps en què
aquestes s'havien convertit en el
nostre pa de cada dia: mig milió
de pessetes van ser imposades al
vicari episcopal, que posterior·
ment li eren indultades, després
d'haver estat objecte d'una dràstica reducció.
Cari las ha emprès una restructuració amb vi sta a donar consistència a les delegacions de Zona.
l la Delegació diocesana de Missions ha continuat en la línia de
l'any passat : per segona vegada
el Domund s'ha fet sense recapta pels carrers, cosa que no ha
minvat pas ]a quantitat recollida.
També ha estat important tota
l'obra de restructuració de l'Arxiu diocesà, d'una gran volada,
i la de la Biblioteca episcopal,
amb vista a constituir, juntament
amb altres, un gran fons de ciències eclesiàstiques.

Parròquies i institucions
La vida de les parròquies s'ha
caracteritzat - i no és pas res
de nou- per una gran diversitat. A desgrat de la publicació
del s «Obj ectius prioritaris de
l'acció pastoral» (febrer de 1974),
no s'ha pas establert cap coherència, ni que s igui mínima, ni

s'ha vist que s'hi dediquessin esforços. La pastoral parroqujal
apareix aixf -al llarg i ample
de la geografia de la ciutat, del
cinturó urbà i de les comarques
diocesanes- com una selva fron~
dosa deixada massa a l'albir de
cada rector. AlIà on aques ts s'entenen, s'arriba a una certa pastoral de Zona; tal és el cas -a títol d'exe mple- del Sector Pasto ra l Sant Gervasi, de l'arxipresta t de Palomar, de Santa Coloma de Grame net, de BarcelonaSud , del Baix Llobregat o de Sabadell, e n alguns amb la impulsió del vicari e piscopal. Pe rò no
fóra sa d'enganyar-nos: aquests

inte nts de . Pastoral de conjunt .
deixen al defora massa illots parroquials, que van fent via per
compte p ropi.
En aquest marc general, no té
res d'es trany que les parròquies
present in feso mies ben diverses.
I que els mateixos esforços de
pastoral conjunta avancin seguint
Lín ies dife rents. Val la pena d eixar cons tància. per la seva «novetat», dc la que se segueLx en

fo rça

parròquies

del

cinturó

obre r, on s'està construint unes
comunitats cri s tianes, i en conseqüè nc ia una vida parroquial,
seguint uns mòduls molt diversos dels «tradicional s».

També cal remarcar que, alIà
on no es renova, la vida de les
parròq uies va essent cada vegada més guanyada per l'atonia i
que són nombroses aque lles que
es converteixen en centres burocràt.ics i -diguem·ne- litúrgics.
La Facultat teològica de Barce-

lona con tinua amb el problema
no resol t de la doble secció, per
bé que ara s'hagi entrat en una
e tapa de calma i bona e ntesa.
Tanmateix, el nombre de matricula ts als «cursos ins titucionals»
(els estudis unive rs it aris pròpiament dits) va djsminuint en totes dues seccions.
Connectats d'una manera O altra amb la Secció de Sant Pacià ,
van funcionant l'Institut de Teologia i l'Institut de Li túrgia (el
darrer, depenent del Centre de
Pastoral Litúrgica), amb un bon
nombre d'alumnes ; també ha
continuat l'Escola diocesana de
Catequistes (iniciada l'octubre de
1974), per bé que la interdiocesana es t robi amb problemes. Connectada amb la Secció de Sant
Francesc de Borja, l'Escola de
Teologia per a Seglars va continuant la seva tasca. Les institucions que g iren entorn d 'una Secc ió i les que ho fan entorn de
l'altra es mouen, però, en àm bits
diferents i pràc ticame nt no tenen
connexio ns entre elles.
Encara que no pertanyin al Bisbat de Barcelona, sinó que s'estenguin a tots els bisbats catalnns, fem esment de l'Associaci6
de teòlegs catalans, que va celebrar les seves XI Jornades a Ciutat de Mallorca, del 27 al 31 de
desembre, sob~e el tema . Poder
i au toritat en l'Esglés ia », i de
l'Associació bíblica de Catalunya,
erigida canònicament a l'arquebisba t de Tarragona i que va celebrar les seves XIV J ornades
anya ls els mateixos dies a Banyoles sobre el tema «Terminologia
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d'autoritat en el Nou Testament •.
Aques ta darrera organitza els
«Cursos per a monitors bíb li cs»
l'estiu, conj untame nt amb el Secretariat in terdiocesà de Catequesi, i els «Cursos de Pastoral Bí·
b lica», d'octubre a maig, juntament amb el Centre d 'Estud is
Pastorals.
Aques t any 1975 ha estat important per a 1'1l1SWut Católic
d'Estudis Socials de Barcelona

(ICESB): ha emprès obres d'una
certa cons ideració en una ala de
l'edifici de l'antic Seminari per
t al de traslladar-hi, dintre de poc,
la totalitat dels seus cursos i
de ls seus serve is; precisament
dintre del 1976, el dia 19 de gener, celebrava el vint-i-cinquè aniversari de la seva fundació, amb
una missa a la capella del Bi sbat,
presidida pel senyor arquebisbe,
i un sopa r de germanor on s'aplegava gent que h i havia tingut
responsabilitats al lla rg d'aques ts
vint-i-cinc anys.
Agermana ment ha continuat la
seva tasca, en Ja línia que li és
prou coneguda i ha anat enviant,

regularme nt, el seu butlletí, que
l'any 1974 arribava al número
100.
També el Centre d'Estu dis Pastorals ha continuat (a partir d'aquest octubre amb una restructuració considerable del seu programa de cursos) i, abans de coro nar e ls seus vuit anys de vida,
veia aprovats els seus esta tu ts i
era erigit canònicament el 6 de
maig a Barcelona, per bé que
amb un en trellat interdiocesà.
La Fundació Vidal i Barraquer
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va consolidant-se en la seva triple secció: centre mèdico-psicològic, escola de psicologia religiosa i secció d'investigació.
Tocant a l'[nslitut de Sociologia i Pas/oral Aplicada (ISPA) recordem la seva tasca inves tigadora, e ls seus curset i seminaris i el seu paper en l'organització de la conferència internacional de Sociologia reli gio"a de
Lloret de Ma r.
El Servei de Colònies de Vacances, depenent de Cari tas i e n
bon ritme de creixement, conti·
nua e n el doble vessant d'organització de Centres d'Esplai i
de Cases de Colònies, i de preparació de monitors , a través de
l'Escola de l'Esplai.

Clergat i Seminari
El cl ergat, com a cos, no ha
experimentat sotragades sensibles, s i no és e l seu progressiu
enve lliment i el con tinu degoteig

de les plegades; però aquestes
són qüestions que, d'un temps
ençà, semblen pertà nyer a la normalitat. De fet, s i el Seminari
M ajor de Barcelona comptava
l'octubre de 1974, 82 candidats
(en situacions distintes, des del
període d'acolliment inicial fins
a l'eta pa de servei diaconal, acabats els estudis), 82 eren tam_
bé l'octubre de 1975, d esprés de
10 ordenacions al presbiterat i
12 baixes. Naturalment que aquestes 10 ordenacions no paHien, ni
de bo n tros, les baixes del cos
clerical per defunció (n'hem

comptades 28) o pel camí de la
secu larització: l'any 1975 aquestes deue n haver sobrepassat les
10_ Però d'aquest problema ja
se'n va o cupar «Quaderns» al número anterior (vegeu núm_ 39,
1975, pp_ 413-4 17), amb la publicació d'un informe , les xifres del
qual ere n prou eloqüents.
Aquest quadre caldria complelar-lo, encara, amb e ls sacerdots
religiosos i també amb la presència de nombrosos capellans
provinents d'altres bisbats, i no

només de parla catalana, els
quals han augmentat també
aquest any.
E l Seminari Menor de la Conreria demanaria un tractamen t

més detallat que el que aquesta
crònica permet. Transcrivi m el
que constava a l'articl e de Joan

Busquets del número anterior
(núm. 39, 1975, p. 409): «Barcelona té e l Seminari Menor de Tiana (de fet un col'legi molt obert)
gairebé ple, amb 250 alumnes,
des del 6è cie bàsica fins al COU.»
Limite m-nos a afegir-hi que la
connexió entre aques t «Se minari
Menor» i c i Seminari Major planteja problemes, que no estan pas
manca ts d'importància ni de significació.

Uoa associació, de nom més
òlviat vuitcentista, J~ a anat apa~
reixe nt tímidament a Ja llum pú-

blica: l'Associació Ca/alana d'Eclesiàs tics. Es troba, encara, en
perfode de constitució i vol donar continuïtat i solidesa a l'anomenada «Assemblea d 'Eclesiàstics Catalans», que es va reunir
al final del 1973 amb motiu de

la detenció de 113 persones de
la iBegal . Assemblea de Catalunya » a la parròquia de Maria
Mitj ancera. S'ha reunit en diverses ocasions, sempre a remolc de
situacions d'emergència. Ha fet
alguna declaració (20 de setembre: davant la situació actual;
10 cie novembre: petició d'amnistia), que no ha arribat mai a la
pre msa. Com indica el seu nom,
tampoc no es contreu a les fronteres barcelonines.
Cal remarcar també les trobades de capellans joves a nivell de
Cata lunya, arran del Curs d'Iniciació Pastoral de l Centre d'Estudis Pastorals. Aquestes reun ions
volen fa cilitar el coneixement
mutu i el plantejament de qüestions pastorals d'interès comú .
S'han fe t a Igualada i a Hostalets
de Balenyà i, darrerame nt, a Vic.
Els capellans de Barcelona hi acudeixe n en nombre notable.

laïcat
Moviments Jaics, organitzac ions, associacions, e tc., han anat
fent el seu camí, no sense pro-

blemes: HOAC, ACO , JOC, JAC,
Trobades de Joves, Comissió de
Serveis de les Comunitats de Base, etc.
Potser val la pena destacar, referent a la joventut, la celebració de Si/tera-80 al Castell de l'Areny durant la Setmana Santa,
que aplegava uns set_cents responsables de Minyons Escoltes i Guies
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Sant Jordi, els estatuts dels quals
havien estat aprovats, de poc,
p er la conferència episcopal catalana (vegeu «Quaderns», núm.
35, 1975, pp. 149-155) i la Primara trobada catalana del MUEC
(Moviment d'Univers itari s i Estudiants Cris tians), que va reunir
a Sant MarlÍ de Sesgueioles uns
dos-cents participants els dies
19-23 de desembre i de què es dón a no tícia més de tallada en
aquest mateix número. Tots
aquests movimen ts es mouen en
l'àmbit català i no queden tancats en les fronteres del bisbat
de Barcelona. .
El novembre proppassat, aprofitan t l'estada a Lleida de mossèn
Bonaventura Pelegrí, cons iliari internacional del M.I.E.C. (Moviment Internacional d'Estudiants
Catò lics), una cinquantena de con-

siliaris de joventut de tot Catalunya es trobaren a la casa Mat er Salvatoris, del Tibidabo (Barcelona), per revisar conjuntament
e l treball pastoral amb jove nt.
Tant la participació com el deb a t
d e les qüestions (mètode de revisió de vida, pedagogia de la fe,
sentit de moviment ... ) oferiren
símptomes de clarificació i de represa.
En la mateixa llnia ha com ençat a funcio nar el Depar tam.ent
de Pastoral de Joventut al Centre d' Estudis Pastorals. Bàsicamen t és un esforç de reflexió de

consiliaris de les diverses diòcesis catalanes i dels diversos movimen ts, per aprofundir aquelles

qüestions de fon s que són un repte per al nostre treball d'Església.
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També val la pena deixar constància que els Equips de la Ma"e de Déu -igualment a nivell
català- van dur a terme una important enques ta, que va ser con-

testada per un 66 %, xifra con siderable, s i atenem que es tracta d'una enquesta molt àmplia i
que ha estat enviada a 2.140 persones.
I saltant ara per damunt les
fronteres de Catalunya, el Cmtre d'Estudis Francesc E ixime-

nis, d'intel·lec tuals cristians, ha
vis t «consagrat» el seu treball

dels darrers anys amb el nomenament del que n 'havia estat, fins
ara, president, Fèlix Martí, com a
pres ident internacional de Pax
Romana. E l president del centre
ba rceloní és, des de l mes d 'octubre, Pere Lluís Font.
El Secre tariat diocesà de Justícia i Pau s'ha mostrat particularmen t actiu en la línia que el
caracteri tza. Així - i és només
un exemple- tothom sap que de
les 150 mil signa tures que es van
rer arribar a l president de la Conferència episcopal espanyola perquè sol·licités l'amnis tia, unes 50
mil procedien dels bisbats catalans. E l Secretariat barceloní ha
treballat en connexió amb els de
Girona i Tarragona.
E l Grup cristià de promoció
i defensa dels drets humans ha
continuat també la seva actuac ió
en relació estreta amb Jus tícia i
Pau. Al seu costat existeixen diversos grups de sectors i de parr òquies. El de Sant Andreu de
Paloma r s'ha fet remarcar pel
seu dinamisme.

L'aparició del Club Torsimany
po t interpretar -se com la presència d'una mena de contestació
sense nerviosis mes_ Integrat per
5 preveres i 4 laics, el club s'ha
li mitat a enviar unes cartes al
bi sbe de Barcelona sobre diversos aspectes de la vida de la
nostra Església (de les quals ha
donat compte sumàriament la
premsa i que després han estat
publicades íntegrament a . Documents d'Església» i a «Correspondència»), que es mouen en
lI ns registres que no són pas els
de les directrius oficials_

Els religiosos
E ls religiosos constitueixen al
nostre bisbat un món complèx,
di fíc il d'abas tar amb un cop d'ull
i que no ofere ix, com a cos, cap
coherència humana i pastoral. co-

mençant per un fet tan de base
com és e l seu arrelament en la
realitat sòcia-cultural que els envolta.
Entre e ls ferments progressius

que treball en aquest sector, cal
notar la tendència creixent a establir contactes entre les diverses congregacions, a incorporarse en la vida pastoral i -sobretot entre les religioses- a formar petites comunitats que s'instaHen en zones populars i miren
de compartir la vida de la gent.
Parlant dels religiosos, no sabríem oblida r que els jesuïtes tenen un fo rt influx amb la seva
Secció de la Facultat Teològica,
que els salesians tenen també una

projecció que va més e nllà dels
seus centres propis, a través del
Seminari Martí Codolar i, sobretot, que Montserrat continua
exercint un paper que va molt
més enllà del que escauria a un
simple monestir i que e l seu pes
per a tot Catalunya és de primera importància.
Pel que fa a l'estructu ració, cal
tenir en compte un quàdruple
òrgan:
a) La Confederació de R eligiosos (CONFE R), que es mou a nivell de Catalunya i que fa una
tasca positiva amb vis ta a pro·
moure la coHaboració i la posada al dia de les diverses congregacions_ Aquest any la CONFER
femenina ha experimentat una
crisi, que ha comportat la renova·
ció de l'equip dirigent.
b) La Federació Espanyola de
Religiosos d'E nsenyament (FERE), e n el seu nive ll «regional» :
co m el seu nom indica, aplega no·
més els religiosos que es dediquen a l'ensenyament. Està sot·
mesa a les batzegades que sofreix
aques t sector en el moment pre·
sent de la nostra societat i es
fa difícil destriar i garbellar allò
que té d'acció renovadora i el
que representa una defensa d'c in·
teressos creats»_ La FERE com
a tal, a desgrat dels nombrosos
esforços que fa no es presenta,
però, com un sector de punta en
la construcció d'una escola no·
va, popular i democràtica, aspiració cada vegada més compartida a la nostra societat.
e) La Vicaria Episcopal de Religioses, a nivell diocesà, ha re·
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novat enguany el seu equ ip dirigent i, fin s ara, s'ha anat movent
en u n p la més aviat discret.
d) La Conferència de Pro vincials i Abats és un òrgan que no
pretén pas abastar la totalitat
dels religiosos i que, per això mateix, pot representar - i representa de fe t- una línia de més coh erència e n un senti t renovador.

«Trobada»
Intents de vertebració de moviments i associació de laics han
estat fets al llarg de molts anys.
L 'antic Secretariat d'Apostolat
Laïcal barceloní (SAL) va deixar
pas, sense dissoldre's, a la Xarxa de Grups Laïcals de l'Església Catalalla (XGLEC), que no ha
arribat a constituir-se de manera
p rou sòl ida i efic ient.
Aquest any ha nascut un nou
intent de trobament, anomenat
Trobada permanent d'entitats
d 'Esglés ia. Va començar a constituir-se amb motiu del decretllei antiterrorista i dels processaments sumaríssims -consells
de guerra- cie l'estiu; però ha
quallat més plenament el darrer
trimestre de l'any. Voldria -diu
un document de presentació«potenciar la presència i el testimoniatge col·lectiu dels cristians
davant dels fets públics i dels
canvis que va experimentant la
nos tra societat. ( ... ) Vol ser el lloc
on la veu suscitada per l'Esperit en cada cristià ( ... ) ressoni collectivament amb tota claredat i
llibertat». Tanmateix, no pre-
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tén erigir-se en cap supraorgani tzació ni en una confederació d'associacions.
Però no sabríem oblidar que
la constitució de Trobada no s'ha
fet sense unes certes tensions, que
fins han saltat a la premsa, amb
una fàcil i falsa simplificació de
«d retes » i «esquerres» de l'Església catalana i amb dive rses allusions a la ingerència de factors
i d'interessos directament polítics.

Revistes i publicacions

Les publicacions periòdiques
han anat seguint el seu ritme.
Notem «Correspon.dèn.cia» (que
ha jn trodult fotografies), «Ager,-r(al1amenl» (de caire monogràfic), «Qüestions de Vida Cristiana» (sempre interessants) «Quaderns

d'Orientació

Fami1iar»,

.Documents d'Església» (que
manté un to sostingut i àdhuc
en superació), «Quadems de Pastoral» i el darrer de tots, «Foc
Nou», que també ha anat creixent i que, a partir del 1976, passa del Centre de Pastoral Li túr·
gica a Publicaciones El Ciervo,
S. A.

Ultra l'acció editoria l del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, cal deixar constància de
l'aparició del segon volum de
l'Arxiu Vidal i Barraquer, a cura
de Miquel Batllori i Víctor Manuel Arbeloa (Publicacions de
l'Abadia de Montserrat), i també,
per tractar-se d'autors nostres o
de temes que ens atenyen direc-

tament, del segon volum de Literatura cristial7a i societat, de
Joan Gomis, dedicat a Dostoiewski (Nova Terra), Manll el Bonet i
Muixi, prevere d e Barcelona,
aplec d 'a rticles, reco llits per J oan
Canals i Lamie l, amb un estudi
introd uc tori de Casimir Martí i
Josep M. Rovira ( ova Terra),
L' Església catalana al segle XX,
de J osep Massot i Mun taner (Curial ), S ubjecte, de Lluís M. Xirinacs (Claret), Galeria de personatges, de Miquel Batl lori (Vicens Vives), Mont serrat, juliol
1936, de arcis Xi fra (nova ed ic ió), Antologia de sacerdots poetes, de Josep Grau, Fa cinquanta
anys, d'Antoni Sospedra (Ed. Bal_
mes) i els volums de la coHecció
Saurí: Memòries sob re la JOC
a Catalllnya, de Josep Castaño,
Diari d'ull any de peonat ge, de
Pere Re lats, L'univers de la fe, de
Josep M. Rovira Belloso, Mort i
es perança, de Uuis Duch, i Els
elements essencials de la fe c ristiQ/la, promogut pel Centre d'Estudi s Francesc Eiximenis. No sabríem oblidar una gran obra del
viga tà mossèn Edua rd Junyen t,
El Monest ir romànic d e Santa
Maria de Ripoll (Rivesset).

Problemes i conflictes
Entre la problemà tica diversa
de tipus més o menys conflictiu
que ha viscut el nostre país i
que ha influït en la vida de la
nostra Església, val la pena deixar constància de tres punts:
a) La situació creada pel de-

eret-lle i ant iterrorisme del mes
d'agos t, amb tota la proble màtica
anterior i poste rior, en particula r la detenció de tres re ligioses
(29 de juliol), que no e ren de ixades en llibertat provisional [¡ns
al cap de quatre mesos (26 de
novembre), la de mossèn Joan
Soler i Soler, de l'equi p pastoral del Poble Nou (9 de novembre), que encara continua, per bé
que no a la presó, i els consells
de gue rra del mes de setembre,
amb les 11 penes de mort i les
5 execucions en què van desembocar. Nombrosos han estat els
sectors de la nostra Església que
han viscut amb molta intensitat
aquestes situacions; el doctor Jubany va pronunciar unes paraules l'endemà mateix de les execu c ions; a moltes esglésies no hi
va haver homilia ni cants a les
misses d'aquell diumenge; funerals pe r als executats van ésser
violentament imped its per la força pública i elements incontrolats, que van arribar a lesionar
mossèn Robert Pons Rovira, quan
estava a punt de començar la
missa a la parròquia de Sant
Francesc de Sales. Deixem constància, també, que les para ules
del papa, cens urades a la premsa i aHudides en to crític pel
president de l govern, van ser àmpliament difoses pel sistema de
la multicòpia, així com altres textos de provinença e pi scopal (Girona, Tarragona, i bisbe Iniesta
de Madrid).
b) La llarga agonia i la mort
del cap de l'Estat, Francisco Franco, amb els runerals que arreu
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van organitzar governs civils i
municipis i que van veure's massivament concorreguts. Cal dei·
xar constància que, en general, la
discreció possible va ésser la
norma al nos tre bisbat, començant per les paraules del doctor
Ju bany al fun eral oficial de la
catedr al. Per això, en aquest cli·
ma general dc sobrietat, va sob·
tar més l'estranya solemnitat de
Badalona, amb concelebració a la
qual l'arxiprest invitava expressamen t els capellans.
e ) El tercer es nua entorn de
Lluís Maria Xirinacs : vaga de la
fam a Carabanchel, proposició
per al premi Nobel de la Pau,
vaga de la fam a Montserrat, ja
en llibertat, en temps d'Advent,
juntament amb els «captaires de
la pau », i es tada ulterior davant
la presó Model (també amb els
«captaires»), demanant l'amnistia.

Commemoracions i aniversaris

Aques t any de 1975 s 'han es·
cai gut, entre altres, el vuitè cen-

tenari del naixement de sant Ramon de Penyafort a Vilafranca
del Penedès i el setè de la seva

mort a Barcelona; igualment, el
cinquè centenari de l'establiment
a Barcelona de les monges jerònimes.

També el Museu Geològic del
Sem inari ha celebrat el primer
centenari de la seva fundació pel
doctor Almera; amb aques ta ocasió s'ha posat de manifest la importància de l'obra duta a terme al llar g d'aques ts cent anys
i la progressiva obertura del museu als investigadors de perto t.
També s'han escaigut dos aniversari s més recents de particular signi ficació: el vint-i-cinquè
del traspàs de mossèn Pere Tarrés (antic dirigent fejocista que
ingressà al Seminari després de
la guerra) i el vintè del de mossèn Antoni Batlle, fund ador de
l'escoltisme catòlic: un i altre han
dona t lloc a diverses commemo·
racions i han estat, per a molts,
ocasió de reviure planes de la
nostra història encara recent.
J, per acabar, val la pena deixar constància (perquè la seva
obra destaca més enllà dels nostres cercles barcelonins i penin·
sulars) de la mort de l'escolapi
pare Miquel Altisent, que havia
estat, un temps, director de l'Institul de Música Sagrada de Milà .
Josep M . T% saus
i Josep M . Fisa
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La Girona del postconcili
Quan mires e l camí que han
fel els cristians de Girona els
da rrers anys i p enses en les vies
de re novació que ens havia obert
el Vaticà lI , no pots menys d 'exclamar: Que pe tit el carni recorregut! Amb tot, mirant objectivamen t les coses, cal reconè ixer
que, gràcies a Déu, en la pastoral
diocesana, s'han donat fets positius, que mereixen ser posats en
relleu . Quina h a estat, doncs, la
Gi rona del pos tconcili? ¿A on
s'han fet ;entir més e ls des igs
d'adequar la pastoral a l'esperit
del Conci I i?
Tant pe r part de l bisbe Jubany com del bisbe Camprodon,
cal fer notar, en primer Uoc, la
volunta t decidida de r est ructurar e ls organismes diocesans de
govern i de revitalitzar els pla ns
pastorals de la diòcesi. Sense b aixar a detalls cal citar aquí la
prompta constitució del ConseU
Presb itera l (l'actual és el quar t)
i l'organització de la pastoral de
conjunt segons Ics orientacions
del canonge Bou lard. T ambé en
aquest apartat podem r ecordar la

l'estructuració dels arxipres tats,
el funcionament de la Mutualitat i de la Caixa de Co mpe nsació
pe r a l cle rgat , i la formació del
Co nsell d 'econo mia de l Bisbat.
Evidentment que no to ts aquests
esforços ha n resulta t igualment
reeixits, però sí que han creat
més consciència de participació
en els afe rs pastomls, a dins de

les tensions i les diferèn cies de
líni es que es donen avui.
Uns temps importants per a
la d iòcesi van ser e ls de la segona meitat dels anys seixanta . Es
va fcr un pas endavant e n el
moviment lit úrgic, amb presses
i reticències alhora, i, en especial, hi hagué una florida en el
camp de la catequesi. La posta
en marxa del Secretariat , la llc-.
cessió de cu rsets per a catequistes, la recerca de noves formes
per a la professió de fe, l'inici
de grups de cateques i d'adults e n
les parròquies, les publicacions a
títo l privat que corrien de mà en
mà, la participació d'educadors
a ls curset de l'Escola Interdiocesana, e tc ., en s6n un bon testimoniatge. D'aquesta època cal re.cordar, encara, e l que s'anomenà
la pastoral del turisme. Amb el
desig de buscar nous camins per
evangelitza r l'home influït pel turisme, es promogueren i realitzaren tota una sèrie de noves accions. Citem la instaHació de
nous llocs de culte, la formació
de centres d'acoll iment, com el
ccntre ecumènic de Platja d 'A ro,
Ja posta en marxa del moviment
«joventut i turisme», els intercanvis sacerdotals en lloc s de la
costa, l'atenció al personal de serve i des d'angles diferents, l'anim ació parroquial a b ase d 'actes
cultura ls i a rt ístics, e tc. Del conjunt d 'aquests intents el temps
n'ha esborrat molt; amb tot, a
moltes persones els va donar una
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nova visió de la realitat i de l'evangelització que encara roman
i es fa notar_
Parlem ta mbé de l'Apostolat
laïcal. Mentre els moviments de
j oventut cntraven en una etapa

de s ilenci per culpa de la crisi
de l'A.C. especiali lzada, prenien
nou vigor e ls serveis i e ls movi-

ments d'infants i adolescents. Cal
citar aquí el Moviment de Min yons Escoltes i Guies Sant Jordi , el MIJAC i el Servei de CoJònies i Casals d'estiu. En aquests
moments s'està posant en marxa
l'Escola d'Esplai depenent de
les tres comissions diocesanes
d'aquests moviments amb la intenció d'oferir serveis de formació programats i més complerts.
No cal dir que una obra d'aquest estil pot exercir un paper
important en Ja pas toral diocesana en e l seu terreny, i pot donar pis tes per a noves possibi-

litats. En el camp dels adults
han funcionat l'HOAC, Cari tas, el
Moviment Familiar Rural, els
Equips de la Mare de Déu i el
Secretariat de Justfcia i Pau, nou
de trinca. Sen se cap mena de
dubte és en molts d'aquests grups
on hi ha hagut més castanyes, i
on la gent, amb més o menys en-

cés de transformació, del qual
parlàvem amb detall a la darrera
cròn ica. En lín ies generals. podem dir que el Seminari M enor
ha de ixat de ser un sem inari-internat i va esdevenint le ntament
lm centre d'animació pastoral de
vocacions, partint del principi que
és en el s i de les comuní tats cristianes on s 'ha de suscitar el germen vocacional i el seu creixe-

ment. El Seminari Major continua e n la mateixa diòcesi i fa
l'encami nament al minis teri en
tres e tapes: etapa introductòria
(de discerniment vocacional i ma-

duració humana), curs teològic (5
anys) i etapa diaconal (a les parròqu ies). Segons uns, el Seminari conti.nua essent un baluard de

l'ortodòxia; segons altres, hi ha
la convicció que se n'ha fet un
gra massa. Jo opino que és millor dedicar-hi hores que criti-

car-lo.
Quant a les publicacions diocesanes cal dir que, a parti r del

nou any litúrgic, ha sortit el . Full
Parroqu ial» amb un nou format i

amb tota una sèrie de seccions
canviades, gràcies al nou equip

de redacció. També acaba de reaparèixer la revista . Vida Catòli-

cert, s'ha s ituat a la frontera d'un

ca» amb uns nous aires. Nascuda a l'ombra dels moviments

camí

movi-

d'A.C., sembla que s'hi vol donar

ments d'espiritualitat han vist
també en aquests temps, un desig acomplert: disposar d'una casa d'Es piritualita t per a cursets,
convivències, exercicis. etc. L'edi-

una vis ió àmplia i convertir-la
en una publicació diocesana més
oberta al que passa a dins i a
fora de les comunitats cristianes

de

renovació.

Els

fici s'ha constniit a Casa Missió
de Banyoles.
El Seminari ha viscut un pro-
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de la diòcesi.
Molt considerable és la tasca
de l'equip coordinador de les religioses. Funciona en forma de

departaments i està al servei de
les comunitats oferint e lements
de formació de tot tipus. Darrerament és bonic veure com algunes comunitats religioses restable ixe n les hospederies per
acollir grups en pla de recés, convivència, pregària, e tc. En aquest
mateix esperit podem considerar
la vinguda dels monjos cis tercencs a Sol ius. La seva presència
ha convertit aquell indret en un
lloc de reflexió i de reunió pe r
a cristians de Girona i d'altres
indrets de Ca talunya.
Heus aqui, doncs, el recompte
de les princi pals coses que m 'han
vingut a la memòria i que he recollit d'aqui i d 'allà. En cada un
d'aques ts esforços es noten llavors de renovació i la presència
de l'Esperit. Però tota aquesta
sèrie de r ealitats, al costat de la
fe, del pescador que resa a alta
m a r, de l'home que comparteix
la casa amb l'emigrat que acaba
d 'arribar, del malalt que no ha
gosat demanar la curació a Lour-

des, del catequista que malgrat
no sortir-se'n continua preparantse , del consiliari que comparteix
la fe amb un grup que no s'hi fa,
de ls joves que després de deu hores de treball a l'hotel troben
temps per buscar feina per a l'amiga acom iadada, de la noia que
s'ha fet monj a simplement per
se r fidel a la Paraula de Jesús,
del bisbe que diu «torneu bé per
mal », quan això no SÓn paraules ...
l és d 'aquesta llista inacabable de fets i de persones d'on e ns
neix l'autèntica esperança. En
aques ts moments per la d iòcesi no passa gairebé res d'espec ial, i són potser aquest silenci i aquests signes de senzillesa
el que més ens convé, perquè la
frescor dels que es tenen per febles en la fe ens contagiïn l'esperit de fortalesa que els posseeix. «Ve l'hora que el ll oc o n
ado rareu el Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusale m» (Jo
4, 21).

Ramon Oller
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Crònica de Mallorca
Des de la darrera Crònica de
la nostra illa a .Quaderns. (núm.
35) ha plogut molt i ha plogut
fort; ha fet calabru ix, fins i tot.
Veurem si la nostra terra ha quedat amarada.
Dc tot el que ha passat aquest
estiu i la tardor, en triaré alguns
aspectes . Tres, els més sobresor·
tin ts.
Perquè hi ha hagut un cara·
mull de coses i cosetes : enquestes i balanç de fina l de curs 7475, pel juny; inflació i overbooking turístic quan cremava el
sol d'agost; calentes discussions
a Ciutat sobre el Parc de la mar,
entre Ser t, Miró, joves avantguardistes, d'una banda, amb orquestració de l'opinió pública més
sensible, i de l'altra negociots i
ÍTacció blava a l'Ajuntament; avalot pintoresc sobre vestits vermells, prebendes, privilegis, etc.,
entre els canonges per una previsible reformeta o renovació des
de Madrid, amb ecos al diari del
Movimiento i interrogants sobre
què fan, per què serveixen i p er
què cobren avui els canonges ... ;
un capellà que fa feina a hostaleria és elegit president de la
unió de trebaUadors i tècnics al
seu Sindicat; dues Congregacions
celebren capítol general a l'estiu:
els Missioners i les Missioneres
dels SS. Cors, am b esperit ben
ampli de revisió i renovació, amb
decisions que miren cap a un futu r de l'Església i de la vida religiosa; pel juliol, funeral de ne84

gre i en llatí pel fundador de
l'Opus Dei acompanyat d'un article d'un prevere mallorquí de
l'Opus que ens recordava que
qualque pas de l'Esperit tal volta ens passa desapercebut als mallorqu ins i això no pot esser: cal
conèixer l'obra universal i decisiva de monsenyor Escrivà (gràcies per l'avís); .apertura. del
Centre d'Estud is teològics al món
mallorquí amb programació de
cursos per aodprestats i parròquies; final d'un setembre negre
amb tensions a homilies (sense
multes aquí, però sí a Menorca);
«arengas» del governador civil
que han donat la volta a la península i .parle del extranjero.
arran de Ics reaccions per les penes de mort del setembre; i ja
al final d'aquest breu resum, cal
esmentar els solemnes i concorregu ts funerals a la seu i a Ics
parròquies del centre de la Ciutat, i a les dels pobles, on DO
mancaren les homilies, plenes de
lloances, i en primer lloc la del
bisbe, per la vida i la mort del
cap de l'Estat. Diguem, també,
que de l'homilia del cardenal de
Madrid a la Missa de l'Esperit
San t del dia 27 de novembre se'n
féu una edició de 28.000 exemplars per repartir a diverses parròquies i centres d'Església. Els
dies 28-30 de sembre es tingueren
aquí, a Son Roca, les Jornades
Catalanes de Teologia sobre autoritat i llibertat en l'Església; amb
poca informació i, consegüen t~

ment, poca participació dels mallorquins.

Declaració episcopal
sobre la llengua
Dia 10 de juny el bisbe de Mallorca i adminis trador apostòlic
d'Eivissa i el bisbe de Me norca
signaven una declaració sobre «la
responsabil itat dels cristians en
la promoció de la nostra llengua
i cultura.. Fou publicada a
«Lluc. i als tres diaris de Mallorca, i també en alguns de Barcelona , i després als B. O. dels bisbats de Mallorca i Menorca. Molts
dels qui ara llegeixen aquesta
crònica la deuen conèixer. En
part repeteix el que digueren anteriorment els bisbes catalans, però, com diu Josep Massot i Muntaner «amb menys ambigüitats»
( <<Lluc., desembre de 1975), se li
pot fer el retret de no subretxar
més la personalitat i els valors
prop is dels habitants de les Illes
com a poble i de recolzar-se massa en la doctrina eclesial de les
«minories è tniques» (vegeu grup
Tors imany de Barcelona).
No gaires dies després «Diario
de Mallorca» ja demanava opinions. Un capellà digué que això
no era tasca dels bisbes, un altre -de l'Opus- que els no mallorquins no havien de ser discriminats (i jo pregunto ¿i els mallorquins sc, com fins ara?), un
altre insistia en la personalitat
del nostre poble, i -aquí comen-

çà la polèmica- el pres ident de
l'Obra Cultural Balear (llegiu
més o menys, l'Omnium mallorquí) afirmà que la declaració era
oportunista i que l'Església de
Mallorca tenia un 80 % de la responsabilitat en la prostració de
la ll engua que patim ara .
La polèmica que segu í fou motivada per aquesta última afirmació de Climent Garau i hi participaren aquells que més tost no
eren acusats. Els quí, entre la
clerecia, deien totes les misses en
castellà perquè «això era lo pastoral . no digueren «aquesta boca
és meva ». Restaren muts com
l'esfinx. Solament un, del qual al
núm. 35 de «Quaderns . (p. 177),
vaig reproduir una frase, replicà a un sacerdot secularitzat
-defensor de l'ús litúrgic del mallorquí- i tingué el m al gust de
signar-se com a «capellà en actiu ».

Segons un sondeig que publica «Lluc» al núm. de desembre
de 1975, d'una mostra de 30 parròquies de Ciutat sols es diuen
un 19 % de misses dominicals en
m allorquí; de 45 parròquies de
pobles, el percentatge és del
38'25 %.
Però cal reconèixer que la declaració dels bisbes ha començat
a moure qualque cos fossilitzat.
Es comencen a dir a1gunes misses més en mallorquí i l'ensenyament del català s'ha introdLÜt a
centres depenents de l'Església.
Però molts d'altres DO tenen
orelles per a escoltar .. .
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Justic ia i Pau .
Tas ca pe r a l'alli be rame nt
Uns 25 sacerdots es reuniren a
la casa d'espiritualita t de Son Roca, dos dies de setembre, per elaborar una reflexió i un corzsensus
de cara a donar un contingut alliberador a la tasca evangelitzadora. Hi fou present mossèn Joan
Carrera, de Barcelona.
E l corzse1'lSU$ elaborat va ser
publicat a . L1uc» (octubre de
1975, pp. 9-10). Comença: «Donam
importància primera als problemes reals de l'home (no de l'Església ni de nosaltres mateixos)
en la seva dimensió coHectiva.»

D'aquí arrenca tot: constatació
dels problemes de l'home (i'econòm ic, el polític, el cultural); la
lluita per la justícia, la llibertat,
de Crist i de nosaltres; la denúncia profètica; la politització, camí eficaç i tècnic de possibilitar
l'amor coHectiu; lluita per aconseguir i millorar e ls drets humans, com a primera etapa del
compromís de l'Església; crew'c

en la democràcia, en la realitat
nacional.
També mossèn Carrera tingué
alguns contactes per a fundar a
Mallorca Justícia i Pau. Sembla
que el bisbe hi té interès i que
la cosa va endavant. També alguns arxiprestats treballen en la
constitució d'aq uests grups de
la ics.
Així mateix serà bo reproduir
u na decl aració de mossèn Carrera a un full diocesà «Comunicació. (núm . 4, p. 9): . Jo tenia un
concepte de l'Església de Mallor86

ca que no cor responia amb el que
jo he trobat. Jo creia q ue la sit uació era més de conservadorisme, i m'imaginava trobar la reacció (com he vist de vegades en
el camp de la noveHística) d'un
petit grup que explotava davan t
aquesta situació i se n'anava a
l'extrem contrari. l, en canvi,
m'he trobat amb un grup que té
un criteri molt obert, una atenció a Ics realitats fins al mínim
detall, amb totes les implicacions
socials i polítiques que aquestes
realitats tenen, i al mateix temps
un gran sentit comú i u na gran
alegria ... Aquí he troba t una alegria i un pluralisme en virtut del
qual, des del capellà que he vist
que fa una feina manual fins al
més inteHectual, que lògicament
matisa més les coses, cabien
dins un mateix grup. Al eshores
diria que el secret de l'èxit serà
que aquest plural isme es mantingui, que no es trenqui en dos extrems, sinó que s'accep tin mútuame nt i vagin endavant junts.»
Objecti us pastorals prefere nts
Dia 3 de maig el Consell episcopal proposà uns objectius preferents de Pastoral per al curs
vinent. Dia 22 de setembre en
una reunió dels arx iprestos de
la diòcesi, a més de 7 membres
de comissions i activitats pas torals, els objectius es discutiren
en grups i s'aprovaren amb algunes modi ficacions de fo rmulació.
Són aquests:
1. Fomentar la catequesi a

tots els nivells , sobretot la de
joves i adults, fe nt especial referència a l tema: fe i responsabili ta t cívica.
2. Animar una pastoral juvenil apropiada a les necessitats
d'avu i.

3. Aconseguir una corresponsabil itat més efecti va dels seglar s,
e ls religiosos i les religioses en
les parròq uies i arxiprestats.
4. Clarificar i revaloritzar el
senti t de la Penitència, en implantar gradualmen t el nou ritual.
Cadascun d 'aquests objecti us
és presen ta t amb una motivació
i u na exposició de com es podrà
assolir i dels recursos de què disposam per dur-lo a te rme en la
diòcesi.

Nadal. Esperances. Balanç
Així hem arribat a l'Advent
a l Nadal, que, com ha titulat i
presentat un arx iprestat de Ciutat, e nguany seria de la tra nsfor mació i de la concò rdia, copsant
el batec del moment actual que
viu el país. S'ha estès arreu el
corrent per a ¡'amn istia: pintades, una manifes tació pacífica a
Co rt - la plaça de l'Aj untament
de Ciu ta t- am b aplaudiments a
la policia que no inte rvingué, adhesions d'entitats eclesiàs tiques.
Mentrestant les forces po lítiques
van prenent p osicions ; «Oiaria
de Mallo rca . informa àmpliament. Es veu que qualque cosa
s'es tà movent. L'any acaba, un

altre any comença amb esperança.
E l balanç d'enguany, quan escric el 31 de desembre, festa de
la Conquista de l'Altíssim Rei E n
Jaume - a qui l'Ajunta ment de
Ciutat dedica homenatges, inclosa una missa a la Seu, e n foras·
ter! (¿serà el darrer any d'aquesta incongruència?)-, segui ria la
tò nica del de l'any passat. No
s'ha mogu t massa cosa.
La vida diocesana ha continuat
giran t al voltant del bisbe amb
els vicaris episcopals de zona, i
dels a rxipres tats. Quant a les decisions importan ts, tot està cen·
t ralitzat a l Consell episcopal (bisbes, vicari general, 4 vicaris epis·
copals).
L'enques ta de fi nal de curs
(juny del 75 ) donà un resulta t positiu a la gestió del consell episcopal. Cal constata r, però, buits
i indecisions, algun es contrad iccions, en el vèrtex de la gestió
diocesana. No es pot dir encara
que es vegi u n p lan tejament clar
de conj unt aplicat a les decisions
concretes. Hi ha benediccions de
la pla tja de Palma que estranye n
i fi ns són c riticades al diari , homilies no gaire agom bolado res
per a tots els cristians mallar·
quins que tenen diverses opcions
polítiques, pers istència de nomenaments a canong ies i beneficis
vitaUcis, envermellits j ben re·
tri buïts, desgavell en la pastoral
sacramental i realitats annexes
(aranze ls, negociets de noces i
primeres comunions, etc.).
Conti nua la seva tasca el Cen·
tre d 'estud is teològics, amb menys
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alumnes aquest curs, però amb
obertura a fora : cursos i confer ències programats per parròquies i arxiprestats. Quant a les
parròquies, cada dia es veu més
que fonamentalm ent el problema
és de personal: comencen a escassejar elements per cobrir vacants
a parròquies, i més encara per

ajudar les Esglésies germanes
d'Africa i Perú; persisteix el rcbuig a treballar en equip, mentre s'esfondra més d'un equip
format potser amb massa rapidesa i eufòria i amb ben poca
consistència; s'endureix en algun
sector la visió sacramentalista i
omnivalent de la parròquia, manca un enfocament de pastoral de
conjunt a Ciutat i a pobles amb
més d'una parròquia.
Molts religiosos, i religioses,
cerquen noves vies de presència
en el món, de testimoniatge evan-

gèlic; mentre alguns ordes continuen obrint les seves esglésies
com a «sales de festes socials»,
de moda de paga, per noces i
primeres

comunions

«indivi-

duals>" .
Quant a les relacions Esglé-

sia-societat, remarcaria aquests
punts: absència de conflictes apar atosos (n i multes per homilies,
ni escorcolls, ni detencions), alçurament de les dretes amb violència verbal; distanciament dels
inteHectuals i sobretot dels més
interessats en la cultura autòctona per manca d'un testimoni
d'encarnació de l'Església oficial
en el nostre poble i de recolzament de la seva cultura (a posta
hi ha capellans que diuen que no
cal dir misses en mallorquí perquè «els mallorquinistes» tanmateix no hi van), minva d'influència de l'Església o dels cristians
responsables en les decisions del
país (si bé el país nostre té poca
iniciativa).
De fet, però, crec que es va caminant, amb moltes pauses i poca pressa, cap endavan t. L'Església nostra no és ja tan vella com
volia inculcar-nos gràficament
una revista publicada aquí
(.Cort», 15 de setembre de 1975)
amb fotografies de monges i capellans vells per al seu reportatge I ntIuencia de la 19Iesia en la
sociedad maI/orquilla. No, tampoc
aquí no hi ha tanta vellesa!

Pere LIabrés
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Solsona: diflcll represa
Di fíci l però esperançada represa, po tser caldria afegir. IHusionada fóra massa, de moment. A
desp it dels dimon iets que tant
ens tempten.
Tot va començar, no ens enganyem, quan «aparegué [ara fa
un any] un home enviat de Déu
que es deia Joan. (Jo I. 6), i to t
rau en ci fet que «no cra pas la
Ll um, s inó que .. . » (ib id, 1,8).
Aquesta interinitat sembla que
no serà e terna, que probablement
fini rà abans no fini l'any que
hem encetat, si Déu vo l.. . i e ls
homes també; tanmateix, l'estem
fruint i sofrint aUlOra. No és que
ens condicioni molt, però sí que
ens hipoteca l'optimisme després
dels aguts desenganys haguts. No
es tracta pas, evidentment, de
la persona (gosaria afirmar que,

si no fos despullar un sant per
vestir-ne un altre, molts celebraríem que el bisbe Joan deixés
Urgell i es quedés defin itiu a Solsona), s inó de la seva circumstància. Que hi fare m! Qui no s'acontenta és perquè no vol.
Diu que, ara que ja tenim ba-

lances, he de fer el balanç del
1975. Aquest any que s'ha demost.rat polí ticamen t tan interessant,
ha es tat ta mbé el del nos tre red.reçament diocesà per virtut
d'un home providencial i d'un adm irab le presbiteri capaç e ncara
de refer-sc. En concret assenyalaria am b llapis vermell les següents dades i dates del calendari : 7 d~ gener, presa de posses-

sió de monsenyor Joan Martí i
Alanis com a administrador apostòlic de Solsona; 19 de març, fi-

na l de les visites arxiprestals en
què el nou prelat ja ha establert
contacte amb tots els seus preveres; 21 de juliol, reunió constituti va del nou Consell del Presbiteri, i les dates de les seves
successives trobades que han esdevingut fites del llar g camJ recorregut en tan poc temps (això
és un d ir, som allà on érem, només que ara no estem sols), segona 9-10 d'octubre, tercera 23
d'octubre, q uarta 11-]2 de novem·
bre, i, finalment, 1 de desembre,
reorganització del ConseU de Govern del bisbat amb el nomenament del nou vicari general de
Pas toral. Tot un rècord.
El Consell Presbiteral ha anat
treballan t a base de ponències,
mètode mol t eficaç. A hores d'ara ja n'ha elaborat tres i n'està
escatint altres tantes, enllestides
les quals s'hauran iHuminat amb
la reflex ió conjunta els problemes més greus que teníem pendents i s'hauran esbossat els camins que porten cap a llur sc>
lució. Ja només caldrà, això sl,
por tar a la pràctica les conclusions acordades, veritable pedra
de toc.
Per cert que s'han constatat
dues coses . Primera: que la majoria, per no dir tots, dels temes
discu ti ts ja havien estat catados
y bien al ados. per l'Assemblea
Conjunta (abril de 1972) i pels
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anteriors Consells Presbiterals,
de manera que «nihil novwn sub
sol e», lleva t del temps transcorregut, pèrdua irreparable. lê.s el
gran escull del moment (fer-se
pesats per reiteratius), escull que
hom intenta d'evitar mirant de
traduir immediatament la tecr
ria en obres. Segona : Ja marxa
del nou Consell ni(lgú no l'atura: aquelles forces que, com sosteníem en la crònica anterior, ten·
dien a neutralitzar·se, no queden
empatades, gràcies a Déu, s inó
que, xifrades en 13 i 8 a l'hora de
votar segons quins punts, tren·
quen l'immobilisme i fan anar el
earro endavant, per bé que lentament.
Les ponències en qüestió han
estat .les següents:
«Aproximació a una solució dels
eapellans .• Segons aquesta ponència cal promoure la formació teològica, espiritual i pastoral dels
clergues, cal redistribuir el personal (els nomenaments tindran
una durada de set anys) i atendre les seves necessitats econbmiques (durant l'any el mínim
vital per barba ha pujat de 7.000
a 9.000 ptes.).
. Objectius d'una pastoral renovadora.. Són els següents:
Promoci6·evangelització, renova·
ció li túrgica, incorporació dels
laics i ac tualització teològica, bíblica, etc. L'assumpte més deba·
tu t; per la por de eaure en un
humanisme no transcendent,
aquest: la causa de l'home. Com
si Déu no s'hagués encarnat!
«Línies d'una estructuració
econòmica del bisbat .• Propòsits:
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Unificació de tots els organismes
econòmics diocesans (una vinte·
na) en un possible Consell Diocesà d'Economia; t ransparència
dels béns eclesial s; gestió tècnica; planificació; inventari i re·
visió de totes les possessions de
l'Església; revisió constant de
les fonts d'ingrés considerades
no pastorals, i creació dels organismes convenients. (Actualment
s'està treballant en ferm en la
renovació de la comissió d'economia a base de laics competents.)
De les tres ponències restants,
en parlarem al seu torn; són:
.Escoles diocesanes de formació
professionalo (en tenim dues, una
a Navàs i l'altra a Solsona), <Joventut» (hi participen molts nois
i noies) i «Catequesi».
Val a dir que en torn d'aquestes ponències s'han tornat a moure una bona colla de eapellans,
a més dels membres del Consell,
coHaboració que ha contribuït a
aixecar novament els ànims i a
comprometre en els resultats.
Com a conseqüència de tot
això, ja s'han produït un seguit
de nomenaments apareguts per
primera vegada en català en el
nostre «Boletín Oficial Eclesiastico» (núm. 230, octubre·novem·
bre-desemb' " ~, al costat de les aetes del Consell Presbiteral, esdeveniment que celebrem: Pere
Puigbò, vicari general de Cúria;
Ramon Alsina, vicari general de
Pastoral; Joan Coromina, vicari
general suplent; Jesús Huguet,
director del secretariat del clergat; Manuel Guiu, delegat dio-

cesà d'ensenyament, i Josep M.
Ballarín , membre del susdit Consell _

El tràgic accident de les mines
de Fígols, ocorregut el 3 de nove mb re, en què perde ren la vida 30 treballado rs, va desperta r
una profunda s olidari ta t huma·
na i cris tiana no sols en la ca--.
ma rca s inó arreu del país, a l ma1eix temps que un corrent d'in·
dignac ió_ L'Església, a nivell de
bisbe i ca pella ns , s'hi va fer p resent des del primer moment amb
l'assistència i amb la pregàr ia.

«Queremos - predicava el bisbe
MarlÍ- golpea r fuerte en la conciel1 cia d e la sociedad para que
todos seamos mas responsables
y evi /e m os en el f u tu ro que se

trollchen, tantas vidas por acci·
delt/ es y /alttas familias se v ealt
afectadas por la soledad ... Por
mas p er f ec/as q ue sean las pre-

vis iones socia/es y los seguros,
ella l"Itll1ca cubrira el dr ea sagrada de la amist ad, de la au /oridad
y de /alt /o s va lores humarlos que

quec/an al c/escubierto con es·
tas muert es ... Aparece claro el
fallo de la sociedad materialista
en q ue vivi11los ... » o: Fem nos tre
el dolor de tan tes fam ílies. Pregue m pels tren ta morts i pels
quatre ferits . De manem justícia
i carita t a favor de les viudes i
de ls orfes., denunciava el suplem ent «Parròquia de Berga. i re·
p roduïa e l . Full Diocesà V ic- S o ~
sona. , el qual, a més d'un reportatge adient, publicava aquests
versots d 'un poeta de secà:

Furgaven mina endins a pic i pala
- talps que no veien mai la llum del
[solper a trobar-hi l'alba, el pa dels fills,
la joia de l'esposa, no la mort.
Amo, ja tens el que volies : dues
mil tones de carbó diàries, aquesta
vegada amb torna i to t, trenta
[cadàvers
com trenta cri ms, ja trossos de lignit
despresos de la volta entre tapàs,
fòssils anòn.ims, restes vegetals
podrides de fa segles sota terra.
Ah , no ploreu, que amb tant
[guspireig d'ulls
provocaríeu el grisú de l'oeli
i esclata.ria l'univers en fl ames!
Orfes i vi udes cobraran a dojo
de mans del déu-Estat, que en
[ aquests casos
sol ésser generós, i sortiran
a Ja primera plana dels diaris
entre la Sara i el Sahara, entre
noves d'avui que l'endemà s'obliden,
però, qui respondrà quan cridin :
[-Pare?

Dins el capítol luctuós, cald ria
esmentar encara els tres morts
que hi ha torna t a have r en la
construcció del pan tà de la
Baell s, de manera que ja són
se t (segons els càlculs cap italis tes
diu que e n falten encara tres per
arribar a deu, la xifra prevista
en t reballs d'aq ues ta mena ), ja
s6n set els obrers que h i h an deixa t la pell. ¿ o u s sembla que
són mot tes víctimes en una ma·
teixa comarca i en tan poc
temps ?
i u na tragèdia grega !
Ah, les causes reals de ta ls accide nts (no hi ha efecte sen se
causa, asseverava la vella filosofia ) no se sabran mai O no es far an mai públiques. M'hi jugo el
coll.
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De tota manera, l'any es va
acabar amb una nota simpàtica
i exemplar: el bisbe Joan envià
10.000 ptes. i un quilo de torrons

a tots i cada un dels nostres preveres diocesans que treballen en
terres d'Amèrica (uns deu). Bon
profit!

Navàs, 7 de gener de 1976
Climent Forner

Tarragona 1975
Amb recança escric aquesta
crònica de l'any 1975, sobre l'Església de Tarragona. Sóc conscient que només serà un intent
d 'aproximació a la realitat. A més
sé prou bé que la realitat més
fecunda i més rica de l'Església
no passa pas, moltes vegades, per
les pàgines del .Butlletí Oficiab
o del «Full Parroquial. ni pels
encasellaments de programes de
pastorill conjunta.
L'arquebisbe

Cal remarcar la conferència que
el doctor Josep Pont i Gol va
fer el 17-1-75, al Centre de Lectu_
ra de Reus, sobre «La llengua de
l'Església», dins el cicle de conferències que va organitzar la Sec·
ció Excursionista de l'esmentat
Centre amb motiu de les Festes
de la Renovació de la Flama de
la Llengua Catalana. Fou publi92

cada al B.O.A. de febre r, i la separata ha estat mol t difosa arreu
de Catalunya.
En els actes d'homenatge al
Rector de Vallfogona, Francesc
Vicenç Garcia, en el 350è aniversari de la seva mort, destaca la
Jornada de tots els sacerdots de
Catalunya, el 12-IX-7s, i l'homilia
del senyor arquebisbe.
E n el clima tens del procés polític dels condemnats a mort entre setembre i octubre, el senyor
arquebisbe, recollint la inquietud
de bastants clergues, que se sentien urgits a dir unes paraules
evangèliques sobre l'afer, va re·
dactar una homilia sobre el te·
ma. I nvitava que es llegís el 5 o el
12-X-7S. Fou publicada en català
i castellà al B.O.A. del novembre
de 1975.
En aquest 1975 ha acabat la I
Visita Pastoral a tota l'Arxidiòcesi de Tarragona. Totes les actes
de visita s'han escri t en català.

Aquest gest consagra l'ús del català als llibres de l'arxiu parroquial, com ho aclareix el secretari ge neral, en una nota del 25-IV75, publicada a l B .D.A. del juny
de 1975 .
A primers de novembre es posa malalt el senyor arquebisbe i,
per prescripció mèdica, suspèn
totes les visi tes i audiències. En
aquest període, que dura dos mesos, cal notar la visita que li fé u
el senyor Fraga i Iribarne, aleshores ex-ministre d'Informació i
ara ministre de la Governació, en
la seva gira política per terres
catalanes.

Consell de direcció

Una dc les coses que han reeixit, després de molts a lts i baixos, ha estat la constitució d'una
Caixa de Compensació per a la
re tribució mínimament digna del
clergat. Al final del 1974 s'havia
encetat el tema, a nivell de Consell de Pre biteri i de diverses
comiss ions. Pel ge ner de 1975 es
fan e leccions a tot el bisbat per
a elegir la junta d'aquesta Caixa.
E l 30-IV-75 s'envia a tot el clergat l'estudi de la flamant junta.
El 24-XI-75 e l senyor arquebisbe
fa una exhortació pastora) a

tO-

ta l'Església de Tarragona sobre
la situació econòmica i la retribució del clerga t. Amb data tamb é de l 24-XI-75 s'aproven les noves normes de re tribució del clergat i les fonts d'ingrés a la Caixa
de Compensació, que seran, bàsicament, unes contribucions pro-

porc ionades que hauran de pagar totes les parròquies i llocs de
culte del bisbat. En detall ho trobare u al B.D.A. del dese mbre de
1975 . Es vol assolir un mínim de
12.000 ptes. mensuals per cada
sacerdot.
En data de 23-X-75 s'actualitzen i s'unifiquen els aranzels i
es fixa l' I-X-77, per a ser substituïts lOtalment per formes més
adients de contribució econòmica
dels fidels.
El 16-X-75 es publica un memoràndum, o un vademècum, que
inclou lOtes les tasques pastorals
d'una parròquia, que servirà de
base de revisió per als nous nomenaments i per als que s'han de
revisar al cap de cinc anys. Es
troba al B .D.A. del novembre de
1975.
Consell del presbiteri

De vegades s'ha tingut la impressió que constituïa una caixa
de ressonància o un diàleg de
sords de les djstintes tendè ncies.
I també una espècie de mala
consciència d'have r de trac tar
temes propis de l'inexiste nt Consell de Pas toral. Aquest any s'ha
vist cl ar arran de l tema central
abordat:
l'evangelització dels
obre rs. Tot acxò ha provocat un
cert desencís, que ha fet que es
preparés un qüestionari sobre la
marxa de l Consell. Com que
aques t qüestionari no s 'ha pogut
fer, per falta de temps, a l'última sessió de l'any (22_XII-75) s'ha
decidit portar-lo a terme a la primera avinen tesa.
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Tot amb tot, s'ha de dir que
tant les reunions de la Comissió
perma nent corn les del ple del
Consell s'han celebrat d 'una manera regular i eficient.
S'han tingut quatre sessio ns

del Consell, totes a Tarragona:
La la ., el IO-III-75 , sobre els
aranze ls i sobre l'evangelització
dels obrers ( veure, l a. part).
La 2a., el 26 i el 27-V_75, continuació de l'evangelització dels
obrers (veure, 2a. part).
La 3a., el 26-IX-75 , l'evangelització del s obrers (jutjar).
La 4a., el 22-XII_75, es fa l'ac·
tuar sobre el mateix tema.
En sintonia amb els aires de l
carrer, hem de cons tatar que, en
la sessió del 26-IX-75, en plena
campanya de petició d'indult pels
condemnats a mort, es va presentar la moció de demanar l 'e s~
m en tat indult, com a Consell . E s
va fe r una votació, que fou favo ra ble a l'indult, per 8 contra
3 i 2 en blanc, però en no have]'hi unanimitat, e l senyor arquebisbe no va voler fer-ho.
A la sessió del 22-XII-75 es va
p r esentar la moció a favor de
l'amn istia. La votació, d'una manera simil ar, fou favorable amb
po c marge, però aquesta vegada ,
m algrat tot, va ar ribar a plec de
bé i es va fer e l corres ponent
telegrama, el mateix dia 22.

Trobades

El 24 i el 25·II-75 es van tenir
jornades de sacerdots a la Selva del Camp. La primera jorna-
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da, la va dirigir mossè n Pere
Farnés sobre el Nou Ordo Penitencial , i la segona, mossèn Josep
Pascual, delegat dioce. à d'Apostolat laïcal, sobre els Cursets de
Cristianitat.
E l 26-VI-75 hi va haver una
trobada diocesana de sacerdots
al Seminari, on es va revisar el
cu rs 1974-75.
El 20-X-75 una jornada també
diocesana en la qual va intervenir el vicari episcopal Josep Martí i Aixelà sobre les línies mestres de la pastoral i el programa del curs 1975-76. Hi va fer
una con ferència el teòleg Josep
M. Rovira i Belloso. AI dinar de
germanor es va fer una emotiva
commemo ració del 25è. aniversari de la fundació de la Casa Diocesa na d'E. E. de la Selva.

Altes i baixes sacerdotals
noves esglésies

El bisbat du ran t l'any 1975 ha
esdevi ngut edificant. S'han inaugurat 4 nous temples, com en
queda constància al B.O.A.: als
barris perifèrics de Tarragonaciutat , la de Sant Salvador i la
de San t Pere i San t Pau de Sacelades; a la costa, la de Segur
de Calafell i la del barri marítim
de Torredembarra.
Han mo rt durant l'any 6 sacerdots: els mossens Lluís Grau, Magí Munyarch, Ricard Cabré i Aragonès, Sebastià Rué, Lluís Saragossa i Gaietà Magrinyà (al Brasil).
N'han estat ordenats 4: els

mossens Romà A1davé, Francesc
Vinyes, Pe re Dalmau i Miquel dels
Sants Combalia.
H i ha hagu t una seculari tzació.
Alguns nomenaments a remarcar

El l2-VIII-75 ha estat nomenat
d irector del _Full Parroquial»,
el pare Joan Roig, C. M. En el
full , s'h i veu nou aire i un nou
esti l.
Al començament de l'any, va
ser nomenat president de l'Associació Bíblica d e Catalunya, mossèn Joan Magí i Ferré, que havia
estat elegit i proposat pels biblistes en les Jornades celebrades a la Selva del Camp, al fina l
del desembre de 1974.
El 12-VIII-75 són nomenats encarregats del barri Riu-Clar, Mèdol i Icomar, de la demarcació
parroquial de Torreforta, els
mossens Francesc Vinyes i PereJesús Lara. Hi han anat com a
capellans obrers en el sentit de
fer-hi un nucl i de m issió obrera.

Aprova ció d'estatuts
i altres coses remarcables

El 15-II-75 són aprovats, a l'Arxidiòcesi, els estatuts de les Guies
de Sant Jor di (escoltes).
El 12-VI-75 h i ha el decret d 'aprovació de Jus tícia i Pau , i tot
seguit es donen a conèixer i comencen a actuar. El mateix dia
són aprovats els estatuts de la
Comuni ta t de Jesús, a Reus, se·
gons l'esperit del germà Carles
de Foucauld.

El responsable del Secr etariat
d 'Ecumenisme, mossèn J oaquim
Clavé, ha publicat un llibre sobre els tes timonis de Jehovà, El
controvertit testimoniatge d'wls
testimonis.
Dins de la celebració de l'Any
Sant s'ha de remarcar la peregrinació cliocesana a Roma, presidida pel senyor arquebisbe, per
la seva preparació i la seva projecció religioses.
També és bo d'adonar-nos de
la fideli tat i la continuïtat a dona r comptes per part de la Delegació Diocesana d 'Economia. El
B.O.A. del novembre de 1975, porta tots els comptes del bisbat i
de lates les parròquies.
Va ser sobresseït pel T.O.P. el
procés iniciat contra e ls colors
de la bandera republicana del pavelló de l'Església Tarraconense,
a la Fira de Mostres Provincial
a Reus, el 1974.
No cal dir que han anat continuant l'activitat normal totes
les delegacions i secre tariats. Són
de remarcar: Escola de Teologia,
cursets de catequistes, colòn ies,
comissió de l'Any Sant, consells
pastorals parroquials i de zona,
etc.
Encara que continuen les pos·
tures de distanciament, per no
dir d'hostilitat, de certs sec.
tors del clergat, potser ha amainat l'agressivitat malalti ssa con~
tra l'arquebisbe, a base d'anòni.ms i retalls de revistes integristes.
Reus, gener de 1976
Josep Asens
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Urgell: Pocs, però ben avinguts
Potser ja ho he di t tot. Però
continuaré escrivint almenys p er
a posar coixí a la meva primera
express ió.
E l pontificat del docto r Iglesias a l'Església d'Urgell fou suficientment llarg i en una època
també sufi cientment característica, perquè hom s'adoni que marcà profundament la marxa religiosa del n ostre poble_ Les crisis
del nostre Seminari ja durant els
anys 50, en temps de Pius XII,
donaren ja senyal d'un clergat
diferent per a un bisba t també
ben diferent. El desig d 'una obediència amb sentit de responsabilitat, l'anhel d'una personalitat
humana i cristiana, una maduresa en la fe i l'afecte, feren trontollar valors que to thom considerava intocables _ Els valors de
l'home de muntanya, i també el
cansament d'un silenci massa
llarg, segurament que van ajudar
que el nomenament del doctor
Martí arribés a temps i fos ben
rebut de tothom. El silenci esdevingué paraula clara i informació adequada. Les portes del govern pastoral de la diòcesi s'obriren a la participació i al diàleg. Joves i grans, clergat i la ics,
religiosos i re1igioses, acolliren
amb goig la vinguda d'un bisbe
treballador, senzill, amb dots d e
gran organitzador. Aquesta bona disposició féu possible la iniciació d'un treball en comú que
cada dia obrí m és els seus cercles .
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Consell del presbiteri

Aquesta fou la primera realitat
de participació eclesial. El dia 16
de dese mbre de 1971, 23 sacerdots elegits la m ajoria pels altres companys, es reunien a la
Casa diocesana de Balaguer, pres idits pel bisbe J oan, per a iniciar la tasca de cooperació amb
e l bisbe en l'edificació del Poble
de Déu. Començava una nova etapa en la marxa de la nostra Església . A la llum d'una in formació de les Delegacions, Arxi prestats i Secretariats, s'esco\ll entre tots el primer tema a tractar:
«Organigrama del bisbat», estudi d'una reorganització de la diòcesi. En la segona reunió del Consell presbiteral e l bisbe Joan remarcava que tenia la idea de
compartir responsab ilitats, i que
lamentava haver de treballar en
,'estructura diocesana sense qu e
hi fos plenament present el Poble de Déu, però que calia anar
caminant per a fer presents els
Jaies en la tasca iniciada. S'aprovà l'organigrama del bisbat. El
d ia 8 de maig de 1972 el senyor
bisbe, atesa la consulta general
a sacerdots i laics, nomenava un
vicari general i un vicari episcopal de pastoral, els mossens Gregori Creus i Manuel Pal.
E l Consell presbiteral ha estudiat, entre altres aquests temes:
Equips sacerdotals, Organització
de l'acció pastoral, Funció pastoral dels arxiprestats, Informe so-

bre economia, Educació en la fe
del Poble de Déu, Consell de
pastoral, Pastoral dels sagraments, etc.

Consell de pastoral
Aquest organisme diocesà format per laics i religiosos no sa·
cerdo ts nasqué ja en el seu propi ambien t: a través del .Full Domin ical» el dia 11 de maig de
1975 es féu una consulta indicati va per a la seva designació i
formació. To ts els estaments socials lü eren representats. Les
r espostes dels seglars no foren
triomfali s tes --dues-centes-, però sí suficients per a assenyalar
la pista per on volien caminar.
Fou cons tituït el dia 6 de juliol
en celebra r la seva primera reu·
nió, pres idida pel senyor bisbe,
a la Casa del Bisbat. La segona
reunió tingué lloc el dia 26 d'octubre i foren presentats els ternes
escollits pels mateixos seglars:
P ro blemàtica religiosa juvenil,
Família cristiana, Món rural, etc.

E ls seglars presentaren les seves
idees amb un estil propi que féu
fàcil el diàleg i la comunicació.
Aquest ConseU diocesà vol ser
el model i l'estímul dels altres
que s'han d'anar ins titu int a nivell parroquial.

Altres organismes
de participació
Junta Diocesana d'Econom ia.
Fou constituïda a mi tjan 1974 i
és formada per sacerdots i laics.

Ha informat clarament del patrimoni del bisbat i ha estudiat la
manera més justa de coHaborar
a les necessitats de l'Església,
l'ús de la riquesa urbana i rústica de In diòcesi, etc.
Comissió per al Patrimoni Artístic i Documental. El dia 13 de

maig tingué la seva primera reunió. E.s integrada per sacerdots i
laics. Aquest organisme a la nostra diòcesi, amb grans valors artístics, té una important missió.
Ha ges tionat ja importants obres
de conservació i restauració del
patrimoni diocesà.
Col·l egi d'Arxiprestos. Es reuneix dues vegades l'any per a
estudiar i revisar la pastoral a
nivell comarcal. Es carac teritza
per la vitalitat que tenen les se-ves trobades, de caire reaHstic.

conclusió ...
Al nost re bisbat s'ha conjugat
de mil maneres el verb participar. Això ha agradat a uns i altres i ha fet possible la comunió
eclesial. Prou que hi ha hagut alguna veu discrepant, però sempre ha estat per a refermar més
la unitat en la diversitat de criteris. Els laics s'interessen cada
d ia més per les qüestions d'Església i els sacerdots, enm ig de
tota la problemàtica dels canvis,
sentim la seguretat d'una comunió que ens infon coratge. Aquesta crònica tindria una irregularitat més si no hi féssim ressò que
fa m és d'un any que compartim
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el guiatge pastoral del doctor gràcies a l'esmentada participaMa rtí amb la diòcesi de Solsona . ció en el govern del bisbat. PeAixò ha estat possible, sense en- rò, a bé d'uns i altres, que sitrebancs ni greus dificultats, gui breu aquesta situació.
A. Mirabet
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TEMPS OBERT
Amèrica llatina: l'Església a l'hora de la repressi6
A Xile, Bolívia, Argentina, Paraguai, Brasil, Uruguai, etc., els
governs es mos tren francament
hostils a l'Església i als cristians es pecialment a ctius. Un
informe de l govem bolivià deia:
«No s'ha d 'a tacar l'E sglésia com
a institució, ni menys encara la
totali ta t de ls bisbes, sinó el secIor més avançal de l'Església .•
Aquesta és l'actilud que generalment adopten avui els dirigents

de molts països de l'Amèrica Uatina.
La tàctica consisteix a isolar i
desacred itar els elemenls més
sign ificats. bis bes, preveres o
laics, que s'esforcen per aconseguir que e ls drets fonamentals
de l'home i de les comunitats
siguin efec tivament respec tat s

a ls seus pobles. Avu i, com deia
la revista dels jesuïtes xilens
«Mensaje» referint-se a bona part
de l'Església del seu pals, «el dolor purifica l'Església •.
Al Paragua i el govern ha arribat a d ir que la Bíbl ia guaraní
cra sub vers iva, ta l vegada pensant que si el poble camperol la
llegia en la pròpia llengua podria
aprendre a treure conseqüències
lògiques de la seva fe crisliana.
I fa por que es pugui aconseguir
un minim de la di gnitat i de les
lI iberta ls pròpies de lo t ésser humà, mitj ançant el cone ixement i
la vida del missatge evangèlic .. .

A l'Arge ntina, dos clergues i
un bi sbe són ex ili a ts. A Xile són
ja, segons notícies, més de 140
els re ligiosos i e ls preveres expulsals. Això a més dels crisl ians
empresonats o desapareguts.
El clergat estranger, nombrós
a Bolívia, és objecte d'u n l ra cte
«especial» per part de les autoritats governamentals: s6n deporla ts de l pais. Recordem si més
no, les reli gioses es panyoles obligades a de ixar Bolívia després de
deu dics d'empresonament i sense judici de cap mena. També la
destrucció de l'emissora catòlica
Pius Xll , per have r-se ret ressò
de l'acció sindical dels miners bo1ivians.
Dos sacerdots foren assassinats
quan, junlament amb camperols
de la zona d'Olancho, a Hondures, participaven a la «marxa de
la fam . , obligada p er les condicions infrahumanes en què la
gent del camp mal viu sotmesa a
lreball s d'esclava lge. S 'assenyalaren com a possibles autors de l fet
dos oficials de l'exèrcit i dos propietari s agrícol es.

El bisbe Casaldàliga ens deia
fa poc des del Brasi l que el desterrament que temia no ha arribat, però de maldecaps no n 'hi
manquen: «La Fundación Nacional del lnd io ( FUNAI) --el seu
cap és el gen eral Isma rt- m 'impedeix l'en I rada a qualsevol à rea

99

indígena, incloses Ics de la mis·
sió; fins a la mateixa aldea Ta·
pirapé. Aquesta és l'ordre. l".s clar
que sobre la llei hi ha la Llei. I
amb el temps i una canya llar·
ga ... Una comissió d'aquesta FU·
NAI va visita r el Ta pi ra pé i va
humiliar les religioses, en Lluís
i l'Eunice, amenaçant-los amb
treure la missió de l'aldea .. . naturalment darre ra de tot això,
com sempre en les nostres lIui·
tes, hi ha el latifundi ... >

Heus ací unes quantes notes
espigades d'aquí i d 'allà de la rea·
litat repressiva en què es mouen
les esglésies a l'Amèrica Lla tina,
ofici alment en el continent més

cristià del món . Certament no es
pot pas dir que l'Evangeli i les
seves exigències siguin possibles
de viure ara en aque ll s pobles
americans. D'altra banda les proclamacions oficials de catolicisme no poden enganyar ningú .

s. c.

Cop d'ull al catolicisme de la R.F.A.
La imatge que tenim de la Re·
pública Federal d 'Alemanya està
molt marcada per la d'un pais
industrial ment i econòmicament
avançat. Però poca cosa conei·
xem, ben segur, de la dimensió
religiosa d 'un poble dividit políticament i religiosament.
Cal recordar que al naixemen t
de l'Estat alemany, l'any 1871, el
catolicisme era una minoria de l
país cent rada a Ics poblacions ru·
rals del sud i l'occident de l'im·
peri, i que l'Església luterana, representant del percen tatge més
alt del protestantisme, es trobava a Ics concentracions urbanes
i a les regions orientals de Prússia.
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Ara, passats els anys i deixant
de banda la República Democràtica, els catòlics i els evangelistes són els qui es divideixen per
igual, segons dades del 1970, en·
tre la població creient alemanya.
Ad minist rativament ben orgaganitzada, l'Església Catòlica disposa de fons econòmics suficients

per a mantenir-sc, els qual s pro-

cedeixen dels impostos sobre els
salaris i Ics rendes de capital dels
fidels . Amb to t, els problemes
són uns altres .
En primer lloc ci de les vocacions. Mentre l'any 1954 hi havia un prevere per cada 1.561 catòlics, l'any 1972 la xifra era de
2.073 fidels per sacerdot. l en el

curs 1974·75 els es tudiants que
es preparaven pe! sacerdoci a les
facuItats de teologia justament
van arribar a 338, quan l'any 1965
eren 800.
L'al tra qüestió important és la
joven tut, cada vegada menys in·
teressada pel ret religiós. Dues
moti vacions semblen bàs iques en
aquest punt. Una, que les noves
generacions no han conegut ni

els tem ps difícils de la d iscipli.
na de guerra, ni tampoc les difi·
cuItats de la postguerra . Tenen
to t el que pot oferir·los una societat de consum altament des·
envolu pada: uns treballs ben re·
mune rats i unes assegurances socia ls que pràcticament els tran-

quiHitzen enfront de qualsevol
contrarietat per malaltia, accident, a tur, etc., fan que les sati s faccions materials assolides els
apartin de tota asp iració vers e ls
valors espiritual s.
La segona motivació, es troba
en el corrent de la «nova esquerra », preocupada per erosio nar els
fonaments religiosos del jovent.

Les campanyes i les publicacions
a fa\'or d'una societat laica i so-

cia1ista, es fonamenten molt en
la crítica, a vegades desmesurada,
con tra les esglés ies, qualificades
com a baluard d'autoritat i tra-

dició, i, per tant, obs tacle a la
creac ió d'una societat primordialment democràtica.

Un aspecte molt específic de
l'Església alemanya, el constitueix,
sens dubte, la seva obertura al
m ón inteHectuaI. Per tradició, en-

tre to tes les esglésies d'Europa
és en ella on tenen més repercus·

s ió els nous corrents ideològics,
filosòfics i socials. Les seves
facultats, que formen part de
les univer sitats estatals, són
receptores immediates dels pro-

blemes culturals q ue es donen
als

«campus»

univers itaris.

La

Historiografia , la Psicologia, la
Ps iquiatria, la Cibernètica, la Biologia, e tc., i els darrers descobrimen ts de qualsevol ciència,

són motiu d'immediata reflexió
cristiana a les facultat s de l'Es·
glésia.
Un altre aspecte característic
és l'ecume nisme, de manera es-

pecial amb l'Església evangèlica.
L'origen dels contactes i els apropaments entre les dues comuni-

tats parteix de la persecució nazi,
que les va portar a compartir els
sofrimen ts i els camps de con·
centració. Aquesta fraternita t en
èpoques molt difícils i d'opres·
s ió, va donar com a fruit, en acabar la guerra, ¡'ajuda mútua en

molts aspectes, com per exemple
en la cess ió dels temples per tal
de celebrar·hi els culles les dues
comunitats, i a una comprensió
creixent, que va ser motiu que
caiguessin velles barreres psico-

lògiques.
No voldríem deixar de recollir
aqlú quatre afirmacions de l'anomenat «missatge d'esperança » di-

rigit a lo ts els homes, i que va
fer públic e! Sínode de l'Església
alemanya en una de Ics darreres
sess ions, pel maig d'aques t any:
I. El testimoniatge de l'esperan·
ça cris tiana e n la nos tra societat

es fonam enta en la fe. 2. Aquest
tes timoniatge únic el porten to ts
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els membres del poble cristià on·
sevulla que es trobin. 3. Aquest
testimoniatge segueix els camins
del Crist en l'obediència, la po·
brc, n, la ll ibertat i l'alegria. 4.
Aquest testimoniatge implica un
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apropament al poble jueu, una
missió de participació vers les
esglésies pobres i, per últim, una
missió d'humanitzar les condi·
cions de vida de la societat.
S. C.
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