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PRIMERA 
PlANA 

L'ESGLÉSIA DAVANT 

ELS TEMPS NOUS 

La situació pre-democràtica que vivim els pobles de 
l'Es ta! espanyol coBoca l'Església -<:om la societat , en 
lot s els seus es laments- en un terreny inèd it. Coses 
que ahir no podien dir·se són proclamades avui en veu 
alta i en parlen els djaris; passos que no podien fer·se 
reslIlten, arn, factib les com aquell qui res. 

Si aquest camí continua, tal com esperem, la nostra 
societat s'anirà desentumint i adquirirà una gran fluï· 
desa i mutabilitat. Noves realitats anJran apareixent i 
l'Esglé ia es trobarà confrontada amb situacions noves . 

Darrerament, per exemple, l'Església ha exercit una 
considerable funció de suplència en el camp dels d rets 
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humans: ella representava un àmbit de llibertat -anor
mal o atípic en una societat no lliure- i l'havia anat 
posant, en part, en defensa dels drets humans per a de
nunciar injustícies o acollir grups que volien reunir·se. 

'ha sort it més encarnada, més propera a la vida i als 
problemes de la gent, més . interessant ., amb un llen
gua tge més entenedor. Doncs bé, què passarà el dia que 
totes aq uestes «sup lències» ja no siguin necessàries, que 
determi nades denúncies puguin fer-se obertament als 
diaris o al parlament i no els calgui recórrer a la pre
gària del s fide ls o l'homilia dominical? ¿L.a nostra pre
dicació, retornarà a l'angelisme eteri? 

La implantació escolar de l'Església ha estat, aquests 
darrers quaranta anys, un fet palpable i d'un gruix 
extraordinari : escoles catòliques, classe de religió, sis
tema escolar confessional.. . És veritat que, cn iniciar-se 
la dècada dels 70, la situació sembla fer-se menys segu
ra i que a l'entorn de la Nova Llei General d 'Educació 
comença a ser obertament contestada. Però és ara, so
bretot , en la perspectiva del canvi més global de la so
cietat, quan apareixen «alternatives escolars» que , des 
del nostre assentament, podríem considerar impensa
bles. l re torna la pregunta : què farà l'Església? ¿Accep
tarà sense por el nou terreny de joc i mirarà de s ituar
s'hi , aferrada només a l'Evangeli, o replegarà les forces, 
farà una crida a la unitat i aixecarà una senyera per de
fensar posicions? Determinades reaccions semblen mas
sa primàries, tenen massa de rep1egament defensiu, sem
blen oblidar que durant quaranta anys s'ba exercit un 
veritable control ideològic, ben recolzat en la llei. Que 
l'episcopat o la FERE (Federació Espanyola de Religio
sos d'Ensenyament) vulguin convertir-se en defensors 
de la llibertat d 'ensenyament i del dret dels pares podrà 
semblar raonable a alguns, però farà somriure a d'al
tres, semblarà càndid a uns tercers i uns quarts s'ho 
miraran com un canvi de camisa oportunista i hipò
crita. 

106 



Darrerament s'ha parlat molt de pluralisme: pluralis
me dins l'Església, pluralisme religiós dins la societa t, 
pluralisme polític dels catòlics ... La s ituació pre-demo
cràtica que vivim l'accentua i li dóna unes possibilitats 
insospitades fa només pocs mesos. Quin paper realitza
rà ara la jerarquia de la nostra Església? ¿Farà marxa en
rera, espantada per les dificultats de la nova si tuació, 
intentarà d'establir uns límits, farà algunes exclusions 
i subratllarà amb més força el . den/ro de un orden» O 

.sano»? Perquè el pluralisme aguditzarà tensions i con
flictes, fins ara amagats. l quin paper hi reali tzarem els 
cristians : ¿cns excomunicarem els uns als altres, tal 
vegada? També aquí el vi nou deu demanar bots nous. 

A l'interior d'una societat estancada, l 'Església es
panyola podia semblar oberta, avançada, democràtica. 
Ara que la societat avança amb tanta rapidesa, l'Església 
corre e l risc de quedar-se endarrerida: ens pensàvem 
anar al davant i potser dintre de quatre dies farem 
pinta de gent envellida. Com reaccionarem? ¿ApeHa
rem a grans paraules per dir que l 'Església, de dret diví, 
no depèn de les urnes ni de les majories per a regu lar 
el seu comportament? ¿Justificarem. així, en nom de la 
teologia o de l'Evangeli una s ituació antidemocràtica? 
Potser ben aviat els ciutadans de l'Estat espanyol ele
girem els nostres alcaldes. Mentrestant, els catòlics ens 
haurem de con formar amb votacions consultives per a 
indi car noms per a «consells» pastorals , presbiteral s o 
episcopals i no ti nd rem ni vot ni veu en la designació 
dels nostres bisbes. 

L'Església es troba (esperem-ho) davan t uns temps 
nous. Quina gran oportun itat per a una obra creadora! 
Recordem la frase de Prat de la Riba en funda r-se la 
Mancom unitat : «Qui.na sort: tot està per fer! . I el gran 
estadista va construir amb vis ió de futur partint d'una 
s ituació d'extraordinària pobresa. Però tant com engres
cador, el moment és delicat i els dimonis familiars con
tinuen rondant-nos. Algunes reaccions indiquen que els 
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reflexos de por no h an desaparegut ni de bon t ros. I 
certamcnt els nous temps no haurien d'agafar·nos per 
sorpresa. Cal reflcx ió i imaginació, lucidesa i coratge. 
Tot un programa. 
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TORTURA I 

TRACTES DEGRADANTS 
La celebrac ió del misteri pasqual de Cri s t iHumina la 

vida de ls homes, fins i tot en aquells aspectes que rcs
Ien 1110lt sovint amagats. Un d'aquests fct s, malaurada
ment actual encara, és el de la tortura i els trac tes de
gradant s. La nos tra consciència cristiana no pot de ixar 
de denunciar ci que mai, sota cap mena d'excusa, no 
hauria de succeir entre els homes. 

La premsa del mes de desembre ens comunicava 
que, dos dies després de la seva detenció, un veí de San
la Coloma de Gramenet ingressava a l'Hospita l Clínic 
de Barcelona amb e l següent diagnòstic mèdic: . Hema
toma a la regió periorbitària esquerra amb hemorràgia 
conj untiva, hematoma a la cara del palmell de Ics mans 
amb tumefacció, sufusió hemorràgica de color violaci 

en la zona periumbical i ambdós buits que abasta fin s a 
la regió lumbar i inclou ambdues regions glúties a ni
ve ll d'epigastr i i zones pre-esternal mitjana i in fe r ior , 
hematoma de color cendrós en ambdós costats, hema· 
toma hi pogàstric a la regió escrotal i al terç pròxim al 
penis i terç superior d'ambdós muscl es de color viola· 
ci, hema toma a les ca mes i als peus amb fli cte mcs de 
con tingut hemàtic en la regió maleolar, tumefacció de 
to ts dos pcus. Avulsió traumàtica a l'ungla del segon d it 
del peu esquerre. o s'objectivitzen lesions ossi·articu· 
lars .• (Signat: Dr. Jordi Casas). 

El tris t esdeveniment va commoure e ls medis d'in
formació dc Barcelona i va posar en joc l'acció de mol
tes institucions cíviques i eclesials. Però, encara que 
ens cenyim a aquest cas, la tortura és freqüent arreu de l 
món. Dc vegades es realitza matusserament, sense Ics 
prevencions necessàries perquè quedi amagada, com 
en el fe t que hem tractat. D'altres, en canvi, queda ocul-
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ta i és impossible demostrar-la perquè ha es tat provo
cada d'una manera inteHigent, sense deixar ferides ni 
senyals. En els països democràtics és més fàcil descobrir
Ia i afrontar·la. En canvi, en aquells altres on les cstruc· 
tures tendeixen a acumular el poder en unes poques per· 
sones, la denúncia ha esdevingut pràcticament impos
sible, llevat d 'aquells casos d'escàndol públic. El dic
tador sempre ha estat el gran encobridor de la to rtura. 

Pau VI és molt dur quan en parla : . Les tortures, és 
a dir, els mitjans policíacs, cruels i inhumans, per a for
çar confessions de llavis de presoners, han d'ésser con
demnades obertament. No són admissibles avui, ni tan 
sols amb la finalitat d'exercir la justícia i de defensar 
l'ordre públic. No són tolerables, ni tan sols si les prac
tiquen òrgans subalterns, sense mandat ni llicència de 
les autoritats superiors. sobre les quals pot recaure la 
responsabilitat de semblants violències abusives i des
honroses. Han d'ésser desaprovades i abolides. Ofenen 
no solament la integritat física, sinó també la dignitat de 
la persona humana . Degraden el senti t de la justícia. 
Inspiren sentiments implacables i contagiosos d'odi i 
de venjança. (Audiència General del 21 d'octubre de 
1970). 

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) va pu
blicar, cl 9 de novembre de 1975, una Declaració sobre 
la «protecció de totes les persones contra la tortura i 
altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants _o 
De fet, aquesta declaració explicita l'article 5è de la De
claració Universal dels Drets de l'Home: .Cap personà 
no serà sotmesa a tortura ni a penes o actes cruels inhu
mans o degradants _o 

Cal emprendre amb urgència dues accions contra la 
tortura. Primera: una vigilància sistemàtica per part de 
l'Estat sobre les pràctiques i els mètodes d 'interrogato
ri en et moment en què es produeix una detenció i abans 
que el det ingut arribi al jutge. I també: una adequada 
formació dels agents de la funció pública perquè en 
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l'exercici de la seva missió sigu; tinguda plenament en 
compte la prohibició de la tortura. Cal que aquests 
redescobreixin a cada moment que, més enllà del pres
sumpte delinqüent, tenen sota la seva custòllia una per
sona amb uns d.rets irrenunciables. 

Alguns sectors de les lliferents classes socials man
tcncn encara avui un instint salvatge que els impulsa a 
minimitzar la importància de la tortura o dels tractes 
degradants. De vegades fins i tot arriben a justificar
los. La Declaració de l'ONU (9-11-7S) desqualifica a mb 
decisió aquesta actitud en el seu article 3: . Per a justi
fica r la tortura i altres penes o actes cruels, inhu
mans o degradants, no poden ésser ;nvocades les cir
cumstàncies excepcionals com un estat de guerra o una 
amenaça de guerra, la inestabilitat politica interior o 
qual sevol altre estat d'excepció.» 

La celebració de la Pasqua del 1976, és a dir, de la 
Passió, la Mort i la Resurrecció de Cdst, ens impulsa 
a desitjar que, definj¡ivament , s'acabin les tortures i els 
mals tractes per a tots aquells que són detinguts, tant 
per fet s polftics corn per delictes comuns. 

111 



PROPOSTES PER A UNA 
CELEBRACiÓ RENOVADA 

DE LA PASQUA 
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Les nostres comunitats es veuen moltes ve
gades impotents o amb poca iniciativa per a viu
re, d'una mG/7era festiva, el temps pasqual. Difi
cultats de fa temps i condicionaments m és 
e/ 'avu i 17m1 convergit per a deixar desemparades 

unes celebracions dominicals que haurien de 
ser el punt de referència de l'any li túrgic. L'au
tor, conegut i expert, fa algunes propostes ima
ginatives per sortir t/'aqlwsl «impasse», tant com 
es pugui. Darrera d'una possible primera im
pressió d'escepticism e descobriret1t u lla propos
la concreta de treball per a viure el temps pas
qual d'una manera renovada. 



Plantejament 

Un amic, jove capellà, m'ensenya el programa de la parròquia 
on treba lla i cm diu: «Hem fet cas de l'any passa t a "Missa Domi
nical ": cristiani sme quaresmal, 7; cristian isme pascual, 3 .• El pro
grama seria allò que en dèiem «activitats quaresmals» i que e ll s 
han tingut t'encert de convertir en «activitats quaresmals i pas
quals ». Amb tot, cal reconèixer que les «ac tivitats pasquals» sem
blen encara com un afegitó. com una coda, després del plat fort 
que són Ics activitat s quaresmals. l això no és cap crítica a l'esmen
tada parròquia s inó una conseqüència d'allò que deia a «Mi ssa Do
mini ca l» (núm. 8 de 1975): la Quaresma és un temps pasto ralment 
fort, la Pasqua no ho és ( i en els aspectes en què ho és -per exem
ple, la preparació de la Primera Comunió- no es veu com una 
acció inserida en c I temps litúrgic). 

S í, des de fa ja bas tants anys parlem de «misteri pasqual, mi steri 
pasqual, misteri pasqual». Gairebé com els an tics israelites deien: 
«temple, temp le, templ e ... ». Bé, però, fin s a qu in pun t l'expressió 
«misteri pasqual » ha esdevingu t comunica tiva? Mèrit de liturgis tes 
i teò legs ha estat col'locar en un primer pla el fet «misteri pasqual». 
Li mitació de liturgistes i teòlegs ha estat no ajudar a pa rlar-ne 
d'una manera més comuni ca tiva, més inserida en la reali tat. POl
ser un d iagnòstic negatiu seria que l'expressió «misteri pasqual» 
- i «Pasq ua » i lots el s sells derivats- s'hagi fet vella abans d'ar
ribar al poble c ris tià. 

Per què? ¿lOS només un problema de paraules o és també un 
problema de signes? Problema de signes, vull dir, de manca d'ex
pressivitat real a través del que la comunitat c ristiana viu . Si el 
temps de Pasq ua -aquestes setmanes que encara bastants full s 
parroquials cont inuen denominant «diumenge després de Pas
qua»- és un temps anodí, ¿com comun icar expressivament que 
és el temps àlgid, màx im , cu lminant? Les paraules serviran de 
poc -ni que fossin més express ives i més encarnades i menys esclc
rò tica ment repetitives de cl ixés apresos en antigues lectures dels 
venerables Bouyer, Case! i cia.-, si no són formulació de rea lita ts 
palpables . Com parlar de la primacia de la Pasqua, s i la celebració 
de la Pasqua dura un dja i tururut the end? 
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~s clar que tampoc no seria objectiu beneir sense reserves el 
que es fa durant el temps quaresmal. I possiblemen t les objeccions 
al que es fa durant la Quaresma tenen la seva base en el re t que 
difícilment es pot preparar per a no se sap què. La Quare ma és 
-com tots sabem- un camí vers la Pasqua. Però la Pasqua és 
- vivencialment- molt poca cosa. Per això és normal que la Qua-
resma tendeixi a tancar-se sobre si mateixa: es converteix fàcil
ment en un temps que els responsables de les comunitals aprofiten 
per a organitzar allò que creuen que serà més eficaç, més convo
cador, més esperat. I si hom repassa programes quaresmals, hi 
trobarà un predomini dels temes «morals :. . Resultat de la pregunta 
que s'han fet els responsables: què interessa o què convé? I la 
resposta ha es tat ga il"ebé sempre examinar (revisar, estudiar) algun 
aspecte de la vida moral dels cristians. En això convergeixen bas" 
tantes parròquies «progres» i parròquies «camps»: la Quaresma 
continua essent allò dels exercicis pseudo-ignasians (és a dir, mo
ralitzants) que es portava a la postguerra. 

¿No serà la causa d'aquesta depreciació quaresmal -d'un temps 
cie fe n'hem fe t un temps de moral- el fet que no pesi realment 
que és un camí vers la Pasqua? La Quaresma és un temps de recen
trament en el nucli cie la fe: el seguiment de Jesús, el Messies. No 
en la moral, ni en la litúrgia, sinó en la fe. Evidentment, la moral 
interroga la fe i la litúrgia expressa la fe. Però la fletxa de l'interès 
ha d 'estar posada en el centre: en la fe cristiana. El problema és 
que aLxò no s'aconseguirà concretament fins que no sapiguem pro
mocionar el temps de celebració de la fe que és la Pasqua -és a 
dir, i com a resum: no sabrem utilitzar la Quaresma com a temps 
de re"ovació cie la fe fins que no sapiguem viure la Pasqua com a 
temps de celebració de la fe. 

Penso que el moment actual del camí cristià demana urgent
ment, radicalmen t, aquest plantejament descarat sobre què és la 
fe en Jesucrist. I que en això, tots -dretes, centres, esquerres- po
dem estar-hi bastant d'acord. 0, per dir-ho més clarament, qui no 
hi estigui d 'acord - des de la dreta, des del centre, des de l'esquer
ra- demostrarà que té altres interessos viscerals que li pesen més 
que el Senyor Jesucrist i que el camí cristià. ¿No és un signe alar
mant que durant la Pasqua -el gran temps d'afirmació i de cele-

114 



bració de la fe- no sapiguem què fer? ¿No és a ixò un símptoma 
clar d'un cris tianisme que viu poc arrelat en e l nucli , en l 'o rigina1i~ 

tat, del que significa creure en Jesucrist? 

Propostes 

I. Primacia de la celebració fe s/i va. E l tem ps de Pasqua - set 
se tmanes, vu it diumenges- hauria de ser e l temps de màxima ex

pressivitat festiva en les celebracions. Primeramen t en les celebra
cions dominicals de l'Eucaristia. Cal un esforç d'imaginació per 
aconseguir-ho. Però abans cal creure que és important d'aconse
guir-ho. 

En Ics celeb racions eucarístiques domin icals i això per dos mo
tius: per un motiu propi d'aquest temps. i és que la ce lebració 
pasqual és eminentmen t una celebració eucarística (seria, per tant, 
incoherent posar l'accent en actes DO eucaristies o no dominicals: 
fins i tot pedagògicament. per a ajudar a valorar l'Eucaristia do
minical. la celebració pasqual podria ser úti lm ent subratllada). 
L'altre motiu és comú a tot el curs de la vida cristiana: em sembla 
que caldria ser més conseqï "'nts amb el fet que l'acte que reuneix 
realment la major part de la comunitat cristiana és la missa domi
nical i que, per tant, és e l lloc i el moment que requereix màxima 
atenció pastoral. Un servidor no comprèn la faci lita t amb què el 
cen tre de la preocupació pastoral deriva vers actes mjnoritaris, 
evidentment útils i necessaris (per exemple, trobades entre set
mana d'a ixò que anomenem ambiguament o; la comunitat cristia
na »), oblidant que, de fe t, quan es reuneix la comunitat dels cris
tians -no dels militants. ni dels purs. ni de ls addic tes ... • sinó sim
plement dels cris tians- és la trobada eucarística del diumenge. 

Màxinla expressivitat festiva en les misses dominicals, que cal
dria treballa r. i així convertir el temps pasqual eD e l temps de més 
dedicació per part de tots aquells qui coHaboren activament en la 
celebració d'aquestes misses. Penso que seria e l moment més 
adient per trobar-se i veure quins nous passos es poden fer --en 
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cada església- per millora r les celebracions dom inica ls. Potser de 
vegades serà un lOur de fo rce que no es podrà mante nir to t l'any, 
però ja es tà bé que a ixí es promocioni la primacia de l temps pas· 
qua l. 

Un al tre as pecte de Ics misses domin icals durant la Pasqua hau
ri n de ser l 'especial centramen t de la pred icació en allò que és la 
vida cr istiana. Tant ci record del camí de la primera comuni tat cris
liana (pri mera lec tura) com e ls textos de san t Joan (segona lectura 
i eva ngeli ) ho faciliten. J, com a complement d 'aques ta predicació 
-o com a preparació-, podri a ser útil convoca r unes trobades 
setmanals per a aquell s que pugu in, trobades que ajudessin a cap
lar i concretar el sen tit pasqual de la vida cristiana. 

Encara d'altres aspectes podrien ser especialment atesos entorn 
de les misses pasquals (ultra el fe t de ser el lloc propi per a celebra
cions d'integració en la comunitat, ci lloc propi per a celebrar el 
Baptisme o la Primera Comun ió, com direm després). Em refe· 
reixo a la conveniència de millorar el contorn de les celebracions. 
Contorn estètic (tan t visual com auditiu ). ¿No seria e l temps pas· 
qual el més indica t per a promoure agosaradament - i també in· 
teHigentment!- una conversió de moltes esglésies fredes, grises , 
poc acoll idores, en llocs més vius, més a traients, més propis per a 
celebracions fes tives ? Una alt ra poss ibilitat seria prolongar O anti· 
cipar, en certes misses més concorrerwdes , l'ambient fes tiu. Co
nec alguns llocs on durant els diumenges pasquals es procura d'or· 
ganitzar algun ac te (es tiu desp rés de la missa del d issabte al ves
pre o desp rés de la missa del migdia (una cantada d'a lguna coral, 
una representació per a infants, una festa dedicada als vells , un 
joc per a nois i noies, una exposició de djbu Lxos dels nens que es 
preparen per a la Primera Comunió ... ). La imaginació a l poder ! 

2. T em ps fort de la celeb ració sacramel1tal. Aquesta proposta 
pot semblar més utòpica -encara?- , però demanaria que fos 
llegida comprensivament. No pretenc que to t el que proposo s igu i 
realitzable de segu ida i arreu. Però uns aspectes seran possibles 
- sempre amb un J.:crt esforç!- en un poble que tingui un nombre 
reduït de baptismes o de primercs comunions; altres exigiran uns 
passos successius però que ja ara es podrien començar en la ma· 
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joria de llocs. Caldria, indubtablemen t, un pes coordinatiu des 
del s organ ismes rectors de la pas toral; caldria també una menta· 
li tzació des dels mitjans de difusió (fuUs diocesans, informació 
del diari, altres full s que e pague in repartir oportunament ... ). 
No és fà ci l, però qui no té ambició mai no aconsegueix res. 

La propos ta cons is te ix a concentrar en e l temps pasqua.l la ce· 
lebració sacramental. Potser, millor dit, la celebració dels sagra
me nt s de la iniciació: Baptisme, Confi rmació, iniciació a l'Euca· 
ris lia. En línia de màxima seria: que només es bategés, es confiT· 
m és i es fes la Primera Comunió durant aquest temps. ! 

Aques ta proposta té un fonament leològico·li túrgic i un s argu· 
men ts pas tora ls: el fonament és la peculiaritat d 'aquest temps com 
a moment de màxima celebració de la fe, de l'Església com a comu
nitat de fe . Té també un fonamen t històric, la pràctica de l'Es
glésia durant segles. Però no es tracta de fer arqueologisme: hi ha 
uns argumen ts pas torals. ¿No seria la manera de donar coherèn· 
cia a bona part de la pastoral sacram en tal , de fe r·la autèntica· 
ment comunità ri a, de facil itar una coordinació d'esforços, d'acon· 
seguir un pes sociològic que compensés altres pesos sociològics da
vant de ls quals l'esforç de cada pas tor o de cada comunitat esdevé 
mínim ? 

Imaginem el Baptisme com a celebració q ue es concenU"a en e l 
temps pasqual. Ja no es plantejarien problemes enutjosos pe r a 
fixar unes e tapes d'espera - quin c rite ri és just d'aplicar? L 'esforç 

1. Potser caldria notar que un servidor no comparteix en absolut la 
proposta del Club Torsimany que pretén d'instaurar el Baptisme Domés 
per als adults. Potser hi estaria d'acord si la cosa fos un experiment de 
laboratori, però em sembla que la rea litat de l'Església, és a dir, de la 
fe que es viu segons el ritme del creixement humà, no permet aquesta 
ficció dels nens, els adolescents, els joves ... no batejats. ¿Quan caldria 
situar l'edat del Baptisme? No trobo alt ra edat -i cm permeto citar 
el test imoni del psicòleg Vergote- que els trenta anys. Curiosa manera 
de fer una Església encara més vella ! Però aquesta personal i polèmica 
oposició, tampoc no s'hauria d' identificar amb un conform isme amb la 
pràctica actual. Un intent de rcdimensionar la comunitat cristiana és 
indispensable. Però no amb esperances de trobar solucions màgiques. 
Sinó amb un esforç tenaç i real ista per clarificar, ajudar.. Encara que 
sigui difícil, lent, ple d'ambigüitat. ¿Creiem en l'Església dels pobres o 
volem fer una Església escatològica non l1abentem maculam aut rugam? 
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dels pastors i de la comunitat podria concentrar-se en una prepara
ció dels pares -un esforç gairebé impossible en molts llocs si cal 
mantenir-lo durant tot l 'any-, i més fàcilment aquesta preparació 
seria s intonitzada pel conjunt de la comunitat. ¿Això provocaria 
uns baptismes massius? No pretenc donar solucions d'aplicació 
universal, però em sembla que seria més fàcil fer bé uns bateigs a 
les misses dom inicals del temps pasqual, altres potser fora de la 
mi ssa - segons les circums tàncies- el dissabtes i diumenges de 
les se t setmanes de Pasqua, que no com actualment durant tot 
l'any_ Problemes canònics del qua", primum? ¿Voleu dir que les 
estadís tiques actuals de mOrLalitat infanti l no han modificat radi
calment el plantejament? No defenso un radicalisme que establís : 
només es batejarà durant el temps de Pasqua_ Proposo un pla pas
toral: els bateigs es faran normalment durant el temps de Pasqua. 

Construir tot aquest pla i respondre a les mil dificultats -se
gons les cent circumstàncies divcrses- supera les possibilitats 
d 'aquesta nota. Però em sembla que valdria la pena acollir benè
volament aquesta proposta. I vés a saber s i no resoldria bastants 
dels problemes que semblen irresolubles de la pastoral del Bap
tisme. 

Més senzill sembla el plantejament referit al sagrament de la 
Confirmació. Encara que tampoc no sigui possible de resoldre'l 
d'una manera uniforme per a tot arreu . La proposta seria que els 
bisbes dediquessin prioritàriament aquestes setmanes de Pasqua 
a confi rmar. No veig clarament la solució del problema: és un va
lor que con(jrmin e ls bi sbes, però es fa difícil que realment ho pu
guin fer (per culpa de les moltes ocupacions admini s tratives que 
els impedeixen de dedicar-se al seu ministeri sacramental). ¿Ales
hores caldria que ho fessin preveres autoritzats? Les celebracions 
serien més fàcilment organitzables, però es perdria el valor de la 
presència episcopal (aviat el bisbe serà un personatge més llunyà 
que el rei, si ens entestem a estalviar-li les seves funcions de pre
sidència litúrgica a les comunitats!). Per això jo m'inc linaria a con
vèncer els bisbes que durant les setmanes de Pasqua la seva feina 
primordial s igui presidir celebracions litúrgiques, arreu de la seva 
diòcesi, encara que s igui en jornades maratonianes. Millor, evi
dentment, si cada Confirmació pot anar precedida d'una trobada 
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més espontània dels bi sbes amb els n enets i n enetes -¿cal recordar 
que la Confirmació ha de precedir la Primera Comunió?- i tam
bé d'una conversa amb els pares. Aleshores la cosa tindria més se n
ti t. I, no sé s i m'equivoco, però jo diria que els bisbes farien bé a es
merçar e l seu temps en aquestes reunions i celebracions, potser 
més que no pas restant presoners d e les vis ites i de les reunions 
que es fan en les seves respect ives residències. 

Finalment , resta parlar -per no allargar-me més- de la Pri
mera Comunió. Que caldria acostumar-se a anomenar-la d'una altra 
manera que signifiqués millor el que realment és (incorporació a 
la comunitat eucaríst ica, més que simpl emen t «comun ió»). Tam
poc aquí no és poss ible parlar de tota la problemàtica pas toral 
que planteja. Però sí que voldria insinuar que aquesta problemà
tica podria trobar a lguns camins s i es relacionés amb cI temps 
pasqual. com a temps privilegiat per a acollir aquests nous mem
bres de les reunions cristianes dom inicals. 

Se r ia, em sembla , expressiu que sempre que fos possible aques
ta primera participació en l'Eucaris tia se celebrés en una missa do
minical , durant el temps de Pasqua. Potser tindria una importàn
cia pràctica avançar habitualment ] a da ta en què s'acostuma a fer 
l'anomenada Primera Comunió: fàcilment es fa molt cap al final de 
curs, cosa que provoca comprensibles dificultats perquè els n enets 
i nenetes continuïn assist int a les misses dominicals.l També en 
línia de màxima, caldria dir que la data millor és la Vetlla pasqual 
i el primer diumenge de Pasqua. Perquè així fos possible que els 
nous part icipants -jo crec en el dinamisme cristià que ells hi apor
ten!- ajudessin a renovar les eucaristies pasqual s. Però, caldria, 

2. No penso que els nenets i nenetes de vuit anys hagin d'anar cada 
diumenge a missa. Però tampoc no penso que sigui educatiu - seriós
que, després de la preparació per a la Primera Comunió, hom es desen
tengui que continuïn un cert ritme d'assis tència. E l que cal és -em sem· 
bla- afavorir una facU itat d'assistència: assegurant que a totes les es· 
glés ies hi hagi unes misses en què es faci una explicació de les lectu
res adaptades als infants -no fent «misses d'infants_, s inó fent a les 
misses d'adul ts unes lectures i una explicació separada per a ls infan ts-, 
preocupant·se arreu - i ara penso en els llocs típics d'es tiueig- per aco
llir els cris tianets infants, etc. 
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almenys, distribuir les dates de les primeres comunions al llarg 
dels primers diumenges de Pasqua. 

Ja sé que això semblarà música celestia l als pastors que tenen 
cada any tres-cents nens i nencs de Primera Comunió, dels quals 
un vu itanta per cent -almenys- mai més no compareixen. Però 
em sembla que seria un error plan tejar la pastoral normal de la 
comunitat cristiana en funció d'aquestes situacions. M'excuso si 
sembla que no valoro la seva difíci l situació. Però els demano que 
comprenguin que la proposta de camins, ni que semblin utòpics, 
és també una contribució a trobar respostes. Em sembla que és 
millor això que limitar-se a acompanyar en el sentiment. 

Fi nal 

Em sembla que ja queda una mica indicat el que podria ser 
una nova Pasqua. Una Pasqua intensament celebrativa i intensa
ment sacramental. La concreció de les propostes demanaria que 
fos acollida com a simples poss ibilitats. molt diversament con· 
cretables. Però d'alguna manera concretables. 

No crec que això s igu i una follia de qui trebatla en un centre 
de pastoral litúrgica. He de reconèixer que quan en alguna conver
sa -tot dinan t- he sen tit proposar a mossèn Pere Tena i a en 
Josep Urdeix algunes de les coses que jo ara he proposat en aquest 
article, he tingut una primera reacció d'escepticisme. Però des
prés m'he preguntat: per què no? Demanaria que els lectors també 
s'ho preguntessin. 

Per acabar, voldria insinuar que aquestes propostes de promo
ció pasqual s'haurien d'entroncar amb la realitat que durant aquests 
mesos viu bona part de la població (especialment la població ciu
tadana però també la de bastants pobles). Em refereixo al fet que 
el temps pasqual coincideix amb el primer temps del retorn al 
camp, a la platja .. . Comença e l bon temps i aL~ò és un element 
molt important en els diumenges de molts cristians. Provoca una 
mobilitat, un anar sovint a celebracions que no s6n les habituals. 
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Crec que caldria superar qualsevol consideració negativa d'aquest 
fe t (superar tant el romanticisme com l'integrisme de «la meva 
comuni tat »), caldria aprendre a va lorar que q!.lalsevol eucaristia 
dominical és una trobada comuni tària, saber acollir els qui vénen 
--els passavolan ts-, fins i tot revi sar horaris atenen t aquest fet. 
I també seria important saber valorar com a «signes pasquals» tot 
això del sol, el cel b lau, e l mar, la festa còsmica . Dit d'una altra 
manera: superar e l maniqueisme purità que ens ha re t oblidar que 
la Pasqua coincideix amb la primavera i que la primavera és signe 
de la Pasqua (com l'hi vern ho és del Nadal). 

Joaquim Gomis 

f2 f 
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PASTORAL DE LES VOCACIONS 

Ningú no ignora que hi ha una crisi general 
de vocacions al ministeri. Aques ta escassetat 
constitueix una gran preocupació de l'Església 
ja que lli ha en joc tant la continuïtat de la 
tasca dels preveres com l'esdevenidor de la ma
teixa Església. 

Ara publiquelll el document de treball amb 
vista a reflexions futures. presentat per mos
sèn Joan A. Ventosa, reclor del Seminari, a la 
sessió del Consell presbiteral de Barcelona del 
30 de gener de 1976. 

"Quaderns" agraeix l'autorit zació que li ha 
es tat feia per reproduir aquesta informació per 
als seus lectors. 

Per a encetar el Lema de la . Pastoral de les vocacions» en el 
Consell Presbiteral, ha semblat oportú fer, en primer lloc, una 
informació sobre la situació actual de les vocacions, Com en tot 
problema - i aquest és greu-, el primer que s 'ha de fer és pren
dre consciència de les seves dimensions reals. Aquest és l 'ob
jectiu que es proposa primordialment la present informació. 

ESTA DISTI OU ES 

Pot ajudar el fet de començar plantejant el problema en termes 
numè rics . Això equ.ival a donar algunes estad.ís tiques. I Pe rò és 
convenient advertir que s'han de manejar amb una certa precau· 

1. Fonts de les estadístiques: - Vocaciones» núm. 52, 1971 , pp. 50-
53 ; núms. 53-54, 1971, pp. 41-45; núm. 64, 1973, pp. 151-155; . Vocation. 
núm. 272, 1975, pp. 501-519; . ConciHum. núm. 106, 1975, pp. 447-456; 
_Full Infonnatiu del Seminari Major de Barcelona» núm. 8, 1973, pp. 3·5. 
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ció, si no se'n volen treure conseqüències inexactes. Cal fer, doncs, 
alguns advertiments : 

I. Els nombres gairebé mai no són exactes i no es poden pren
dre en la seva est.ricta materiaJitat, sobretot quan es tracta de 
comparar estadístiques (criteris diferents sobre qui es considera 
seminari sta major, di ferents sistemes d'organització dels estudis, 
estadístiques per anys o per cu rsos, sobre to t quan es t racta del 
nombre d'ordenacions, e tc.). Per a ixò el més significatiu de les es
tadíst iques són les tendències que mani fes ten i no la materia lita t 
dels nombres. 

2. Segnns e l països i les diòcesis, moltes vegades les estadist i
ques ran salt s molt fo rts d 'un any a l'alt re. No hi ha una con ti
nuï ta t lineal. Això s'explica per les crisis coHectives i sobtades 
que en un mo ment o a lt re s'han presentat. També, perquè hi ha 
cursos bons o dolents (més o menys nombrosos, amb major o me
nor perseverança, e tc .). Per aquest motiu no es poden comparar 
les estadís tiques d'un curs amb tes d'un altre a l'atzar i d'una for
ma aïllada . :es més objectiu comparar les mitjanes de períodes més 
o menys lla rgs. (Exemple: a Ba rcelona l'any 1966 es van ordenar 
2 preveres, i el curs 1975-76 se n 'ordenaran 12. L'augment d 'orde
nacions seria d'un 600 % en deu anys! Tots contents i enganyats! 
El més object iu i honra t és dir: del 1957 a l 1966 es van o rdenar 
224 preveres, és a d ir, una mitjana de 22.4 per any. En canvi, del 
1967 al 1976: 85 preveres, és a di r, una mi tjana de 8,5 per any. En 
realita t, una disminució d'un 62 % ent re les mi tjanes dels dos pe
ríodes consecut ius.) 

3. Ca l també adverti r que ens hem de malfiar dels percen
tatges quan aquests operen sobre nombres mo1t baixos . Llavors 
e ls percen tatges d'augments o de disminucions són poc iHumina
dors. (Exempl e: hi ha un seminari de Catalunya que té actualment 
un sol seminari ta teòleg. S i el curs vinent en té dos, l'augment 
serà del 100 % . Aq uest percen ta tge d'augment seria cert, però molt 
poc revelador de la rea li ta t. ) 

4. Hem de lamentar, fi nalment, que no sempre es poden do
nar estadís tiques que permetin comparar la nostra realitat amb 
la d'altres temps o d'altres llocs. Les es tadístiques come ncen a 
fer-se, molt es vegades, quan hi ha p roblemes. Abans, o DO se'n 
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fcien o, feies amb criteris diferents, no són comparables amb les 
més recents. També es dóna e l cas de tenir estadístiques dels ú l
tims anys a nivell local i no disposar·ne, en canvi, a nivell del món 
o d'Espanya. Hauríem volgut fer algunes comparacions interes· 
sants, però moltes vegades ha eslal impossible per manca de da
des. 

Tenint en compte aquests advertiments, les estadístiques són 
úlil s, i àd huc necessàries, per a prendre consciència del proble
ma. Sobretot és important també veure el problema als nivell s mun
dial, espanyol i català. No pas per a caure en la fa lsa resignació 
que blasma l'adagi castellà .. mal de muchos, consuelo de (on105», 

Sinó per tal d'evit ar e l simplisl/le a l'hora de detectar els possibles 
factors de la cris i de vocacions que patim. En e fecte, si un problema 
és general, no és lògic buscar-ne causes o explicacions massa par
ticula rs o locals, perquè aque tes serien insuficien ts per a expli
car les dimen sions reals del problema. 

Passem, doncs, a donar algu nes estadístiques, relatives sem
pre a l'ordenació de preveres diocesans i als semú1arisles majors 
que s'hi preparen. 

A nivell mundial 

OrdenacimlS. Les ordenacions han disminu.Ït progressivamen t. 
El curs 1958-59 s'ordenen 5.475 preveres; el 1969-70: 4.063 ( = dis
mjnució d'un 25,7 %). El 1973 s'ordenen 3.009 preveres (= dis
minució d 'un 45 % respecte al curs 1958-59). 

Seminaristes majors. La di sminució és lenta, però contínua. El 
curs 1958-59 són 50.352; el curs 1969-70: 38.733 (= disminució d 'un 
23 %). La disminució no és homogènia a lots els països. es d 'un 
50 % aproximadament a l Brasi l, Estats Units, Irlanda, Suïssa, Ale
manya; d 'un 70 % a Espanya i Bèlgica; d'un 80 % a França i Ho
landa. En general, ha estat més forta en els països que tenien con
tingents vocacionals més alts . En canvi, hi ha un creixement mode
rat a certs països comunistes i de l Tercer Món, especialment Àfrica. 
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Alguns exemples de diòcesis concretes de dive rsos països, co m
parant e l nombre de seminaris tes majors de l'any 1950 amb el 
nombre de l'any 1974: New York ( U.S.A.): 200 i 61 = -27 %; Co

lònia (Ale ma nya): 312 i 183 = -41 %; Luxemburg: 48 i 20 = 
-58 %; Montreal (Ca nadà): 200 i 61 = -69 %; Lc Mans (França): 
48 i 15 = -69 %; La Pla ta (Argen tina): 75 i 20 = - 73 %; Catània 
( It à lia): 75 i 14 = -81 % ; Salama nca (Espanya): 101 i 16 = -84 %. 

Dismillució del nombre global de preveres. Durant anys, el nom
bre d'ordenacions va superar ci de deruncions (per exemple, el 

curs 1964-65 = + 1.235). El curs 1968-69 ha es ta t l'últ im que ha do
nat un balanç positiu = + 303. A partir del curs 1969-70 (= -289) 
ci nombre de defuncions supera el d 'ordenacions. 

Però cal teni r en compte també les secularitzacions (pe r exem
ple, l'a ny 1972 = 1.820 preveres secularitzats). Les ordenacions, ja 
fa anys, no superen la suma de defuncions i secul aritzacions. El 
balanç cada any és més negatiu ( 1967 = --<; 18; 1968 = - 1.015; 
1970 = -2.001 i 1972 = -2.634 ). 

A nivell espanyol 

Di sposem de dades fiab les des del 1961 a l 1973. 
Ordenacions. La disminució és pràcticament con tínua. Curs 

1963-64 : 768 nous preveres; curs 1972-73 : 289 ( = di sminució d 'un 
62 ,4 %). 

Seminaris tes majors. També la disminució és gairebé continua, 
amb sa lts espectaculars. Curs 196 1-62: 8.397 seminaristes majors ; 
curs 1972-73 : 2.791 ( = di sminució d'un 67 % ). Un dels salts més 
espec tacula rs: 1966-67 : 7.11 4; 1967-68: 5.945 ( = 1.169 menys = dis
minució d'un 16,4 % en un curs). 

Abandons de seminaristes majors. Els cursos de més abandons, 
en xifres absolutes, han estat: 1965-66 = 1.147 abandons (= 15 % ); 
1966-67 = 1.248 (= 17 % ); 1967-68 = 1.047 (= 17 %). Després bai
xen les xifres absolutes, però representen un percentatge supc· 
rior ( 1970-71 = 746 = 22 % ; 197 1-72 = 671 = 20 %). 
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Nous ingressos. La disminució és gairebé contínua. Curs 1964-
65: 1.538 nous ingressos; curs 1972-73: 428 ( = disminució d'un 
72 %). 

Resumint, els nous ingressos més baixos i els abandons segons 
un percentatge notable i bastant constant, expliquen que, a Espa
nya, la disminució del nombre de seminaristes majors hagi estat 
d'un 67 % durant el període 1961-1973 i que les ordenacions hagin 
d isminuït en un 62,4 % entre el 1963 i el 1964 i el 1972 i el 1973. 

A nivell català 

No disposo de dades que permetin comparar la realitat actual 
amb la de temps passats. Podem afirmar, però, que la crisi de 
vocacions és general. Una dada reveladora és el nombre de se
minaristes que cursen «Estudis eclesiàstics» pròpiament dits (sen· 
se comptar-hi els qui estan en etapes prèvies - acolliment o Curs 
Introductori-, ni en etapes posteriors, com l'etapa diaconal). En 
el curs present, són: Lleida: 1; Seu d'Urgell: 1; Solsona: 4; Tar
ragona: 11; Vic : 14; Tortosa: 13; Girona: 19; Barcelona: 28. No puc 
dir r es més, però em penso que és suficient per a fer-se una idea de 
la situació. 

Barcelona 

He intentat recollir totes les dades possibles per tal de recons
(ruir les estadístiques que no he pogut trobar ja fe tes, referents 
sobretot a d'altres temps, per comparar-les amb la realitat actual. 
No puc assegurar-ne la tala] exactitud. Però serviran per a posar 
de manifes t les tendències principals. 

Ordenacions. Quan es tracta d'una diòcesi concreta, no s'han 
de comparar xifres d'anys o de cursos aïllats, s inó les mitjanes de 
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períodes consecutius que comprenguin uns quants anys. AixJ del 
1954 al 1963 s'ordenen 287 preveres (= 28,7 de mitjana cada any); 
en canvi, del 1964 al 1973: 99 preveres (= 9,9 de mitjana cada any). 
Però, si ens referim a períodes exclusivament més recents, ens 
trobem que del curs 197 1·72 al curs 1975-76 s'ordenen 39 preveres 
(= 7,8 de mitjana per curs). Per tant, d'una mitjana anyal de 28,7 
passem a una mitjana anyal de 7,8 (= disminució d'un 72,8 % en 
22 anys). La tendència a la baixa és constant. Aquest curs s'orde
naran 12 preveres, però segurament sols 4 diaques. 

La nostra disminució d 'ordenacions no s'aparta molt de la dis
minució que hem vist a nivell global espanyol. Si comparem les 
mitjanes dels períodes 1963-1968 i 1969- 1973, la disminució a Espa
nya és d 'un 44 % i a Barcelona és d'un 46,4%. 

Seminaris/es majors. La tendència és també a la baixa. No dis
poso de dades fiab les del tot, anteriors al 1967. Entre el curs 1967-
68 (154 semina ristes) i l'actual 1975-76 (82 seminaristes) la dismi
nució ha estat lenta, però bastant constant (= disminució to tal d 'un 
46,7 %), i amb alguns cursos d'estancament. La crisi va presentar
se a Barcelona abans que a Espanya en general. Per això actualment 
a Barcelona la disminució és inferior. En efecte, entre el 1967 i el 
1973 la disminució a Espanya ha estat d'un 53 % . En canvi, en el ma
teix període, a Barcelona, la disminució ha estat sols d'un 33,7 %. 

Nous ingressos al Seminari Major. Més que anys o cursos aïllats . 
hem de comparar les mitjanes de períodes consecutius. Així del 
curs 1967·68 al curs 1971-72 la mitjana anyal de nous ingressos és 
del 21 ,2. En canvi, del cu rs 1972-73 al curs 1975-76, la mitjana anyal 
es de 17,5 (= disminució d'un 17,4 %). La disminució és sign ifica
tiva, s i pensem que ja partíem d'uns ingressos molt insuficients. 

Nous ingressos procedents del Seminari Menor. :';:S un tema im
portant perquè, fins ara, e ls nous ingressos han procedit majori
tàriament de l Sem.inan Menor. Tampoc en això no és significatiu 
comparar anys aïllats. S'han de comparar les mitjanes de perlodes 
consecutius. Així, entre els cursos 1967-68 i 1971-72 la mitjana anyal 
dels ingressos procedents del Semi nari Menor es de 14,8. En canvi, 
la mitjana anyal entre els cursos 1972-73 i 1975-76 és de 9. Una dis
minució d'un 39 %. 

Nous ingressos d'altres proced~ncies. En això hi ha hagut un 
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moderat creixement. Entre els cursos 1967-68 i 1971-72, la mitjana 
anyal d'aquests ingressos ha estat de 6,4. En canvi, entre els cursos 
1972-73 i 1975-76, la mitjana anyal ha estat de 8,5. Un augment d'un 
32,8 %. Però a lgunes d 'aquestes vocacions ofereixen dificultats pe
culiars. 

Abandons. L'es tadística d 'abandons presenta una línia sinu· 
osa. Els percentatges van d 'un 32,4 % (curs 1967-68) a un 5, 1 % 

(cur 1969-70). Del curs 1967-68 al curs 1974-75, la mitjana dels per
centatges d 'abandons és d'un 16,4 % per curs. ¡¡uest percentatge 
és molt semblant, encara que inferior, al percentatge espanyol que 
és d 'una mitjana de 18,6 % per curs, entre e ls cursos 1967-68 i 
1972-73 . 

Aquestes són les xifres. A Barcelona, com gairebé pertot arreu, 
hi ha hagut una baixa forta i sobtada, seguida d'una certa esta
bilització, i, després, d'una baixa suau, però força constant. Els 
nous ingressos no compensen les ordenacions i els abandons. D'al
tra banda, les ordenacions de preveres no compensen les defun
cions i les secularitzacions (sumades. donen uncs 30 baixes anuals). 

Per això, el nostre presbiteri diocesà sofreix una important i cons
tant erosió (vegeu: Les secularitzacimts a Barcelona, a «Quaderns 
de Pastorab, núm. 39, pp. 413-417). Si hi afegim que la nostra diòce
s i té un constant creixement demogràfic. el panorama resulta esbor
ronador. 

QUALITAT DE LES VOCACIONS 

Fins ara hem parlat de xifres. Però hi ha un altre problema. ~s 
el de la qualitat de les actuals vocacions. ~s opinió general dels 
responsables dels seminaris que les actuals vocacions --en con· 
junt i amb excepcions- són d'una qualitat inferior a les d'altres 
temps. No es tracta de discutir la bona voluntat, ni la recta inten
ció dels actuals seminaristes. Però sí de constatar que les actuaJs 
vocacions són més inestables. Tenen una personalitat menys fica 
i profunda, menys estructurada cristianament. Procedeixen de fa· 

128 



milil:5 poc arrelades al nos tre país, a la nostra hjstòria i a la nostra 
pas tora l. De famíli es, moltes vegades, no massa crislianes, menys 
encara militants, s i és que no són indiferen ts i oposades a la vo
cació del seu fill . 

Di guem-ho a l revés. Les famílies del país (de classes m itjanes, 
de professions liberals, obrers qualificats, etc.) a-ra no donen voca
cions. Per exemple, e l típic batxiller d 'a ltres temps, procedent d 'un 
movim ent apostòli c i d'una famí lia cristiana, ara gai rebé no e l 
tenim. 

Moltes vegades els nostres seminaristes no reben cap ajuda 
econòmica de la família . AI con trari, en alguns casos, la família de
mana que el seminarista l'ajudi econòmicament. No estan dispo
sa ts a sacrificar-se per una vocació que no entenen. 

Aquesta inferior qualitat de les vocacions ha de ser un motiu 
de preocupació, perquè quan els preve res són pocs, han de ser 
de més quali tat. Molt més, si pensem en la progressiva participa
ció de ls segla rs en la pastoral i en el pluralisme ( ideològic, soc ia l, 
polít ic , etc.) que ja hi ha - i hi haurà encara més- en les nostres 
comunitats. Tot ex igeix que e l pasto r, que pres ide ix la comun itat, 
ti ngui una forta personal itat humana i cristiana. 

CAUSES O FACTORS DE LA CRISI 

L'anàlisi dels fac tors de la è ris; pot ser d 'una gran uti litat. 
Però hauríem de fer un esforç d'obj ectivitat. Altramen t, cadascú 
assenyala unes o altres causes, d'acord amb els seus apriorismes. 

Tenint en compte el marc del canvi profund que vivim, podem 
assenya lar a lguns fac tors cie la crisi. No pre tenc ser exhaustiu, ni , 
menys encara, dogmàtic. Sol s voldria introduir e l tema de cara 
a un d ià leg que pot ser molt aclaridor i profitós. 

Alguns factors a tenir en compte : 
I. No hem encertat e ls camins de comunicar i educar la fe 

de la nova joventut. La c risi i la pèrdua de la fe de molts j oves 
de . bones famíl ies» és un fet conegut. D'altres no la tenen prou 
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forta per a fer un projecte de vida dedicat totalment al servei de 
la fe. D'altra banda el clergat ha abandonat bas tant el jovent. S'ha 
dedica t més als adults. Els joves són incòmodes. Aquests han cons
tniit el seu món sense la nostra presència pastoral. 

2. La vocació al min isteri i al celibat demanen un cert idea
li sme i força generositat . Ara bé, avui, aquestes capacitats s'han 
secularitzat. ~s a dir, els joves es veuen més atrets a exercir-les 
al servei d'objectius puramen t humans (socials, polítics, pedagò
gics, etc.), que no pas al servei del Regne de Déu. Idealisme humà 
i generos itat laica que, d 'altra banda, no exigeixen un estat especial 
de vida, com demana la dedicació al ministeri presbiteral. 

3. Els joves cristians d'avui tenen un cert horror a les estruc
tures i a la pèrdua de la seva llibertat. L'entrada al Seminari, la 
pert inença al presbiteri , els vincularien a l'Església «ofi cial •. Sig
nifica ria lligar-se a l'estructura i perdre la pròpia independència. 
Això els fa molta dificultat. 

4. AI nostre país, l'Església ha sofert un procés de despresti
gi, àhuc entre els cristians militants. Em sembla que tots hi hem 
coHaborat, sense adonar-nos-en. Qui no l'ha cri ticada l'Església, per 
diverses raons? Els adults (pares , preveres, educadors , etc.) bo 
hem fet, des de dins i sense apartar-nos-en. Molts joves, en canvi, 
marcats per la nostra crítica, l'han portada a les últimes conse
qüències i s'han distanciat de l'Església. Di fícilment són militants. 
No s'hi volen embolicar. 

S. El nostre presbite ri diocesà, com d'altres, no resulta massa 
atractiu per a l jovent d 'avui. Hi ha molts preveres desanimats, de
cebuts, mancats de coratge i d 'una certa iHusió. La seva actitud, la 
vida, l'organüzació, les mútues relacions i la mentali tat no con
fi guren un model gaire contagiós de cara als joves. 

6. La manca de clergat jove fa també dificultat de cara al des
vetllament de vocacions. Generalment els joves tracten amb el 
prevere jove i s'hi emmirallen . Els joves d'ara tenen poques oca
sions de fer-ho. 

7. El pluralisme de tot ordre que existeix en la nostra socie
tat, fa difícil que els joves facin un projecte de vida estable amb 
coherència i continuïtat. Reben moltes influències contradictòries. 
Com a conseqüència, són inestables. Avui volen això, demà una 
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altra cosa. Aquesta dificultat existeix en l'elecció de professió. Més 
encara en l'elecció de la vocació al ministeri que suposa una dedi
cació de tota la vida i per tota la vida. 

8. Les secularitzacions que afecten principalment preveres que 
no són e ls més grans, si nó e ls qui han lingut més contacte amb e l 
jovent d'avui. 

9. El celibat. En el mÓn actual, entendre, elegir, viure i ser 
fidel al celibat, és més diffci l que en altres temps. La llibertat de 
tracte enlre nois i noies és notable. Això fa que molt aviat s'ena
morin i es lliguin prematurament (sense donar-hi cap mal sen tit ). 
De fet, el cel ibat no apareix gaire, a la consciència dels joves, en· 
tre les possibles opcions. Menys encara, s i sovint els diaris i les 
revistes fan referència a discussions intraeclesials sobre el celibat 
dels preveres. 

10. Comparant amb a ltres temps, la pastoral de joventut és 
ga irebé inexistent. Recordem els nostres aspirantats j els movi
ments de joven tut d'A.C. Tot ha quedat desmarxat i desmantellat. 
t:.s cert que hi ha gnlpels en algunes parròquies. Però, en general, 
o bé e ntren en conflicte amb els responsables de la parròquia, o 
bé no són confessionals i van als locals parroquials perquè els ser
veixen de refugi. Pocs són grups explícitament cristians on la fe si
gui al imentada, educada i aprofundida. Alguns dels últims preve
res ordenats comencen a fer algu na cosa en aquest sentit, enmig 
de moltes dificultats . 

11. Falten models de preveres més o menys definHs. Em refe
reixo al problema de la identitat del prevere. No és que faltin do
cuments i elements per a definir·la a nivell teòric. Però falten mo
dels d 'identificació a nivell existencial. 

12. El consumisme de la nostra societat ha engendrat una 
civilització de la comoditat i de la faci litat. Els joves, àdhuc els qui 
critiquen la societat de con um, en són també víctimes més o menys 
inconscient s. Els és difícil renunciar a una felicitat immectiata 
quan creuen tcnir·la a l'abast de la mà, per a dedicar·se amb joia. 
però abnegadament, al servei de la fe. 
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LA PASTORAL VOCACIONAL A BARCELONA 

Quina és la situació de la pastoral vocacional a Barcelona? Què 
es fa? La resposta és curta. Es fa molt poca cosa. 

El Seminari Major procura acollir les vocacions que es presen· 
len espon tàniament. Tasca d'acompanyament, de discerniment, de 
maduració, abans del seu possible ingrés «oficial. al Seminari. Això 
dóna bastant de feina , perquè moltes vocacions es presenten sense 
cap arrelament parroquial o pastoral, sense l'aval de cap prevere. 
D'altra banda , la tasca de discerni ment previ és molt necessària, 
perquè, amb certa freqüència, es presenten persones molt «singu· 
lars». 

Aques ta tasca es realitza mitjançant con tactes personals, feees· 
sos mensuals i convivències trimes trals. Així es forma un grup 
-com un pre-Seminari- de 20 a 50 persones, segons els cursos. 

Una altra realita t és el Seminari Menor, element important de 
pastoral vocacional. Seria bo escoltar del seu rector les perspecti
ves, les experiències, la llum i tes ombres i el futur d'aquesta insti
tució. 

J!s important saber, però, que la tasca de suscitar i promoure 
vocacions es tà pràcticament abandonada. 

Fa uns anys, els responsables del Seminari Major vam establir 
contacte amb algunes reunions arxiprestals . Però no va donar re
sultats gaire engrescadors. El dià leg va derivar cap a qüestions poc 
operatives de tipus diferent, segons la mentalitat predominant dels 
preveres presents (problemes de Semina ri , qüestions ideològiques , 
ordenació d 'homes casats, etc.). 

També es va connectar amb alguns professors de religió de col
legis i instituts. La conclusió d 'aquests preveres va ser, en general, 
que els adolescents i e ls joves d'avui són difíci ls i que ja tenien 
prou feina a fer la classe amb un mínim d'èxit. 

D'altra banda, no tenim delegat diocesà de Vocacions. 
¡;s un problema obert i prou important per a ser objecte de la 

preocupació del Consell Presbi teral. Es tracta de la con tinuïtat de 
la nostra tasca de preveres i de l'esdevenidor de l'Església de Bar
celona. 

Joan A. Ventosa 
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JOAN ALSINA: XILE AL COR 

En el núm. 27 de .. Quaderns., Modest Prats 
ens presentava, amb el to emocionat d e l'amic, 
el record i el tes timoni de mossè" Joan A/sina, 
assassinat a Xile el 20 de desembre de l'any 
197]. Era un record apassionat. Ara, després de 
dos anys llargs, I gnasi Pujadas, autor de la bio
grafia .. Joan A/s ina: Xile al cor», obra premiada 

la Nit de Santa Llúcia, en parla amb el ma/eix 
apassionament i amb el mateix deler. Joan Al
sina portava Xile al cor perquè visqué en el cor 
del poble, .amb el poble que .nor, per a l poble 
que mor ... TOl això no pas només a Xile •. Per 
això el seu record encara ens apassiona. 
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Per a mi escriure la biografia d'en Joan Alsina ha estat una 
aventura apassionant. De fet, el dia que vaig acceptar d'escriure-la 
no pensava de cap manera que seria un treball tan gratificador. 
Ni tampoc tan llarg i costós. M'imaginava que seguir e l fil d'una per
sona fóra una cosa molt més fàci l. Però, a mesura que m'anava en
dinsant en els seus papers i ens els testimonis que s'havien pogut 
recollir sobre ell , anava descobrint un món que demanava ser 
tractat amb molt respecte. No sé si aquest sentiment provenia del 
fet de tractar-se d'una simple persona di stinta de la meva, o bé, 
del fet de brollar concretament de la persona -i la personalitat
d'en Joan Alsina. En realitat, penso que de les dues coses, però 
potser més de la segona que de la primera. He de confessar que e l 
seu Darrer Escrit -conegut normalment com a «testamenl»- em 
va colpir fortament. Feia temps que no havia llegit una cosa sem
blant. En el llibre e l qualifico . de peça mestra de la literatura 
cristiana universal». Potser m'excedeixo. Però, de fet, ho penso. 
r, després de dubtar una mica, no he volgu t renunciar a escriure-ho. 
La seva lectura em va sotragar, com molts anys abans m'havia im
pressionat, per exemple, la lectura de les cartes de sant Ignasi d 'An
tioquia fent camí cap al martiri. D'aquesta associació immed iata 
deu provenir aquell qualificatiu de ' peça mestra •. Jo a penes ha
via conegut en Joan personalment. Ens havíem trobat en alguna 
reunió, i prou. Per tant, el ._1eu interès per ell no podia venir d'una 
especial amistat o coneixença. Simplement fou la lectura del seu 
Darrer Escrit que em va fer reaccionar: «Caram! Qui o què deu 
haver-hi darrera aquestes paraules? Sempre he cregut que la pre
sència pròxima i segura de la mort dóna una llum especial a la 
vida, corn per a comprendre un paisatge cal escollir el punt de 
vista; j no n'h.i ha de millor que el cim . Aquest cim és la mort. Des 
d'aquest cim es contempla tota la sèrie d'esdevenimen ts que han 
conduït fins allí. Així, els qui moren -diuen- veuen desplegar-se 
davant d'ells, a última hora, tots els esdeveniments de la seva 
vida, a la qual la conclusió imminent dóna un sentit definitiu» 
(p. 10). 

Tot a ixò devia intuir jo quan vaig llegir el Darrer Escrit d 'en 
Joan . l d 'aquí devia brollar la necessi ta t de conèixer-lo. Amb tot, 
el desig res tà somort durant molt temps, i probablement hauria 
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romàs per sempre en aquesta situació, s i no hi hagués intervingut 
u.na altra voluntat. Fou un altre company seu qui va iniciar la 
tasca de reco llida i selecció de material, i també qui va redactar 
un primer esbós de biografia. Un bon dia d'abril de l'any passat 
va comparèixer per Agermanament cercant algú que continués 
la tasca. Casualment vaig ser jo qui el vaig atendre. Em va parlar 
amb en tusiasme i vam connectar immediatamen t. Em lliurà s is 
grosses carpetes amb tot el que ell havia pogu t recollir i estruc
turar i em vaig comprometre a continuar la tasca s i la lectura del 
material recollit em resultava convincent. Un cop llegit, vaig donar 
e l meu primer s í. Però he de confessa r que amb no massa en tusias· 
me: després d 'un primer cop d'ull considerava que els escrits d'en 
Joan «no mataven _o Eren bons, però res de l'altre món. Amb tot, no 
vai g quedar satisfet. Estava convençut que hi havia d'haver quelcom 
més. Que era impossible que, a partir de les dades presents, s'en
tengués el per què i el com del seu Darrer Escrit. Hi havia d'haver 
«gat amagat». Aleshores vaig iniciar una àmplia tasca de recollida 
de tes timoni s : primer va ig prendre contacte amb la família, vaig 
visitar Cas tell ó, vaig parlar amb cls pares i vaig conèixer el mas on 
es va criar. Després vaig parlar amb les persones amigues de Malgrat 
de Mar, on ell estigué de vicari dos anys abans d'anar a Xile. El con
tacte amb la famíl ia em va impressionar, i les converses amb e ls 
amics de Malgrat, encara més. Les converses amb aquests darrers 
em feren veure que també ell s havien «reaccionat », que ce rtament 
hi havia «quelcom . especial en la vida i la mort d'en Joan . Una pe
tita anècdota em féu reflexionar molt: en Joan , durant la seva es· 
tada a Malgrat, havia escri t lm Via crucis. Els malgratencs no hi 
havien donat massa importància. Però, ara, amb la seva mort, el 
veien tot diferent, el començaven a comprendre. Jo vaig sortir de 
la conversa tot capficat: . Què té d'especial la mort, que dóna una 
llum tan nova al que ha passat desapercebut durant la vida? 
Aquesta pregunta me l'anava fent tot escrivint la biografia, i també 
l'he plantejada a d'altres persones. Una d 'elles m'ha donat la res
posta: «La mort dóna irreversibilitat a la vida.» "::s a partir de ta 
mort -quan la vida és coherent i conseqüent-, que aquesta es 
carrega d 'un «valor afegit., d 'una «plusvàlua. tota especial. Això és 
el que vaig anar descobrint en llegir els escrits d'en Joan. 
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Primer vaig llegir lates les seves cartes, les que havia pogut 
recollir ci company que inicià la biografia, i les que vaig recollir 
jo pel meu compte. Nova ment vaig tenir una petita decepció: «Són 
interessants, però no maten. » I això que jo també havia estat a 
Xile, vivint el mateix procés polític i social, i, per tant, podent en
tendre'n el context. Amb tot, em mancava situar-les en un context 
més precís i immediat. Quan vaig començar a entre lligar la cro
nologia políti ca, eclesial i personal d'en Joan, va potenciar-se allò 
que deia al comença ment d'«aventura apassionant ». Aleshores sí 
que va ig quedar molt convençut d'en Joan. Realment vaig quedar 
embadalit de la seva personalita t, del seu seny, del seu sentit de 
treball , de la seva fe, del seu amor a l'Església, del seu amor als ger
mans, del seu compromís amb el poble. Tot escrivint aquesta eta
pa, glatia profundament i alhora m'anava explicant e l per què del 
seu Darrer Escrit -punt inicial de la meva recerca. De tal manera 
que quan vaig arribar al moment de la seva de tenció i de la seva 
mort, tot se m'havia fet transparent i clar. Per a mi ja no restava 
cap misteri. Hi havia una total coherència i lògica entre el que ell 
havia viscut i el que havia escrit poques hores abans de morir. 
Modes ta ment puc dir que podia accedir al comentari del seu Dar
rer Escrit amb plena pau de comprensió. Almenys des del punt 
de vista de la meva consciència. 

Novament les paraules de Garaudy m'ajuden a comprendre tot 
e l que havia passat : «I faré la mort, tal com faig l'amor : amb els 
ulls oberts .» I, encara: «Senyor, doneu a cadascú la seva pròpia 
mort, nascuda de la seva pròpia vida» (p. 46). Ja que «només l'amor 
ens salva de la mort. Perquè la mort no és altra cosa que un amor 
més gran: la donació de la nostra particularitat a l'altre, i, a tra
vés d 'ell , a l tot de la creació. ~s el que santa Teresa d 'Avila va cop.sar 
meravellosament quan pressentia en la mort la comunió total amb 
l'amant etern » (p. 43). 

Tot això va saber expressar en Joan amb paraules personalís* 
s imes en e l seu Darrer Escrit. I tot això se'm va fer clar quan ja aca
bava la biografia. 

Ara ja està finida i he de dir que em sento molt ple i feliç. Quan 
a la Nit de Santa Llúcia vaig veure que donaven el premi a en 
Joan vaig sentir una alegria immensa. Era com la connexió instan-
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tània i coHectiva ent re Ir s aspiracions d'en Joan i les nostres 
pròpies aspiracions. Era el reconeixement ex plícit de la seva tasca, 
de la seva vida, de la seva mor t. 1. <.na-t mé~ enllà, era l'aprovació 
i l'aplaud iment de les seves raons de viure. 1 si no ho era, a lmenys 
a ixí m'ho imaginava. T quan e l públic el pugui conèixer em sembla 
que no quedaré decebut. 

Quina és l'apo rtac ió d 'en Joan al mÓn d 'avui , a l'Església d'avui ? 

Se'm fa difícil de dir, perq uè p recisamen t la seva vida es l'antis
pec tacul a r itat pe r antonomàsia. Pe rò pots 'r aquí rau p recisament 
la seva parau la específi ca. Que en un món en canvi , en una societat 
que malda pe r destruir els jous que ha creat l'es tructu ració capi
ta lis ta, e l que ca l pe r a desfe r-los i destruir-los és e l treball pacien t 
i a imant de molts homes com en Joan, el qual sense massa alda
rul1 s i rebomboris, dia rera dia es lli urà i s' identificà amb Ics as
piracions del poble per anar trencant un a un aquell s jous. La seva 
tasca . com la de Salvador Allende i la de tot el poble que ci se
gu ia . no ha estat encara du ta a te rme. Però les llavors queden en 
e l s i de In hi s tòria i difícilment seran esclafades pe r la força i e l 
braó dels tancs. Ben al cont rari, test imonis com els d'en Joan es 
converteixen e n centres d 'iniciativa his tòrica, que apleguen d ia rera 
dia més i n és volunt a ts, fin s que el nombre sigu i sufi cientmen t 
poderós perquè no puguin reeixir escomeses com la de Pinochet. 

A nivell de la fe, en Joan sabé espolsar-se de sobre to ts aquell s 
constrenyi ments que impedeixen entendre les raons del poble, pe r 
exemple, quan vol construir el socialisme. Ell no era pas un ideò
leg i potser no es va plantejar mai a nivell teòric Ics bondats o les 
deficiències d 'una societat socialis ta a nivell abstracte. Però e l seu 
sentit de l'Evangeli li va permetre connectar ben transparentmen t 
amb les aspiracions populars i així fou dut amb naturalitat a en
gatjar-se en la cons trucdó d'una societat socialis ta , senzillament 
perquè aquest era el voler del poble del qual, voluntàriament, ell 
formava part. 

A nivell del min is teri sacerdotal, la paraula específica d'en Joan 
fou la «d'obrir ca mins», com li agradava d ir. Mai no va considerar 
que Ics formes en què s'havia iniciat fossin definitives i sempre va 
estar disposat a qües tionar-les i a construir-ne de noves. Aquesta 
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disponibilitat creacional el dugué progressivament a engatjar-sc 
com a sacerdot en un sector concret de la societat -el de la sani
tat- fent-se funcionari del Servei Nacional de Salut. l tampoc 
aquí nO es va detenir mai. Sempre es sentí empès a perfeccionar 
la seva tasca, incorporant nOllS coneLxcments i assumint responsa
bilitats més extenses. 

Resu mint: en Joan fou sempre un home en marxa que, des de 
la seva fe en Jesucrist, estimà els homes des de la mobilitat de 
llurs exigències. Per això, va fer la mort, com havia fet l'amor: 
amb els ulls oberts. l per això, també, el seu gest final dóna irrever
sibilitat a la seva vida, que s'incorpora així a les nostres vides, in
vitant-les al seguiment. 

¿La vida d'en Joan hauria estat possible sense la seva fe en Je
sucrist? Certament que sí, a nivell de lliurament i de comprensió 
del fet popular. Emperò creiem que sense ella, la seva esperança 
hauria estat diferent, i el seu Escrit Final, hauria estat ben altre. 
Costa molt de definir la diferència, i potser ni cal. Amb tot, sr que 
podem afirmar que Jesucrist actuà com a revulsiu constant de la 
seva existència i com a terme últim de la seva esperança. I això 
dóna una consi stència que difícilment deixarà de ser notada, àd
huc pels no creients. 

No és hora de .teologar» sinó d 'actuar. De deixar-nos dur, més 
en llà de les teories o les discussions ideològiques, pel sen tit comu
nitari i coHectiu del poble. Com més a prop n'estiguem més el 
podrem «sentir », i com més fondament el «sentim» més aviat ens 
engatjarem en els seus projectes polítics determinats. No es tracta 
de creure que l'Evangeli té una via pròpia. Més aviat d 'entendre 
que l'Evangeli pot ser una drecera per a guanyar més ràpidament 
la via del poble. Una reunió de Comissions Obreres, per exemple, 
pot fer avançar més ràpidament en aquesta comprensió que la 
lectura d'un llibre de Manc Aquesta és la lliçó d'en Joan, que ell 
practicà contínuament. Per això, més enllà de les teories i de les 
ideologies, tant la comunitat marxista com la comunitat cristiana 
poden reconèixer en Joan com a propi. Perquè ell pertany a les dues 
a través d'un treball pacient de cada dia per a construir el socia
lisme concret que el seu poble volia. I és aquí on es troben identi-
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ficats els integrants de les dues comunitats. Estranya inversió, 
però que en Joan va resoldre en el seu fer i en el seu morir. 

Com deia en el seu Darrer Escrit: «J:!s terrible una muntanya 
cremada. Però cal esperar que de la cendra molla, negra, engan
xosa, torm a brollar la vida ... » I 

Ignasi Pujadas 

1. Per facilitar la difusió d'aquesta biografia d'cn Joan AIsina, Ager
manament ha adquirit una partida important d'exemplars a 1'1!d1to. 
rial Aedos, en rústega i al preu de 400 pres., sensiblement inferior al de 
J'edic ió en tela. Podeu adreçar-vos a Age.nnanament, Diputació, 185, 
pral. la. tel. 253 0127 i 254 32 77. Barcelona-Il. 
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Els darrers conflictes laborals han reperCtllll 
en força cOlllunitats cristianes: lIportacions eco
nòmiques, reunions d 'obrers en tem ples i locals 
anl1exos, participació de cristians en els cmt/Uc
tes, contact es de responsables laics ; sacerdot s 
amb els protagonis tes dels fets ... 

Per això Lm grup de cristians de la Zona S ud 
de Barcelona IUI ¡/lleulal de discernir-ne els va
lors i els cOl1lrava lors ,. d'aprofu ndir ell la sig
nificació eclesial de les posicions que ll i havien 
pres les diverses comunitats cris tianes. 

Com a resultat d'aquestes re{le.xim1S, la Vica
ria episcopal de la "O/UI ha promogut I robades 
de cris tians a diversos nivells sobre aquestes 
qüestions, amb v iSia a les quals ha presentat 
els següents punts de reflexió. 



1. L'Església, que viu enmig del poble, ha de ser present als 
fels que afecte'1 la seva vida. T no només en els fe ts solts, conside· 
ra ts aïlladament ; també en e l moviment , en la dinàmica , d 'aquests 
fcts. 

a) Aques ta p resè ncia és condició indispensable per a ¡'evan· 
f!e lització i la vida c ri s ti ana de les comu nita ts. Pe rquè la «neutra
lit a t . (suposant que fos possible) les deixaria a l marge de la vida 
real , les fa ria in capaces de relacion a r-se amb els homes ta l com 
són (ta mbé don cs , pe r a una re lació evange litzadora ) i les inclinaria 
cap a una religió formalista ; 

b ) però aq ues ta presència porta complicacions : cristians i co
munitat s c ri s tianes corren el r isc de deixar-se absorbir pels proble
mes sòcia-polítics , de perdre la referència a l'Evangeli (que els 
consti tueix com a cri s tians) i de ser instrumentalitza ts, aleshores, 
per forces poJftiques o sindicals; 

c ) d 'aquí la necessitat de mantenir constantment obert el de

bat sobre aquestes possibles desviacions i sobre ci ri e de degra
da~ió de la vida cristiana; 

d) però tallar de soca-rel aq uestes complicacions a basc d'aïllar 
els cristiO/ lS dels problemes reals (<<nosaltres no fe m política.) fó ra 
un remei pitj or que la malaltia. 

2. El servei dels que l'Evangeli anomena «pobres _ constitueix 
un punt de referència parti cul arment và lid per a aquesta vida cris
tiana en pTc món: 

a) Perquè les injus tícies de la societat es fan carn j vida en els 
«pobres-, és a d ir, en la gent marg.inada i oprimida per aquesta 
societa t. El servei a ls «pobres _ ens fa veure la injustícia de Ics 
estructu res es table rtes, ens porta a la seva crí tica i ens fa atents 
a Ics inj ustícies que poden produ.ir altres sis temes socials i poU
tics que volen substituir Ics estructures actuals: 

b) Jesús ens va prometre, que si ens deixàvem judicar pels 
«pobres» entraríem en el seu j udici salvador (Mt 25 , 40) ; 

c ) davan t els conflictes laborals o polítics , e ls cris tians i les 
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comunitats cristianes no poden inhibir-se ni constituir-se en «àr
bitres imparcials»; sinó que haurien de situar-se d'entrada al cos
tat dels «pobres.: és a dir, d'aquell s -sigui qui sigui- que són 
els dèbils i els oprimits; 

dl però aquest afany de servei als . pobres > ha de portar a 
una anàlisi continuada: ningú no té patent de «pobre» i els opri
mits d'avui poden ser els opressors de demà . 

3. En les nostres comunitats cristianes hi ha e'lcara una ten
dència molt marcada a deixar-se portar, en aquestes qüestions, per 
selltiments primaris i simplistes: -eIs treballadors podrien gua
nyar més s i, en comptes de fer vaga, continuessin treballant », «hi 
ha massa gandu leria, massa enveja dels qui tenen més que no pas 
ells », «en les vagues hi ha molta política; les mouen els comunis
tes»; «el comunisme posa l'odi al cor de l'home i mata l'amor, 
perquè provoca la lluita de classes» ... 

al per bé que puguin tenir una basc real en casos determi
nats, aquesta mena de judicis 11.0 deixen captar el fon s dels pro
blemes laborals o polítics i dissimulen o amaguen la gran pregun
la que és sempre aquesta: com està estructurada, de fet, la socie
tat, i quines persones o classes socials resulten de fet beneficiades 
i quines perjudicades en virtut d'aquesta estructuració? 

b l les posicions simplistes de molts cristians obeeixen, so
vint, a falta d'informació i de sensibilitat. D'aquí la necessitat d'una 
pedagogia que els ajudi a veure i interpretar els problemes so
cials d'una manera més madura. Sense aquesta maduració queda 
perjudicada la seva personalitat humana i la seva vida de fe; 

e l per això cal desconfiar sempre dels clixés prefabricats de 
tot ordre; concretament d'aquells que es refereixen al marxisme 
j al comunisme; tant si procedeixen de la propaganda «oficial» com 
si tenen un origen «eclesiàstic». Aquests clixés sempre simplifi
quen les qüestions i manipulen l'opinió_ 

4. Les reaccions de molts crist ians davant el comunisme i els 
comunistes constitueixen un tema delicat. Però el problema és 
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prou important no es pot passar per alt. Per això s'anoten aqui 
algunes indicacion s: 

a) Hi ha la ideologia del marx isme, que l'Església ha rebutjat 
pel seu ate isme i per les conseqüències opressores que se n'han 
derivat. 

Però no podem desconèixer que j a l'any 1963 la ma teL~a Es
glésia prenia una posició més flexible i matisada davant aquesta 
ideologia ( i, en general, davant les «ideologies»). Recordem el co· 

negut pa ràgraf de l'encícl ica Pace", ;11 te r ris de Joan XXIII: 
. Ca l tam bé teni r present que no es poden identi ficar falses doc

tri nes filosòfiques sobre la natura, l'origen i el destí de l'univers i 
de l'home amb moviments històrics d'ordre econòmic, cu ltural i 
polít ic, encara que aques ts moviments s'hagin originat i inspirat 
en aquelles doct ri nes. Ja que les doctrines, un cop elaborades, ro
manen sempre les mateixes; mentre que els moviments esmentats, 
ac tuant sobre situacions històriques incessan tment en evolució, 
no poden no sofrir-ne els influxos, i, per tant, no poden deixar de 
scr subjectes a canvis també profunds. A més, qui pot negar que 
en aquells moviments, en la mesura en què són conformes als dic
tàmens de la recta raó i es fan intèrprets de les justes a piracions 
de la persona humana, hi hagi ele.ments positius i mereixedors 
d 'aprovació? (núm. 153). 

Tampoc no podem passar per alt que, avui , a l'interior mate ix 
dels marxistes, exjsteix una forta tendència a revisar fins la seva 
mateixa ideologia; 

b) Hi ha els mals records de la història del partit comunis ta 
al nostre país i als països de l'Est. 

ToU1Om té dret a conservar els seus records i no és bo d'obl i
daj' les lliçons de la història. Però ningú no viu només de records 
i cal també no quedar bloquejat afectivament per la memòria: les 
persones i els grups canvien i hem de saber conjugar -i corregir
els records passats amb les reaHtats i les experiències d'avui ; 

e ) Hi ha les anàlisis polítiques, els programes, les es tratègies 
i les tàctiques que emanen del partit comuni sta. En aquest terreny, 
el cristià ~om qualsevol persona que vulgui conservar una ho
nestedat política mínima- hauria d'entrar en joc (per acceptar, 

143 



criticar o discutir) mogut principalment per criteris d'ordre po
líti c, sense deixar-se dominar per factors estranys a la política; 

d) Hi ha persones que pertanyen al partit comunista, O que es 
professen marxistes i que, a la veg!Lda, fan professió de fe cristia/ta. 
Aques tes persones no són ben mirades per molts cristians ni per la 
jerarquia catòlica, la qual ha declarat, diverses vegades, la .in
compatibilitat » entre marxisme i fe cristiana. Però els cristians 
que han fel l'opció marxista no solen fer massa cas d'aquestes 
declaracions jeràrquiques i persisteixen en llur actitud. Hauríem 
d'evi tar sempre de jutjar el cor del germà, com ens recomana 
l'Evangeli: per això no tenim dret a pensar, en principi , que aquests 
cristian s marxistes van «de mala fe ». 

• • • 

Les ratlles anteriors no volen ser cap presa de posició. Hi ha 
punts més clars ; hi ha, també, interrogants. Voldrien ajudar el 
treball de refl exió en grup per tal d'anar-nos urgint, e ls uns als 
altres, amb vista a la nostra presència enmig dels homes com a sc
guidors de Jesús, que va anunciar la Bona Nova al «pobres» i va 
experimentar, ell mateix, la duresa de les estructures establertes 
que el van condemnar a morir exclòs del seu poble, fora dels murs 
de la ciutat (He 13, 12 ). 

Vicaria episcopal 
de la Zona Sud de Barcelona 
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11 DE MAIG DE 1966 

El dia 11 d e maig f arà deu anys d 'un acte cO l1 egut , popularmen t , 

com «la manifestació de capellans •. Un a «maui fes tació. que va re
sultar -potser setlse pellsar-s'110 aquells que hi parlicipaven- un 

punt de referència d'U lla gran impor tàllcia. Però el tem ps passa 
molt de pressa i aquell 11 de maig queda molt enllà. Com h i qlleda 
- dos mesos abans, Iai com ells acabell de recordar pUnlualment 
diaris i revisles- l'assemblea del «S indicat Democrà tic d'Universi
taris» al convent dels caputxins de Sarrià. 

La «manifestació de capel/al/s» per tany ja a la '¡istòria. «QlIa

derns» !Ia cr eguI , però, que una mm7era de commemorar-la era la 
publicació d 'aquests dos textos: «La ma rxa pacífica i s ilenciosa de 
/30 cape/Ilms lle Barcelolla» és 101 «dossier» que va di/ondre's àm· 
pliame1l 1 aleshores, ell català i en castellà, m ulticopiat primer i im· 
près després, però sem pre d 'amagat. «La procesiól1 de las sotanas» és 
Ull article que Ignasi Agustí signava, l'endemà m ateix, 12 de maig, 
a «Tele-expres)f i que dóna idea de la presentació que es va fer --a 
Iravés de la premsa, de la ràdio i lle la televisió- d'aquella «ma
lli/estació» a què els i/l teressats van creure haver de dona r el 110m 

de «marxa pacífi ca». De testimonis gràfi cs, ilO van apa rèixer-ne. 
evidelttment, ni a la prem sa del país ni a la televisió; millor dit , si: 
de l' l/ de m aig de 193 1, a Madrid, en què va tenir lloc la primera 
crema d 'edificis religiosos to t just inaugurada la segona R epúbli
ca. Els testim on is gràfics de 1'11 de maig de 1966 a Barcelona cal
llria cercar·los. en tor cas, en alguna publicació estrangera. 

LA MARXA PACIFICA Y SILENCIOSA 
DE 130 CAPELLANS DE BARCELONA 

Adolo rits en el nostre cos i ataca ts en la nos tra fama amb parau· 
les calumnioses i infamant s , transmeses pe ls grans ò rgans d 'infor· 
mació, no ens és permès e n canvi de fer arribar la nostra veu al 
gran pt.'lblic pe r aquests mateixos mitjans. co m fóra normal. 
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Per això gosem recórrer a aquest mitjà, el que ens queda: un 
mitjà pobre, dèbil, de difusió limitada; serà la manera de fer sen
tir, ara, la nostra veu, que vol ser una veu d'amor i germanor que 
s'adreça a homes de bona voluntat. 

I. Els fets : la marxa pacifica i la seva dispersió per la policia 

1. Un grup de sacerdots i religiosos ens reun írem al claustre 
de la catedral a dos quarts d'una del migdia del dia 11 de maig. L'es
tona que vam passar al claustre ens va servir per a anar·nos aple
gant. També ens va servir per a anar prenent consciència, perso
nalment, del que anàvem a fer. Per això vam poder llegir, cada u, 
dos documents. 

2. El primer document cra una carta al senyor Antoni Juan 
Creix, inspector cap de la Brigada d'Investigació Social de Barce
lona. Cada u en va rebre una còpia multicopiada. 

Text de la carta : 

«Sr. D. Al1lonio iuan Creix, 
. I nspector Jefe de la Brigada de h lvestigaci6n Social . 
• Sr. I nspector: 
»Eu gran modo angustiados por las siluaciortes de vio/encia que 

se VG17 sucediendo en nuestra ciudad, y habiéndonos en/erada del 

trato infligido al estudiant e de la Escuela Especial de blgenieros 
Industria/es, Joaquín Boix Lluch, querem os patentizar púbIicamen
te nuestro animo contrario a esle hecho y a esta situación, y nuestro 
deseo de que todos los hombres de buena volulI/ad lleguen a acep
tar C0117.0 norma valida de conducta la que dimana de aquellas en
Señm1ZQS acerca de la dignidad de la persona hwnana, que, con 
t anta c/aridad, ha afirmado la I glesia, y que asimismo fueron pro
mulgadas por la "Dec/araci6n Universal de los Derechos del Hom
bre" . 

• Queremos, pues, recordar, con animo pastoral y como conciu
dadan.os, que: 

." Ninguna persona sera sometida a tortura ni a penas o tratos 
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crueles, inhumanos o degradantes" (Decla raci6n Universal de los 
de rec/lOs del H ombre, art. 5."1 . 

,."Todo ser !zuma,to tieue derecho al respeto de su persona" (E n
cíclica "Pacern in terris", n.O JO ) . 

• " Todo se r //t/man o tielTe der ecllo a la integridad fís ica " (íd. 

n ." 91. 
,." Descendiendo a consecuencias practicas de nuixima urgen-

cia, el Concilio illculca el res peto al 11Ombre .. . cuanto viola la ;,1te-
gridad de la pers011a humana, por ejemplo .. . las torturas morales 
o fisicas ... y olras practicas parecidas son en sí mismas infamantes, 
degradan la civi/;zaci6n Iw mana, desJlOnran mas a sus autores que 
a sus victimas y son tolalmente con trarias al }ronor debido al Crea
dor" (Concilio Vaticana li, Constitución Pastora/ sobre la ¡glesia 
en el mw,do actual, cap. li n ." 27 I . 

• "Qu ienes s;enlen u ob ran de modo distinta al nuest ro en ma
ter ia social, política e inclusa r eligiosa, deben ser también objeto 
de nuestro respeto y amor. Cuanto mas lnmzana y caritativa sea 
nuestra comprens;6n intima de su manera de senlir, mayor sera 
la facilidad para establecer con elias el ditilogo" (íd. " ." 281 . 

,.Tales son las enseñanzas que nos han ma vida a nasa l ros, sa
cerdoles de la di6cesis de Barcelona, a exteriorizar el deseo de que 
tanzbién us ted promueva, para con los ciudadanos un trato que esté 
conforme con elias. 

. Barcelona, 11 de ",ayo de 1966 .• 

3. El segon document anava dirigit al senyor arquebisbe de 
Barcelona monsenyor Gregorio Mod rego. Unes quantes còpies a 
màquina van circular entre nosaltres de la carta que li seria por
tada de seguida, comunicant-li les raons i el sentit de l'acte que 
anàvem a realitzar. 

Text de la carta: 

«Barcelona, 1 I de mayo de 1966 

.Excmo. y Revmo. Sr. D. Gregorio Modrego Casaus . 
• Arzobispo de Barcelona. 
,.Excelentís imo y reverendísimo se;10r: 
.Queremos exponerle claramente las ra ,ones y el significada 

de un ges to que en estos momentos se es ta realizando a carga de 
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Lm grupo de sacerdot es secLdares y regulares de esta Archidiócesis 
de Barcelona. 

»EI gesto consiste senciUQlnente en reunirnos en la S. I. Catedral 
para llacer una oración cOI11f.Ín y salir a continuación a la calle 
para dirigirnos a la Jela/ura Superior de Polida y presentar allí 
l'1uestra digna y respetuosa desaprobación por los malos tratos in
feridos a los estl/diantes de la Universidad de Barcelolla, sobre Iodo 
al alum 110 de la Facultad de '''genieros Joaquin Boix Lluch 

»Los molivos que 1105 impulsa l1 a actuar así se Illndan e ll la 
sólida doctrina de la Constitució" Pastoral sobre la ¡gles ia en el 

I1lwldo actual, que, el1/re ot ras. Iwce alinnaciones tan contz.mden
tes como éstas: "La Igfes ia, que por ra zó l1 de su misión y de su 
competel'lcia no se conftmde en modo alguno con la comunidad po
lítica ni esta alada a sistema politico algul'lO, es a la vez signo y sal· 
l'aguardia del carac/er Irascendet'1le de la persona IlLmuma" (n." 76). 

»Creemos que ante la perplejidad y aún el escdndalo de 11uestro 
pueblo, que identifica a la fglesia con lmas fonnas detenninadas 
de poder, tenemos la grave obligación de ser "signos y salvaguar
dias del cardcter trascenclente de la persona humana". Y el que 
públicamel1te, a manera de signo legible, desaprobemos una lesió,., 
de la dignidad de la pers0l1a 11lonana no esta de ninguna manera 
vinculado al hecho de qae los perjudicados sean o no creyen/es. 

»Con est e gesto 110 querelnos compromeler oficialmente a la 
Iglesia, pero sí deseamos que sea int erpretado en su juslo valor 
religioso, o sea: como Ut1 ejercicio norma/ "de esa /ib ertad de los 
l1ijos de Dios que rechaza lodas las esclavitudes, ya que és tas, en 
última ins /ancia, derivan del pecado", libertad que "el Evangelio 
anuncia y proclama " (Gmuliwn el Spes, n." 41 ). 

»Rogamos aV. Excia. que acepte esle compr0111iso nuestro qu e, 
según nuesl ra conciencia, cae plenamente en el ambito de nues
(ras mas graves y perentorias obligaciol1es pastora/es, y que ore 
para que el pueblo de Dios, que esta en Barcelona, 110 arredre 
Gl1te las consecuencias ineludibles de su condición de "sacramento 
del mundo" (Lumen Gentium, " ." 9 J.» 

4. Havien tocaL ja tres quarts d'una quan vam entrar silencio
sament a la catedral. Ens vam asseure als primers bancs i vam 
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tenir una breu prcgària en comú. Un de nosaltres va llegir un frag
men t dc la Sagrada Escriptura: la. Carta de Sant Pau a ls Tessalo
nicenes, cap . 1,2·10. 

S. Un dc nosa ltres e ns va dirig ir, de seguida, aquestes breus 
I- qrau:es: 

Nosa ltres som uns sacerdots. La nas tl'a missió és pregar, ofer i .... 
santificar, predica r. Les nostres mot ivacions són i han dc se r sem· 
pre re li gioses, pas tora ls. 

To tho m és ge rmà nostre. No odi em ningú, encara que tinguem 
consciència que la nostra presència moltes vegades engendra odis, 
pel nostre poc encert a presentar l'Església i pels nos tres er rors 
en el s compro mi sos tempora ls, fruit s de la nost ra po r, fruits del 
nostre tcmor de seguir e l Cri s t. No hi [a res; més en llà de Ics nos
tres rlaq ueses ens sabem i volem ser germans dc tots. 

Avu i creiem que hem de dir, amb la nostra presència, e l que 
molt es vegades no diem amb les pa raules. Po tser avui molts no ho 
en tendran; potse r els nostres germans policies s'indignaran. Un 
alt re dia, s í, un a ltre dia totho m ho veurà clar. 

Nosaltres som de l'Església i volem ser conseqüents dels ense
nyame nts que rebem, de ls ensenyaments que donem , Creiem en 
la perso na humana, fe la a ima tge i semblança de Déu , digna, per 
tan t, de to l e l respecte que a ixò li dó na. Ara po tser tenim por, com 
la tenia e l Cris t, pe rò, com Ell, tenim e l zel de l'obra de l Pa re. 

Preguem per to ts e ls nostres germans, uns i a lt res, i que amb la 
nos tra dolcesa i benignitat s iguem llum de pau i amor en Crist i 
l' Església. 

Que Déu ens ajudi. Amen. 

6. Es va precisa r, una vegada més, e l sentit i l'ord re de l'ac te. 
Es trac tava d 'anar en «ma rxa pacífica i s il enciosa» fins a la «Jefa
tura » Superio r de Poli cia de la Via Laie tana, de dipositar-hi una 
carta pe r al senyor Anto ni Creix i de dirigir-nos, després, de la ma
teixa manera, a l'E sglés ia de Sant Francesc de Paula per acaba I
amb una pregà ria en comú i entornar-nos-en cada u pel seu carni. 
Mentres tant uns quants vam anar a donar a l senyor arquebisbe la 
carta en què li explicàvem el que estàvem rent. 
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7. Els portadors de la carta es trobaren amb la sorpresa de 
l'absència del senyor arquebisbe. Aleshores deixaren la carta a mans 
del senyor vicari general , doctor Joan Serra i Puig. 

8. Vam sortir mentrestant , els altres , per la porta principal de 
la catedral. El grup era format per uns 100 sacerdots i religiosos : 
d'altres s 'hi van anar afegint fins arribar a ser uns 130. 

Tot just acabàvem de sortir , que agents de la Policia Secreta 
intentaren dissuadir-nos de continuar la nostra «marxa pacífica ., 
tot orde nant-nos, a crits , que e ns di spe rséss im . 

El grup va conti nuar, ordenadament , per la voravia del carrer 
del docto r Joaquim Pou sense interrompre en cap moment la cir
culació. 

9. Vam anar arribant a la . Jcfatura» i coHocant-nos davant la 
raçana, a l'ampl a voravia. 

Ràpidament uns agents uniformats van baixar de ls jeeps i es 
van coBocar davant la porta. 

Un d 'ell s va demanar, a grans crits, què voliem. Va contestar un 
de nosaltres que portàvem una carta dirigida al senyor Creix. 

Els agents van cridar que no volien cap carta i que ens di sper· 
séssim ràpidament. Vam contestar que ens re tiraríem de manera 
s ilenciosa però que ens agafessin la carta. 

Per tota resposta la força pública comença a pegar·nos amb les 
porres. Fe ia tot just vint segons que havíem arribat. 

Veient que no hi havia res a fer, el que duia la carta la va tirar 
en direcció a l'cntrada, amb l'esperança que algú la recollís. La 
carta va anar a parar sobre un dels cotxes aparcats. Vam veure 
com un agent la recolJia i se ]a posava a la butxaca. 

10. Aparagueren més policies uniformats i s'uniren als que es
taven f1ageHant els sacerdots i re ligiosos. Nombrosos agents de la 
Policia Secreta que, fin s al eshores, s'havien limi tat a observar es 
van afegir també als qui pegaven. ~rem pegats amb uil; furor es· 
lI'any, a la cara, al cap, a les espatlles, amb porres, cops de puny 

puntades de peu. 

11. El grup no es va di spersar amb corredisses, s inó que s'ana
va retirant a mesura que la Policia pegava. El grup va ser con
duït, per la Policia, a cops, des de la voravia de la cJefa tura. fins 
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a l'altre cos tat de la Via Laietana. Va ser aleshores quan es va in· 
terrompre e l trànsit. 

La Via Laietana era plena de gent (era la una tocada) i de c ir· 
culació . La gent dels pisos i despatxos es van abocar a ls balcons a 
co ntemplar l'espectacle. 

El públic, de primer, con templà as torat l'escena. Després es 
van sentir molts crits de protes ta contra la Policia. I molts de nos· 
altres, ja di persos, som tes timonis dels comentaris de la gent con
demnan t l'agress ió. 

12. El s policies continuaren pegant amb cruelta t el g rup que 
pujava per la voravia , Via Laie tana amunt, acompanyant els cops 
amb crit s de «traidores» i amb alt res insults. 

Tots vam aguantar e ls cops passivament, tot caminant f ins arri· 
bar, després, a l'Església de Sant Francesc de Paula. 

13. Contràriament a les nostres previs ions, l'Església era tan· 
cada. A partir d'aquest moment i a causa de la brutal intensifica· 
ció dels cops, el grup es disgregà. 

La part més nombrosa va continuar pels ca rrerons de Sant 
Francesc i Ramon Mas, adjacents a l'església. Aprofitant l'acorra
lament, els agents van atacar amb major furor. 

El grup , perseguit per la Policia, es parteix en dos: l'un puja 
pel carrer de Jonqueres, l'altre per la Via Laietana, sempre perse
guits i colpits per la Policia de la manera més baixa, com la pun
tada de peu al baix ventre. 

14. Aquí es va produir un fet que lamentem : amb un ges t ins
tintiu d'autodefensa, un de nosaltres va fer caure a terra la gorra 
d 'un agent de Policia, el qual la va poder collir tranquiHament. 

No coneixem cap més acte «agressiu » per pan nostra. Si n'hi 
hagués hagut a lgun altre, el lamentem igualment. 

A més d'un agent de Policia li va caure la porra a terra. Ningú 
no va intentar impedir la recuperació. 

15. A la plaça Urquinaona els dos grups es van tornar a aj un
tar. La Policia va tornar a carregar. 

Completant aquesta informació afegim que dissab te, dia 14 de 
maig, a dos quarts d'una del migdia va congregar-se al pati del Palau 
Episcopal un grup d 'uns 250 sacerdots i religiosos. 
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El senyor arquebisbe va rebre una comissió que li va llegir, du
rant la conversa, aquests vuit punts: 

. El s sacerdots aquí presents, i d'altres que no han pogut ésser
hi presents: 

»1. Co ndemnem enèrgicament la violència com a forma habi
tual de conviure. Deplorem , en particular les escenes de violència 
que s'han produït últimament a Barcelona i fem especial menció 
d'aquelles de què han es tat objecte els sacerdots a la Universitat i 
a la Via Laietana, el proppassat 11 de maig. 

»2. Creiem que, encara que no fos possible de provar jurídica
ment la violència exercida recentment sobre un determinat estu
dianl, l'espectacle de bruta lita t donat l'esmentat dia 11 de maig a 
la Via Laietana és una prova pública d'una manera de proced ir 
violadora dels dre ts més elemen tals de les persones. 

»3. Ens solidari tzem amb e ls sacerdots manifestants en la re
provació de la violènc ia que trepitja els drets de les persones . 

»4. Observem 3mb alarma com l'ús de la violènc ia, per obra 
i de parau la (mitjans de radiod ifusió, certa premsa) deteriora les 
relacions de convivència entre els homes de la nostra societat . 

• 5. Sabem que els judicis a ls quals donen lloc els fels lamen
lables del dia 11 de maig poden ser diversos, segons la puresa de les 
fonts d 'informació i segons les predisposicions amb què cada u 
se' ls miri , però tenim per cert que la violènc ia que trepitja e ls dre ts 
de les persones no és una forma evangèlica de procedir, i que la 
unió ent re els cris tians discrepan ts en el jud.ici sobre aques ts fet s, 
.-;'ha de realitzar, almenys, en e l refús enèrgic i incondicional d'a
ques ta violència . 

»6. Creiem que, prescindint de l'oportunitat de la iniciativa dels 
sacerdots que han pres part en la marxa s ilenciosa i pacíf ica, la re
provació de les manifes tacions violentes de la força pllbl ica. ha 
d'ésser neta i inequívoca. Fins i tot en el cas de ser m enys encerta
da l'actuació dels sacerdots. Tan sols una reprovació pública retor
narà als fidels i als mateixos sacerdots la confiança envers }'auto
ritat eclesiàstica. 

»7. Suggerim que, si és que no es considera oportú recordar 
la vigència del cànon 2.343 § 4 i aplicar les penes que hi són previs-
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tes, és convenient de fer present a tots els sacerdots la renúncia a l 
"privi legi del cànon" . 

• 8. Per damunt de tot som catòlics i volem, en virtut d 'això, 
que els actes realitzats s iguin mirats no únicament dintre el con· 
text de la diòcesi o de Catalunya, ni tan solament dintre l'àmb it 
j urisd iccional de la Conferència episcopal espanyola, sinó a la llum 
de l'Església Universal i dels cri teris que ha proclamat en el Con
c ili .» 

Il . La intenció la finalitat de la -marxa pacifica silenciosa_ 

1. E ls qui van realitzar la «marxa pacífica» vam ser un grup 
d 'uns 130 sacerdots i religiosos. 

El que perseguíem amb el nostre acte només ho podem decla
rar nosalt res. Tothom pot estar d'acord o en desacord amb el pro
cediment. Però únicament aquell s que l'han posat en obra poden 
dir la intenció que els movia a ferho. 

2. Aquest dret no cns ha es tat respectat. La premsa, la ràd.io i 
la televisió no solament han deformat la infor mació, s inó que ens 
han a tr ibuït unes intencions tortuoses, de manera que e l ci utadà 
s'ha de fo rmar, pe r (orça, un concepte monstruós dels sacerdots i 

re ligiosos que vam participar en el fe t. 
3. S'ha pa rla t, amb aquesta ocas ió, de separa tisme; s'ha rela

ciona t la nost ra «marxa pacífica » amb la c rema d 'esglésies de Ma· 
drid l'any 1931 ; s 'ha parlat dels rap tors de monsenyor Ussia; s'ha 
dit que protes tàvem contra la vinguda de monsenyor Marcelo Gon
zalez com a arquebisbe-coadjutor de Barcelona; que érem agents 
no se sap de qu ines fo rces malas trugues; que ens ha mogu t un zel 
polític i no religiós ; que hem volgut fer un acte d'indisciplina ecle
siàstica. 

Nosaltres protestem que se'ns hag in atribuït totes aquestes in· 
tendons i totes aquestes concomitàncies. Aquesta barreja porta al 
confusionisme i embulla les coses en comptes d'aclarir-les. 

En pro testem com d 'una usurpació d 'un dret que ens pertany. 
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4. Perquè nosaltres reivindiquem e l nostre dret a parlar en 
aquest punt. Fins ara, la intenció del nostre gest només l'havíem 
comunicada al nostre senyor arquebisbe, en la carta que li vam por· 
tar, i al senyor Anton i Juan Creix, amb la carta que li voliem donar. 

Ara, exercint aquest dret exclusiu nostre, fem aquí una declara· 
eió d'intencions. Ens adrecem a les persones de bona fe, demanant
los que vulguin fer cas de la nostra paraula de sacerdots i que re
butgin to tes les interpretacions torçades i interessades que terce
res persones han donat al nostre gest. Perquè el signi ficat d'un gest 
només pot interpretar-lo el qui el fa. 

S. Així doncs, afirmem i declarem que el motiu únic i exclusiu 
de la «nos tra marxa pacífica i s ilenciosa. del dia J 1 de maig és d'or
dre religiós i humà. 

Consisteix a desaprovar, amb la protesta, les moltes violències, 
vexacion s i calúmnies que, de molt temps ençà, cauen sobre perso
nes i institucions. 

6. Els autors de les violències que deplorem estan emparats o 
bé per una força i un poder que haurien de posar al servei de la 
justícia i de la pau, o bé queden sempre a l'ombra d'un misteri in· 
desxifrable que la Policia, que tan eficient es demostra en altres 
rams, s'ha vist sempre impotent per aclarir. 

Penseu si han es tat trobats els incendiaris del Casal de Montser
rat, els agressors del senyor Antoni Bascompte i del P. Evely o els 
destralers del Fòrum Vergés i dels locals del C.LC.F. 

7. Darrera ment aques ts actes de violència i vexació es van mul
tiplicant , amb ocasió de l'assemblea d'estudiants en el convent dels 
PP. Caputxins de Sarrià i de tota la situació universitària. Un pro
fessor, religiós a més a més, el pare N varez Bolado, va ser apallis
sat per agents de la Policia en el pati de la Universita t quan protes
tava dels mals tractes que eHs estaven infligint a uns estudiants. 

8. D'aquí que davant aquesta situació de violència creixent, i 
en tenir coneixement dels tractes infligits per la Policia a l'estu
diant de l'escola d 'enginyers Joaquim Boix i Lluch, ens vàgim de· 
cidir a manifestar la nostra desaprovació i protesta contra les mol
tes violències, vexacions i calúmnies de manera pública, fent la nos· 
tra «manifestació pacífica • . 

9. Creiem, finalment, que la intenció que ens movia queda cla-
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ra en els tres documents que hem transcrit: la carta portada al 
senyor arquebisbe, la carta adreçada al senyor Antoni Juan Creix 
i el parlament fet a la ca tedral després de la lectu ra de les parau
les de sant Pau . 

III . El procediment usat : la marxa pacifica s ilenciosa 

1. Nosalt res vam triar un procediment concret i visible: una 
marxa pacífica i silenciosa. 

Un procediment és, sempre, una cosa discutible, pot agradar 
més o menys, es pot considerar més o menys oportú. Sobre l'opor
tunitat i la conveniència cadascú és lliure de pensar i d'opinar. 

El que no es pot fer, creiem nosaltres, és judicar i condemnar 
sense apeHaci6. No creiem que una marxa pacífica sigui un proce· 
diment immoral ni una manera indigna d'expressar-se. 

Per què ens vam decantar per aquest proced iment ? 
2. No volem fer, ara, una exposició exhaustiva de tots els mo

tius, ni una just ificació completa i total. Només volem presentar al
guns de ls motius que ens van portar a prendre la decisió que vam 
prendre. l demanaríem als homes de bona voluntat que els llegei
xin que vu lguin deturar-se a reflexjonar-hi. 

3. Donem una breu enumeració de motius : 
al L'Església i els cristians no poden desinteressa r-se dels pro

blemes d 'aquest món. No poden desinteressar-se, en particular, de 
tot allò que, d'una manera o altra, afecta la integritat física de la 
persona humana i els seus drets individuals i socials . 

El Concili ho ha proclamat ben clarament. El papa ha dit que 
parlava a l'O.N.U. com a cap de l'Església, societat «experta en hu
manitat ». Veiem les intervenc.ions concretes de l'Església dels nos
tres dies: «seglars, sacerdots, religiosos, religioses, bisbes i tot, es 
manifesten pública ment pels carrers, en altres països, en problemes 
com la segregació racial i les qüestions socials. 

b) A Espanya, actualment, no funcionen els anomenats «cauces 
legales» que ara invoquen tots aquells qui ens acusen i ens ataquen, 
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que diuen que hauríem hagut de segui r un altre camí. I això tothom 
ho sap, començant pels que ara alcen la veu i criden escandalitzats. 

e) Les experiències anteriors vénen a confirmar-ho, si calia. 
Fins ara, tot el que s'ha intentat a través dels camins legals s'ha re
velat ineficaç i la protes ta no ha ti ngut cap valor. Aquí, oficial
ment, mai no ha estat torturat ni ha estat pegat ni.ngú; mai, però, 
no han es tat trobats lanlpoc els autors de fets de1ictius com els que 
hem citat. 

d) El procedimen t de la _marxa pacífica., d'altra banda, és 
d'ús freqüent a tots els països civil itzats. Darrerament tres bisbes 
francesos <el de Fréjus, el de Marsella i el d 'Ais de Provença) han 
participat en actes d'aquests. I tots hem vist als diaris i a la tele
visió imatges semblants dels Estats Un its, referents al problema 
de la discriminació racial. 

IV . Conclusió 

Com a resum i com a conclus ió d'aquest informe, voldríem que 
quedessin clars aquests punts: 

1. La violència no va ser provocada pels sacerdots, decidHs, 
des del primer instan t, a procedir pacíficament. 

2. La campanya desencadenada per un gran nombre d 'òrgans 
de premsa, per la ràdio i la televisió, no sols ha recorregut a l 'in
sult, sinó que ha estat calumniosa, en acusar els sacerdots de pro
vocadors. 

3. La marxa pacífica i silenciosa dels sacerdols no té res a 
veure amb intencions polítiques, amb la pertorbació de l 'ordre 
públic, amb el separatisme, ni amb la indisciplina eclesiàs tica. 

4. Els mateixos atiadors de la campanya con tra aquests sacer
dots coneixen més bé que ningú la impossibilitat de respondre-hi 
per mitjà dels ò rgans d'informació i la inoperància dels anomenats 
«cauces Jega/es» , que invoquen. 

5. Aquesta campanya tendeix a desviar l'atenció del públic cap 
a discutir si els sacerdots poden o no poden manifestar-se pública
ment, amb la qual cosa hom pretén d 'amagar la qüestió de fons, O 
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sigui les tortures, les violències, les calúmnies, les Situacions d'in
justícia. 

6. Ningú no troba estrany que, a d 'altres països , sacerdots i fins 
i tot ordes religiosos es manifestin públicament contra una altra 
conculcació dels drets de l'home com és la discriminació racial i 
que se'n publiquin fotografies a la premsa del nostre pais. 

7. E.s sospitós que la capacitat d'escàndol es manifesti aquesta 
vegada amb tanta profusió i que no hi hagi, en canvi , reaccions sem
blants d'escàndol nacional davant les 60 pessetes de salari mínim, 
davant la deformació sistemàtica de la informació, davant els abu
sos legals que impedeixen l'exercici dels drets de lliure as sociació, 
de reunió, d'expressió, etc. 

8. Si algú té por que el fet de posar-se al costat dels o primits 
origini anticlericalisme, que pensi si no n'ha originat més e l fet de 
posar-se al costat dels poderosos. Nosaltres, amb el nostre gest, hem 
volgut adoptar una act itud evangèlica a favor dels pobres i dels 
que sofreixen . 

·BareelOlla, 15 de maig de 1966 

PROCESIÓN DE SOTANAS 

No es agradable para el viandanle que sale del I rabajo o que va 
a sus queltaceres la observación de unas carreras insó1itas de 
oehenta clérigos por la Vía Layetana. El espectdeulo era inerelble, 
digno, en todo caso, de una de las pelíeulas del neorrealisma ita
liana o de los film es -ya antiguos-, de René Clair. Habíamos 
oído deeir que U/la de las abligaeiones del elérigo es malttelter la 
compostura, porque, según creiamos, cuando él pasa es como si 
posara Cris to misma. Estos embajadares o delegados de Crislo 
en la Tierra Uevaban mal su papel, como lo llevada cualquier em
bajadar que saliera en ealzonei/las a la calle. 

La causa del ins6lito espectdculo era la pretensió" que las clé
n·gos tenian de en tregar un papel en Jelatura Superior de Policia, 
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en el que argumentaban a favoT de un estudiant e de lngenieria lla
mado Joa quín Boix Lluclt. La pretensión nos parece legítima. Lo 
que resulta discutible es el procedimiento empleada para llevaria 
a cabo. 

La Prensa de hoy relata con detalle el itinerario y el aparato que 
esos jóvenes c/érigos diero" a la sencilla operació" que se propo
nían. No les bastaba con la simple formulación de la protesla es
crita, sino que, en puridad, lo que se proponian era la provocación 
del escandalo. Con el séquilo, deliberada o 110, de unos fotógrafos 
alemanes, se reunieron primero en el patio del arzobispado, luego 
el1 la plaza de la Catedral, mas tarde al pie del altar, en el mismo 
¡emplo, dOl1de Ul10 de elias tomó la palabra y ale"ló a los demas 
a ir er1 camil iva desde aquel sacra lugar hasta la Jefatura de Poli
da. Y eso Iticieron . En muy pocas ocasiones hemos visto juntos a 
ochen/a clérigos, y nos ex/rañó que se reunieran para semejan te 
tumultuosa y política función. 

Lo que interesaba era, pues, el escdndalo. Sabido es de lodos la 
resonancia que esta palabra tiene en los textos evangélicos. No
SO l ros no S01nos duchos en la maleria, pero creemos que ése es 
1Ino de los pecados que a elias, cuando eslan en el confesonario, les 
viene mds cues/a arriba perdonar. Contra esta palabra y lo que 
ella significa batió la voz de Crislo sus anatemas mas vivos. Los 
ochenta curas escandalizaron no salamente a la polida que, na
turalmenle, es/aba al tanta en la calle, sina a tados los que en aque
llos momentas presenciaran la increible nzanifeslación, que ponia 
en mlrediclto la ejemplaridad de la solana y toda lo que ella re
presenta para la gente en esle país. 

El hecho ocurria en la Via Layetana y en el aniversario de la 
fecha en que el Gobiemo de la R epública se le escapó por primera 
vez de las manos el con/rol de las turbas, que saquearon en igual 
día del año 1931 los primeros convenlos y algunas iglesias de Ma
drid. Y ocurría en el mismo lugar en que yo recuerdo, como s i 
fuera hoy, que fue detenido mi amigo el periodista Miquel Capde
vila, en los primeros días de la revolución, simplemente por el 
hecho de que a un ciudadano le pareció que tenía cara de cura. El 
tener cara de cura tue a principios de la revolución motivo mds 
que suficiente para que le llevaran a uno a la Jefatura Superior 
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-en el mejor de los casos- o simplemenle a dar un paseo. Miqu.el 
Capdevila era un 110mbr e bajo y ligeramenle grueso, fornido, calvo 
y con tmas guedejas laterales de pelo sobre las s ienes. Si lenia, 
Miql/el Capdevila, cara de cura. Pero sólo la cara, porque por den
Iro era una especie de erudito de toda clase de noticias periodisti
cas, arcJzivo vivien te, y prdctico, ademds, de historia contempo
rdnea, devorador de papel impreso y muy útil en cua/quier redac
ción, donde era capal. de servir en pocos minutos los mas en reve
sados af11ecedentes sobre cua/quier cuest ión de actual¡dad que sur
giera. Pues bien: a Miqu el Capdevila, por tener cara de cura, le 
detuvieron, le machacaron a pregu ntas, te lIevaron a casa para com
probar si era cierlo que no era sacerdote y, al fin , tras largas IlOras 
de ü1c6modas pesquisas e interrogatorios, /e dejaron marcllar. 

Esos bonl.os incordiantes que nos Ilan salido, son una estam
pa guerrillera muy antigua y conocida en España; tienen , en la Via 
Layelana, el paseo mas cómodo que el que luvo Miquel Capdevila. 
Con los que ayer habia, podrian cubrirse extensiones inmensas para 
la evangelización en zonas muy lejanas, y esparcir una buen.a semi
IIa de auténtica cris tianización en parroquias del Amazonas, o en 
ptiramos de los Andes, donde es sabido que hay ,m dé{icil Iremen
do de jóvenes curas de almas. Ello no perjudicaria en absol uI o las 
fundones de la socialización, de las que bien pudiéramos ocupar
nos aquí nosolros, los pecadores. 

[ gnacio AgusI! 
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I FCIU 
RA 

« PARAULA D'HOME »' 

«Aquest llibre està fet de crits, 
perquè està fet de vi da. Tot s 
aquests cri lS neixen de la matei
xa vis ió o de ]a mateixa fe incom
movible a la q ua l he arribat a 
través de mig segle d'anar a les 
palpentes. (p. 209). 

:es exacte: l'home Roger Ga
raudy se'ns manifesta sencer en 
aquest darrer llibre. amb un vi· 
gor, un coratge, una lucidesa i 
un convenci ment apassionats que 

qualsevol li envej aria i que en fan 
un text interpeHador a cada tom
bant de plana. 

¿ Di ssel capítols per a anar-nos 
repetin t la mateixa tornada ? No 
es tracta pas de monotonia. Si
nó d'oferir la seva perspec tiva so
bre disset punts que li han estat 
proposats per l'editor. I q ue Ga
raudy recorre no pas amb la preo
cupació de presentar una doctri
na objectiva , s inó amb l'àn im de 

I. Roger GARAUDY , Paraula d'home. Editorial Claret, Barcelona 1976. 
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donar e l seu punt de vista perso
nal. l com que aquest és profun
dament unificat i arrela en la se~ 

va pròpia experiència - indestria
blement vida viscuda i reflexió--, 
el lector té la sensació d 'heure-se
Ies a cada pas amb la persona 
mate ixa . que se li mostra apassio
nada i vital , i alhora enraonada 
i discursiva -no en va es tracta 
d'un fi lòsof- i que li ofereix el 
seu propi testimoni. 

«Sóc una esfera que corre per
seguint e l seu centre. Ho segueixo 
essent. Però m 'he adonat que e l 
centre és aquesta mateixa perse
cució. (p. 209). 

arciss isme. doncs? Per què no? 
Tot home que es confessa es con
verteix necessàriament en centre 
dcl que cxplica. I aqu.í Garaudy 
es confessa . Llegint-lo, hom té la 
sensació que en té necess itat, de 
confessar-se : que no pot escriu
re sense dur les coses en aq uest 
nivell de sinceritat j subjectivitat 
que anomenem confessió. I que, 
confessant-se, s 'expressa. I que, 
expressa nt-se, pren consciència de 
s i mateix. 

d ... a meva vida d'home va co
mençar quan cm vaig fer mili
tant revolucionari per tal de rea
li tzar Ics ex igències de la meva 
fe de cristià. 

»La meva vida ha trobat tot el 
seu sentit quan he descobert en 
la fe el fonamen t de la meva ac
ció revolucionària. (p. 183). 

El cercle sembla, doncs, tancat: 
de la fe a la revolució i de la re
volució a la fe . Però, com que no 
es tracta d'una pirueta dialèctica 

• 

o verbal, sinó d'un procés vital, 
Garaudy hi ha passat c inquanta 
anys, a fer el tomb! 

Ara e l tomb sembla consumat. 
«Fa tres anys, a L'Alterna tiva en
cara dubtava a l'hora de respon
dre a la pregunta: sóc c ristià? 
( l' . 207 ). La resposta que hi dóna 
la darrera ratlla d 'aquest darrer 
llibre, en canvi , nO pot ser més 
escue ta ni més u'ansparent: «Je 
suis c/¡réliell' ( l'. 215). Repetim
ho : conèi..xer-se a s i mateix li ha 
cos tat a Garaudy cinquan ta anys 
de vida. 

Men tres tant, ha fel una sèrie 
d'experiències i ha recorregut una 
sèr ic dc cam ins que, per a ell , 
mai no han estat contradictoris 
ni incoherent : «Torno a llegir 
aquestes pàgines i torno a viure 
la meva vida. Amb el sentiment 
que tot s'ha de tornar a fer, i amb 
la certesa que si s'havia de tornar 
~ fer, jo torn:tria a segu ir el ma
teix camí. o és que hagi arri
bat al capdavall , però crec que és 
en aquesta direcció cap on s'ha
via d'anar» (p. 209). 

Tot comença amb una doble 
experiència: la vida obrera del 
seu medi familiar -amb el sofri
ment i l'a lienació-- i el món de 
la cultura i la reflexió, que li per
metia , a ell , l'exercici de la I1iber· 
tat. Contradicció entre dos mons, 
dilema viscut en la pròpia carn. 
«Cercava una paraula de vida que 
em fes copsar a lhora la llei dels 
meus dos mons. (p. 76 ). 

«AI principi, trobava aquesta pa
raula en e l pensament cristià» (p. 
76). Però, de seguida, conscient 
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que la classe obrera no és només 
sofriment passiu, sinó que «por
I a en ella els seus propis valors 
de pensament i d'acció ( .. . ), fruit 
del comba t ma teix», Roger Ga
raudy, militant cristià, encara, i 
decidit a restar-ho, es presenta a 
la seu del partit comunista a Mar
sella per fer-se'n membre. «Aque
lla adhes ió duia tot el pes de la 
meva vida, el seu sentit total> (pp. 
77-78). 

Però la contradicció renebc.: 
. Vaig haver de cedir davant d 'u
na evidència brutal: la visió cris
tiana del món m'excloïa dels 
meus, de Ja classe obrera. Fa més 
d'un terç de segle que en vaig 
prendre consciència. D'aleshores 
ençà d 'al tres han repetit aquesta 
ma teixa experiència . (p. 77). 

':' s així com comença i com es 
desenrotlla tota una vida, habi
tada per una gran certitud: ober
tura als altres homes reals i con
crets, solidaritat, esperança, cons
trucció d'un món millor, fe inde
feClible en la base, en l'home, de
passament cons tant. El soc ialis
me és per a ell bàsicament una fe , 
un amor j una esperança, que 
compta, tanmateix. amb uns nllt
jans d'anàlis i concrets i amb una 
estra tègia per a anar-la realitzant; 
però que va sempre més enllà. 

Gelós de la ll ibertat de l'home 
i del seu expandiment sense fi, 
protes ta contra tot el que vulgui 
encerclar-la o Umitar-la, vingui 
d'on vingui: de la «Providència», 
de la «Ciència», d'un «Determinis
me » causal o històric de qualse
vol ordre que s igui , d'un «Partit» 
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o d'una . Església.: .Cap realitza
ció històrica no pot ser conside
rada com un fina l absolut. Per
què és així com es perverteixen 
totes les institucions: quan una 
Església es pensa ser la imatge vi
sible de la ciutat de Déu, quan una 
monarquia es declara jj de dret di
ví", quan el capitalisme té la pre
tensió de realitzar "la llei natu
ral", quan un stalinisme té la pre
tensió d'encarnar el socialisme, 
llavors, de resultes d'aquest dog
matisme, una societat o un s iste
ma polític perden la seva dimen
sió humana essencial, que és la 
possibilitat de transcendir-se. (p. 
193). 

Garaudy és sempre sensible a 
tot el que representa ruptura i 
transcendència, paraules que aca
ben agafant uns ressons màgics 
en la seva ploma: _els tres pos
tulats de tota acció revolucionà
ria. són la transcendència, la rup
tu ra i l'obertura (pp. 187-202). 

Un home així -que és, a més, 
un inteHeclual de professió-- si 
ha perdut la fe no ha pas perdut 
mai l'esperança. I està contínua
ment atent a totes les manifesta
cions que provenen del camp cris
tià, en llegeix els autors antics i 
actuals, dialoga amicalment amb 
e ls seus homes més representa
tius, sempre més sensibles a les 
sintonies profundes amb Marx i 
Lenin que no pas a les divergèn
c ies. 

La vida li hauria de portar ex
periències tràgiques. Som al 1970 
i Roger Garaudy acabava d'ésser 
exclòs del partit comunis ta fran-



cès: «D'ara endavant sé que un 
partit, sigui e l que sigui, és una 
màquina per a confiscar les ini
ciatives de la base. El partit que 
ha aplegat les forces més pures 
del nostre poble ha arribat fin s 
aquest ex trem. Aquesta sola ob
sessió em donava el desig de mo
rir perquè s 'esfondrava allò en 
què jo cre ia per damunt de tot: 
un partit capaç de crear homes 
nOLIS, creadors» (p. 16). 

Però catorze anys abans, el 1956, 
hi havia hagut el XX Congrés del 
Partit Comuni sta de l'URSS, on 
s'havien revelat e ls crims de l'è
poca staliniana: .Un cop passat 
aques t "revolt de ls somnis", vam 
haver de tornar a començar la 
reconquesta de la fe. No és que 
estiguéss im decidits a no creure 
més, s inó que estàvem decidits a 
creu re només amb els ulls oberts. 
L'a rgolla màgica que ens mante· 
nia reclosos en les nostres orgu
lloses certeses insulars, s 'havia 
trencat. Havíem d'aprendre les 
lleis del d iàleg, de l'assimilació 
crítica d'allò que els no-marxis
tes aportaven a la consciència co
muna» (p. 98). 

Roger Garaudy estava ben pre
parat per a aquesta tasca que, en 
defi nitiva, havia estat la seva des 
dels inicis de la seva vida cons
cien t, com ell mateix ja expres
sava 1úcidament als 24 anys, el 
1937, en una carta adreçada a Ro
ma in Rolland (p. 79). 

«Els tres pos tu lats de l'esperan· 
ça, e ls tres postulats de tota ac
c ió revolucionària, que són tam
bé pos tulats bíbl ics, evangèlics» i 
que l'han mogu t, a ell -transcen-

dència, ruptura , obertura-, en do
nen prou testimoni. fi Una fe cons
cient d 'aquests postulats no pot 
ser opi del poble. Un atac con· 
Lra aquesta fe seria un atac con
tra la revolució que neix d'ella . 

• La fe és alliberadora perquè 
no és tan sols un escreix de sen
ti t, s inó, com diu Paul Ricoeur, 
un e creix d'acció. 

»Miro d'interrogar, de compren
dre i, potser, de viu re aquesta fe, 
per tal de no ser un home "uni
dimens ionaJ" , subdesenvolupat. 

»Per tal de representar plena
men t e l meu paper dins la crea
ció. (p. 202). 

Garaudy ha recorregu t el seu 
camí, un cam í que e ll reconeix, 
des de sempre, menat per la fe, 
l'esperança i l'amor: «L'amor té 
aquesta virtut de convocar-me al 
tr ibunal suprem, el de la trans
cendència : ¿sóc capaç d'aquest 
ultrapassament o d'aquest re
nunciament per tal d'acollir no 
sols l'altre s inó e l tot altre que no
més es pot revelar per ell, a tra· 
vés d 'ell ? 

. 1::s així l'amor com a llei fo
namental de l'ésser. 

»Marx m'ha ensenyat a desco
brir e ls camins de la seva victò
ria. 

. EI marxisme i e l comunisme 
han es tat desfi gurats i desacred i
tats per l'experiència stalinjana ¡ 
les seves conseq üències. 

»El soc ialisme i el comuni sme, 
de Thomas Münzer a Karl Man{ 
i de Che Guevara a Mao-Tse.Tung, 
han donat un rostre a l'esperança 
dels homes. La meva tasca de co
munista és tornar-li aquest ros
tre. 
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. Aquest rostre de la plenitud 
humana, en totes Ics seves dimen
sions. 

»Viure segons la llei fonamen
ta l de ¡'ésser: l'amor. 

. La Creu m'ha fet veure les re
nLlncies que implica . 

• J.-.:'1 Resurrecció m'ha fet veu
re les superacions . 

"Sóc cri stià .» 
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Estranya experiència i estrany 
llibre aquest, que interpeHen els 
creien ts i ens obliguen a passar 
la prova del foc per comprovar 
quin contingut humà, real , objec
tiu donem a la nostra fe. Més en
llà del verbalisme i dels tòpics de 
qualsevol color. 

Josep M. Totosaus 



La Teologia es fa paraula incisiva 

Dec/aración teológica sobre el 
momel1to Itistórico español és el 
útol d'un fulletó de 52 pàgines que 
signa el Consell plenari de la Sec
ció de Sant Francesc de Borja de 
la Facultat de Teologia de Barce
lona . Per bé que porta data del 
desembre de 1975, la veritat és 
que no ha començat a circular 
amb una certa extensió fins al fi
nal de febrer. 

La composició de la «Declara
ción» va ser iniciada l 'octubre de 
l'any passat arran de les execu
cions del mes anterior, però abans 

d 'en llestir-la va canviar el pano
rama general amb la mort del ge
neral Franco i la titularitat del 
no u rei. La Declaració s'ha trobat 
així refosa i -pensada com ha
via estat inicialment amb ocasió 
d'uns fets especialment tràgies
s'ha convertit en una reflexió, a 
la llum de la teologia, que se'ns 
ofereix en aquests inicis que vol
dríem prometedors. 

Un text d'aquesta mena es jus
tifica, segons els seus autors, «per
què la Teologia és per a la co
munitat i no per a l'acadènlia; i 
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una bona part de la comunitat es
panyola és, encara , creient » i «per
qu è la comunita t c,panyola és 
una "part causal" ( tal vegada cul
pable o, almenys, responsable)» de 
la situació de l'Esta t espanyol i 
«els qui ens sentim església no po
dem eludir aquesta responsabili
ta t»; amb més raó, enca ra perquè 
darrerament la suavitat de la je
rarquia eclesiàstica «ha arribat, 
en molts moments, fins a la timi
desa i, en a lgu ns, tal vegada fins 
a la covardia». 

El que podríem anomenar cos 
de la Declaració, i que ve després 
dc dos capítols introductoris, es 
distribueix, al seu torn en dos ca
pítols d'extensió desigual. 

El nacionalcatolicisme 

El primer fa una «crít ica de la 
idea nacionalcatòlica». «L'Esta t 
nascut ci 1936 s'ha recolzat, to
cant a la seva relació amb l'Esglé
s ia, en e l pri ncipi teòric d'una mú
tua interdependència d"'ambdues 
potestats". Hi ha una mena dm es
sència catòlica" d'Espanya que 
correspon a la seva veritat més 
autèntica . l hi ha, a la vegada , com 
una "medi ació patriòtica o espa
nyola de la fe" •. Doncs bé, la de
claració afirma sense embuts : 
. Cal declarar, rodonament, que 
no existeix cap "essència catòlica " 
d'Espanya . i que «l'Església no 
pot tractar de sostenir-se pel re
colzament del poder terrè, si no 
vol comprometre la seva univer
salitat ("convertint a priori en 
'exclosos de l'Església' tots aquells 

166 

que no encaixen amb una deter
minada si tuació política ") i si no 
vol "contradir e l sent it més pro
fund de la fe cristiana" que és, en 
definitiva, el segu iment del camí 
de Jesús doncs bé, "no po t negar
se que la nostra Església espanyo
la ha caigut en aq uelles tem pta
cions que Jesús va refusar". Final
ment, "després de gairebé quaran
ta anys no pot afirmar-se que 
aquell a situació es justifiqui pels 
seus fru its". El balanç que ofereix 
la Declaració és realment decebe
dor: «No es pot negar que aquella 
situació dels nostres anys quaran
ta, en què l'Església va fru ir d'un 
poder desconegut en la socie tat, 
no ha estat la creació d'una gene
ració de cristians convençuts (que 
era e l que es preten ia des d'aquest 
ideal de cristiandat), sinó la des
cristian ització veloç, reactiva i 
ressen ti da a vegades, d'una gran 
part de la societa t que va ser edu
cada en aquelles condicions. Fins 
a l'extrem que una elemental ho
nestedat obliga a reconèixer que, 
avui, la nació espanyola, en la seva 
meitat més jove, ja no pot ser con· 
s iderada com una societat que és. 
de fet, cris tiana. Aquest ha estat 
e l fracàs d'aquella cristiandat i el 
que judiC.:'1 sobre la seva inviabili
tat per a l'Esglés ia. La mateixa 
absència de fru its s'ha produït pel 
que respecta al somni d'una "polí_ 
tica cristiana". A desgrat del PO

der de l'Església i a desgrat del 
que afirma l'article 6è del Fur dels 
espanyols sobre la catolicitat de 
l'Estat, cap vegada en què l 'Es
glésia es va atrevir a denunciar 
una realitat de la vida po1ftica es-



panyola no va ser, de fet, escoltada 
( . . . ) no pot afi rmar-se que l'auto
rita t política de l'Església, teolò
gicament discutible, resultés, s i 
més no, fàcticament benèfica per 
a l bé del poble .• 

El capítol següen t, que és e l 
més extens, tracta de diversos 
problemes part ¡culars, concreta
ment dc sis. 

La injustícia social 

.Espanya és lIn dels dos o tres 
països d'Europa en què la rique
sa es troba més injustament dis
tribuïda. Quaranta anys d'un po
der quasi absolut no han pogu t 
modificar en res aquesta situació, 
sinó que ha con tribuït a enrobus
tir-la. E l nos tre desenrotllament 
no es va fer de manera que la r i
quesa es repartís millor s inó per
què, havent-hi m és a repartir, po
guessin mantenir-se les injustes 
cond icions del repartiment sense 
arribar a una violència massa ex
trema (i això fin s amb el risc d 'a
bocar el país en mans de les mul
tinacionals i altres imperialismes 
econòmics, amb perill de la nos
tra autonomia interior) ... • 

Els drets polítics fonamentals 

«I?s op in ió gairebé comuna en
tre els espanyols mitj anamen t in
formats o conscients de la d.imen· 
sió pública de tota existència hu
mana, que els drets o llibertats 
polí tiques ja clàssiques (expres-

s ió, associació, re unió, vaga, mino· 
ries ètniques ... ) no es troben en 
el nostre país s implement regu
la ts, sinó que aquesta regulació 
es converteix en una restricció 
alarmant. J e ls mateixos gover· 
nants de l nostre país en són cons
cients, com ho són de l'obstacle 
que això ha suposat per a l'accep
tació del poble espanyol en la co
munitat de pobles d'Europa ( ... ) 
Sobre aquest punt tan clar ens li
mitarem a recordar només un pa
rell d'exemples. Les penes lega ls 
per simples delictes polítics d'as
sociació són, a voltes, d'una dure
sa inaudita, àdhuc superior a la 
severitat amb què són casti gats 
greus delictes comuns. I l'especta
cular cursa de sancions a la prem
sa que va tenir lloc en e ls darrers 
temps del govern anterior (i que 
va obeir a delictes de caràcter po
lít ic bastantes més vegades que a 
fa ltes contra la morali ta t pública) 
és un altre índex d'::'Iques ta matei
xa situació.» 

Arribada aquí, la Declarac ió fa 
referència _encara que s igui de 
manera breu , al problema del re· 
gionaJisme o nacionalisme, la ma
jor dificultat del qual rad ica en la 
negat.iva del princ ipi a acceptar 
la realitat dels fets reg ionals, en 
nom d'una suposada essència uni
tària de l'Estat que només exis te ix 
en la ideologia del qui la dictami
na. D'acord amb a ixò uns proble
mes regionals s'aborden des de fo
ra d'ells mateixos , en comptes de 
donar la paraula i el dret de deci
sió a ls qui s'hi troben implicats 
( .. . ) La desorbitada reacció susci
tada per un tex t tan moderat com 
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la famosa homilia del bi sbe de Bil
bao, del març de 1974 , demostra 
una falta de la serenital més ele
mental, necessà ria per a resoldre 
aquest problema.» 

Unes all res paraules de la Decla
ració, en aquest punt , han de ser 
reportades: . To t governant ha de 
!:Icr responsable davant el poble i 
davant els més dèbils, sense que 
tingui sentit la pretensió pseudo
messiànica de ser responsable no
més davant Déu i davant la his
tòria _ El consentiment popular, 
expressat periòdicament i de ma
nera veraç és avui, per conques ta 
històrica irreversible, l'única via 
de legi timació del poder i, per 
tant , l'(m ica garantia d'estabilitat 
i d'indiscutibilitat política .• 

La independència de la justícía 

La Declaració passa revista rà
pidament a tres menes d'in terfe
rència indeguda: «que s'envaei
xi clarament el terreny de la jus
tícia amb mesures ad ministrati
ves o .. prevcn tives", que es con
dicioni l'exercici de la justícia, o 
s im plement que es controli de ma
nera indirecta la seva independèn
cia». La conclusió és prou dura: 
«A la vista d'aquestes dades, per 
ràpida i sumària que la nostra ex· 
posició hagi estat necessàriament, 
es comprendrà l'afirmació que la 
Magistratura no ha tingut més in
dependència que la que el Govern 
li ha permès tenir o la que han 
pogut rescatar alguns magistrats 
amb la seva valentia professional.» 
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Tortura , corrupció 
administrativa , terrorisme 
de dretes 

. Per a defensar Ics s it uacions 
de privilegi denunciades, s'ha ar· 
ribat, en ocasions, al nostre país, 
rins als extrems més penosos. D'a· 
quí que es faci inelu dible una pa· 
raula de denúncia contra la tor· 
tura en presos o deli nqüen ts que 
va n ser de tinguts per motius di· 
versos, àdhuc solament polítics 
( . .. ) La tortura ha estat practica
da entre nosa1tres. El s testimonis 
( ... ) no permeten dubtar-ne ( ... ) 
Per dolorós que ens sigui ens 
veiem obliga ts a pregunt ar a la 
jerarquia eclesiàsti ca s i no se sent 
còmpli ce d'aquesta inràmia . Que 
s 'hagi produït en una s ituació que 
es proclama catòlica descarrega 
sobre l' Església una responsabili
tat ineludible . Emparar. e en la 
incertesa dels fe ts no és excusa su
fici ent enfront d'una responsabi· 
litat tan seriosa.» 

AI costat de la tortura , la De
claració fa aquí dues altres dentm· 
cies: «J:.s un secret a crits que Es
panya és un dels països d'Europa 
amb major corrupció admini stra
tiva , tant a nivells particulars com 
locals o nacionals ( ... ) I juntament 
amb aquesta impunitat cal asse
nyalar-ne una altra, en cert sen
tit encara més alarmant. Els dar
rers anys, grups d'extrema dre· 
ta, a.parentment no identificats i 
que esgrimeixen la pretensió, mai 
oficialment no refutada, d'encar
nar les essències més autèntiques 
del règim, han anat actuant entre 
nosaltres mitjançant amenaces i 



mals a ciutadans, boicots a deter
minats actes i accions gairebé ter
roristes, sense que pràcticament 
una sola vegada en fossin san
cionats els autors ... » 

El problema educacional 

«E l nombre de nens sense esco
laritzar o amb un grau d 'escola
rització defic ient és encara se
riós. E spanya ha estat un a de les 
nacions d'Europa que dedicava 
a educació un pe rcenta tge més re
duït de l pressupost nacional. » 

La llei antiterrorisme 

El punt s isè i darrer el consti
tue ix «l 'aparició del terrorisme i 
la llei antiterrorista». L'anà lis i que 
fa d'aques t decret (no abolit, en
cara) acaba amb aquesta conclu
sió prou clara: «Ens sumem a ]a 
conclus ió que dedueix dc la seva 
expos ició la Comiss ió pe rm anent 
de l'E pi scopat: " per a tallar e l mal 
no basten les mesures repressi
ves ", i que constitueix el fil con
duc tor de la nostra Declaració. I 
r eclamem la supressió més r àpi
da possible d'aquest Decret-Ll ei 
com a expressió de la voluntat de 

, 

caminar endavant, en aquesta ho
ra de trànsit , i del desig d'elimi
nar els obstacles que, per la seva 
injus tícia, impedeixen la convivèn
cia en pau de tots els espanyols. I 
perquè, en aques ts moments, 
constitueix l'obstacle més dur per 
a totes les esperances , ja prou 
malmeses, a què el nos tre escrit 
ha intentat respondre.» 

Una tasca al davant nostre 

En la Conclus ió que clou aquest 
)Jarg escrit s'assenyaJa la impor
tància que té l'hora que estem vi
vint. «L'envergadura del terme no 
és desanimadora mentre s'h i pu
gui anar caminant. El que resul
ta dolorós, a llò que acumula frus
tració i desesperació, és compro
var que sempre som a l ma teix 
lloc, mentre davant nostre s'alcen 
impe ratius indefugib les: la liqui
dació definitiva de la gue rra civil 
i la cons trucció d'una Espanya en 
la qual hi hagi lloc absolutament 
per a tothom i e n la qual ni la ll i
bertat no sigui una excusa del po
derós per a opdll1ir o vjure :l cos
ta del dèbil , ni la j ustícia un re
curs còmode per a ofegar la lli
b erta t joiosa de la persona .• 

Josep M. T% saus 
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El món obrer davant el nou règim 

Fets més importants i la seva 
incidènc ia en l'Església 

Sembla que ens trobem dins un 
nOli règim, impensab le ja després 
de quaranta anys. La cosa va ve
nir quan el Decret-Llei de preven
ció del terrorisme produí l'execu
ció de cinc persones el 27 de se
tembre passat, i a causa d'això es 
produí una sentida repulsa inter
nacional con tra el Govern de Ma
drid_ Després, ja ho sabem, mor 
Franco . Ve el rei j la promesa 
d'una obertura política, hi ha 
una distensió civil . sobreto t amb 
l'i ndult re ial , i a la pràctica una 
tolerància de distr ibució de ma
nifestos, programes de partits, 
reunions, etc. En resum: no vivim 
un règim de democràcia s inó a l
guna cosa que vol tend ir-hi. 

Però això ha arribat en un mo
ment molt crít ic: la dismi nució 
d'ac tivita t econòmica ( tant a la 
indústri a com 31 comerç, i molt 
en part icular al ram de la cons
trucció) ac1apara molts esta· 
ments_ L'a tur forçós ha anat aug
mentant d'una manera angoixant: 
es parla ja d 'un milió de treba
lladors en atur forçós a tot Espa
nya; les xifres oficials n 'han de
tectat poc més dels 600_000, però 
reconeixen que n'hi ha molts més. 
El primer govern de la monarquia 
porta ja més de quatre mesos i, 
fin s ara , s'ha mos trat incapaç de 
donar una solució a aquest pro
blema tan greu de la crisi i de l 'a
tur forçós _ 
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Els treballadors han vist min
var poderosamen t el poder adqui
sitiu del seu salari en els darrers 
dos anys a causa de la puja de 
preus tan considerable i estan an
goixats i sovin t mo lt irritats. E ls 
ajustos de sous que s'han anat 
fent a través de convenis coHec
tius o altres mitjans no arriben a 
igualar ni de bon tros la inflació, 
i és així que mo1tfssims treba
lladors han adoptat una actitud 
d'hostilitat envers les empreses i 
els mateixos organi smes laborals. 
La conflictivitat laboral s'ha ana t 
incrementant (vagues re ivindica
tives, vagues de recolzament a les 
negociacions, vagues de solidari
tat amb els treballadors d 'altres 
empreses, etc _)_ 

Es demana augmen t de sou i 
millores substancials en les con
dicions de treball , però també lli
bertat sindical, llibertat de reunió 
i d'express ió, dret de vaga, lliber
ta ts po lítiques i democràtiques, 
etc. Per alt ra banda , un observa
dor imparcial reconeix que avu i, 
l'any 1976, tant les peticions labo
rals que es fan com les po lítiques 
SÓn justificables totalment. 

* • 

Un altre tret característic d 'a
quests darrers mesos ha estat el 
to molt combatiu de tot el poble • 
en conjunt, no solament a nivell 
laboral sinó també a nivell de bar
ris de les ciutats, ja que tenen 
moltes deficiències i la gent avui 



té consciència del dret a una mi· 
llor qualitat de vida. 

E ls diumenges 1 i 8 de febrer es 
man ifestaren a Barcelona molt s 
milers de ciutadans demanant 
«amni stia » per als presos polítics 
i s indicals; la gran maj oria eren 
treballadors, joves i adults , movi
li tzats primer per les associacions 
de veïns i, en la segona convoca· 
tòria, pels partits po lítics de l'o
posició. En d'altres ciutats cata· 
lanes les manifestacions pro «arn· 
ni stia» foren també molt concor· 
regudes. Les ànsies de manifes ta
ció i de protesta hi eren evidents. 
La gent havia pogut sortir a l car
rer després de quaranta anys de 
prohibi ció, repressió, os tracis· 
me ... El s treball adors ho aprofi· 
taven per a di r d 'una vegada tot 
el que po rtaven dins el pap. Qual
sevol mo tiu ha estat vàlid per a 
una man ifestació del poble, per
què avui es volen dir i demanar 
moltes coses: «Volem escoles », 
«volem semàfors», «volem parcs 
i jardins», «volem transports pú· 
blics», «volem consuIloris », «va· 
Iem pensions de vellesa justes», 
demanaven fa poc uns quants cen· 
tenars de jubi lats a Barcelona , 
«volem feina», diuen e ls desocu· 
pats, «volem ser informadors del 
poble i no confidents>, deien els 
periodistes fa unes quantes set
manes, «volem .. . ». 

* * 

Ningú no po t negar la influèn
cia que han tingut en aquesta 
qüestió els partits i e ls sindicats 
de l'oposició, però una anàlisi so-

ciològica ben feta ens revelaria 
més d'una sorpresa en el sentit 
que la influència ha estat ben in
directa mol t sovint. Certament , 
e ls militants de partit s i de sindi· 
cats han treballat per moure mas· 
ses, però en mollS centres de tre
ball i en molts barris on no hi ha· 
via cap militant també s'han sus
ci tat capdavanters només per la 
presa personal de consciència i 
també pel sentit d'emulació. Tam
bé cal reconèixer que endebades 
les vagues han transcorregut per 
camins de duresa i de violència, 
sobretot quan la gent ha trobat 
menyspreu i hos tilitat. 'E:s a vol· 
tes un a resposta de la patronal o 
del poder a la llu ita a la solidar i
ta t obrera , i al tres vegades és la 
conseqüència de la manca de dià· 
leg per part de la direcció. Hi ha 
pa trons que són respectuosos amb 
e l personal i cerquen solucions 
als problemes, però malaurada
ment la majoria no és pas així. 

* * 

Un òrgan de ressò de la lluita 
dels grups polítics i dels sin di cals 
ha estat, a casa nost ra, l'anomena· 
da «Assemblea de Catalunya >. Dar
re rament ha aparegu t el Consell 
de Forces Polítiques de Catalu
nya com una formació de parti ts 
tots d'obed iència ca ta lana, amb 
una tendència ideològica que va 
de la posició centre-esquerra a 
una esquerra completa. 

Tots , absolutament tots, donen 
una prioritat a les classes popu
lars i són partidaris d'un socialis· 
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me (més o menys accentuat i es
tès segons els part its, és clar, i 
amb càrrega marxi sta, o simple
ment un socialisme en llibertat 
assolit progressivamen t). El pro· 
grama del Consell pot resumir·se 
així: 1. Propiciar la constitució 
d'un Govern Provi sional de Ca
talu nya; 2. l'am ni stia general; 3. 
el reconeixemen t de les llibertats 
democràtiques; 4. e l reconeixe
ment de la ll ibertat sindical; 5. 
l'adopció de mesures immediates 
en funció dels interessos més ur· 
gents de les classes populars; 6. 
fer que tan t el País Valencià com 
les Illes trobin la solució més 
adequada mitjançant la volun tat 
lli urament expressada pels seus 
habi tants, formulació que es fa ex
tensiva a la resta de pobles de l'Es
tat espanyol; 7_ recolzar la cons
titució d'un Govern Provisional 
de l'Estat espanyol que es com
prometi a convocar unes Corts 
Constituents, elegides per sufragi 
universal. 

• • 

Pel que respecta al món sind i
cal, ens t robem actualment a mb 
les següents opcions: 

La línia partidària de l'obertu
ra de l'Organització Sindical ofi
ci al, iniciada cap a l'any 1966, que 
en els seus graons intermedis i de 
base inclou gent molt combativa, 
la qual fins i tot pertany privada
ment en molts casos a la C.N.T. 
o a les CC.OO., fins i tot a U.S.O. 
Algú ha pensat que, amb aquests 
defensors de l'obertura i amb tul 

marc legislatiu democratitzador 
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del si ndical, es pod ria trobar la 
unitat sindical orgànica que es 
cerca en l'oposició. 

Les CC.OO. (Comissions Obre
res), nascudes a Catalunya cap al 
1964, i amb notòries vinculacions 
amb els l'rups comunistes, el 
PSUC, el PTE i d'altres, alguns 
d'ells bastant radicals; sofriren 
una crisi molt profunda el 1968 i 
els anys següents (algunes desapa
regueren); a nivell cI'empresa, els 
seus membres s'han infiltrat en 
ll ocs clau i són animadors d'as
semblees de personal i del plante
jament de «plataformes reivindi
catives» molt plenes de punts. 

U.S.O. (Unió Sindical Obrera), 
nascuda cap al 1960 a Astúries i 
estesa per tot Espanya, actual
ment força arrelada a Catalunya; 
no té vinculacions amb els partits 
polítics, i compta amb el suport 
de la C.F.D.T. (la segona central 
sindical més important de Fran
ça). 

Hi ha a més altres grups com 
la C.N.T., en fase de restructura
ció i ple desenvolupament, que 
reprèn la tendència llibertària pe
rò no violenta dels millors temps 
d'aquesta històrica central; la 
U.G .T., vinculada al P.S.O.E., i que 
es prepara per celebrar a Madrid 
durant la Setmana Santa el pri
mer congrés nacional després de 
la guerra civil; el S.O.C. (Solida
rita t d 'Obrers de Cata lunya), nas
cut ci 1958, i que després de llar
gues crisis també surt avui a ]a 
palestra amb una certa presència 
a la Banca i les Caixes, a Barcelo
na. Finalment, trobem .. Platafor
mes i Comissions Obreres de Lluí-



ta Anticapitalista ., i encara d'at· 
tres grups, però més minoritaris 
i amb plantejaments més aviat 
poliries i r:td icals. 

* * 

La situació soci:tl present, po· 
dríem descriure·la amb les se· 
güents dades, a més de les apun
tades: 

- presa de consciència crei
xen t dels treballadors, protagonit
zada sobretot pels més joves pe
rò amb la reaparició de líders 
adults; 

- agudització dels conflic tes 
laborals amb motiu de la negocia
c ió dels convenis coHectius i ex· 
tensió del moviment cIc vagues els 
darrers mesos, en no trobar una 
bona disposició de la patronal; 

- en e ls graons baixos de l'Or
ganització Sindical han aparegut 
diri gents molt combatius, pràcti
cament en les U.T.T. locals, en 
les comarcals i solament alguns 
en les nacionals; 

- els gmps sindicals no le
gals han adquirit molta for a i 
publicitat en la premsa, junta
men t amb els grups polítics; 

- entre els grups sindicals no 
leJ!als s'han fet pactes d'unitat 
d'acció en alguns sectors (Comis
sió Gestora de Banca, la Inter
Sindica l del Baix Ll obregat, entre 
d'altres ); 

- a moltes empreses la direc
ci ó s'ha mostrat molt tancada re
ferent a la negociació, cosa que 
ha donat lloc a connictes greus i 
llargs (Banc de Santander, Roca 
Radiadors, etc.); 

- el problema de la r ep resen-

tativi tat: en diversos casos els en
llaços sindicals havien estat ele
gits per sortir del pas (juny de 
1975), pcrò, en prcsentar-se un 
conflic te o simplement una rei
vindicació, no han estat capaços 
de rep rese ntar tot el personal da· 
vant la direcció, i això ha fet que 
en sort issin d'altres en el seu lloc, 
però l'empresa no els ha recone
gut ja que no havien estat elegits 
pels companys el juny passat; 

- a l'hora de la veritat, molts 
conflictes no han pogut resoldre's 
en l'àmbit de l'Organització Sindi
cal oficial, perquè aquesta no te
nia homes capaços, i ha estat el 
governador civi l el qui hi ha ha
gut d'interven ir convocan t els 
portantveus dels treballadors, jun
tament amb els jurats j els diri
gents sindicals. 

En el moment actual hi ha di
verses actituds entre els grups de 
treballadors que lluiten, algunes 
d 'elles molt extrem istes i amb l'à
nim d'ensorrar-ho tot per fer un 
crac a l'empresa, i pensen que així 
es pot arribar a un canvi de go
vern. Podríem dir que Ics convo
catòries tan freqüents a la vaga 
general van en aquest sentit. No 
obstant això, cal afegir que una 
tendència més majoritàri a i sc
riosa voldria arribar a mig i llarg 
termini a una fórmula de partici
pació en la gestió de l'empresa , 
a un socialisme de base, a un~s 
empreses au togestionades, a fi 
d'evitar en el futur les grans con
vu lsions laborals, però mentres
tant voldrien aconseguir: 

- que els empresaris recone
guessin el dret dels obrers a una 
millor qualitat de vida, a unes rei-
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vindicacions concreles per a cada 
ram , i que, en conseqüència, ac
ceptessin el diàleg honest i sin
cer; 

- que la nt l'Estat com els em
presaris acceptin uns Sindicats 
obrers lliures i independent s : 

- que els obrers assoleixin la 
unitat sindical, ll iurement accep
tada i pactada per les diverses 
ideologies i tendències, sense im
posició de cap damu nt les altres, 
i que els patrons sàpiguen amb 
qui han de dialogar i pactar; 

- que el Govern mantingui 'Sen
se alteració els preus dels articles 
bàs ics del pressupost familia r, 
amb les mesures més adients; 

- que el conj unt dels treball a
dors sigu in di sciplinats en les se· 
ves actituds i decisions, i estign'n 
en cond icions de segu ir els seus 
veritables portantve~s ll iurement 
elegi ts. 

• • 
Referent a l'Església podem as

segu rar que les dades del proble· 
ma han canviat totalment en re
lació amb l'any 193 1, i pensem 
que ara són moll favorables per a 
una autèntica evangelització del 
poble, i sobretot respecte a h se
va imatge de cara al món tempo
ral. Entre altres ca es veiem que: 

- una bona part del c1er~at 
treballa en feines civils (sovint 
oficis manuals) i viu bastant po
brament; d'això et poble se n'ado
na i, per tant, ja no té enveja dels 
capellans i dels religiosos com els 
anys de la Repúbl ica; 

- la jerarquia s 'ha queda t en 
conjun t al marge de les opcions 
polítiques, i més aviat bastants 
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dels bisbes catalans han mos trat 
la seva sensibilita t davant les an
goixes del món treballador i fin s 
i tot han intervi ngut de mediadors 
en diversos conflictes laborals 
davant Ics autoritats civils o bé 
la direcció de les empreses; 

- fa uns quants anys els locals 
de l'Església (tant temples com 
centres parroqu ials o escoles) es 

deixen per a fer-hi assemble
es laborals i de barri, assem
blees i congressos de diferen t. 
partits populars, etc., entre altres 
raons perquè e ls rectors han en
tès que així feien un serve i al po
ble; 

- molts cristians (tant laics 
com preveres) són presents en el 
món amb un compromís polítiC' i 
una militància més o menys visi
ble segons els casos, però palpa· 
ble, i precisament amb opcionE 
ben diferents, per la qual cosa e. 
constata un pluralisme polític bas 
tant obert; també és cert que a ixÒ 
genera encara fortes fri ccions en 
la comunitat eclesial. 

En conjunt, diríem que la ¡mat 
ge de l'Església ha canviat força 
de cara al món treballador, i que 
el canvi ha es tat posi tiu malgra t 
que queda molt per a fer. Una 
prova n'és el fet que es donà fa po
ques setmanes en el Congrés d'un 
grup sindical de rància trajectò
ria en el passat, amb forta càrrega 
anticlerical: un de ls participants 
va qüestionar aIradament a l'as· 
sistència sobre el per què s'havien 
de celebrar aquestes reunions en 
els locals de l'Església; tot seguit 
li varen contestar algunes dotze
nes de militan ts amb arguments 



que desarmaren el militant «ateu_, 
tractant-lo de desfasat i anquilo· 
sat. 

Un altre aspecte positiu de l'Es· 
glésia en relació amb el món 
obrer és aques ta recerca perma· 
nent en e l seu si d'acostament 
profund al poble més pobre i sen
zill, amb experiències molt diver
ses i plurals i que fa poc ha do
na t lloc a una taula rodona sobre 
el pluralisme d'opcions, celebra· 
da el 3 I de març a Sant Felip Neri 

de Barcelona, amb més de 800 as
sis tents, 

~s segur que pel Primer de 
Maig d'enguany l'Església ja no 
temerà els atacs o els insults de 
les organitzacions obreres de fa 
quaranta-cinc anys, més aviat al 
contrari, en molts llocs patirà i 
sofrirà amb el poble treballador 
els problemes d'avui (manca de 
treball, condicions laborals du
res, manca de llibertat sindical i 
política, etc.). 

Josep Castaño i Colomer 

Trobada sobre la inserció de 

les religioses a Catalunya 

Del 12 al 14 de març s 'ha cele
brat a Montserrat una trobada s~ 
bre la inserció de les religioses a 
Catalunya, en la qual han pres 
pa ,-t - d'una manera informal i a 
títol personal- una quarantena 
de re ligioses - tant de parla cata
lana com de parla castellana
pertanyen ts a se tze congregacions 
i procedents de dotze poblacions 
de diverses diòcesis catalanes, 
més alguns sacerdots i religiosos 
interessats. 

El divendres dia 12 al vespre, el 
pare Hilari Raguer va presentar 
l'aspecte ecles ial i civil del tema, 
subratllant la necessitat i alhora 
la dificultat d'integrar-se plena
ment a Catalunya. El dissabte al 

matí, el pa re Miquel Estradé ex
plicà una sèrie d'experiències COll

cretes de les dificultats trobades 
en els intents d'integració i de 
resultats positius assolits . El ma
teix dissabte a la tarda, el pare 
Josep Massot resumí la història 
con temporània de l'Església ca
talana, fent-ne veure les particu
laritats -que la diferencien for
ta ment del conjunt de l'Església 
peninsular- i assenyalant pis tes 
per retrobar e l sentit autèntic de 
la trad.ició en una inserció i rein
serció al país. To tes aquestes con
fe rències foren seguides d'ani
ma ts coNoquis, en els quals par
ticiparen amb franquesa i amb 
co rdia. li tat lo ts els presents. 
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El diumenge dia 14 al matí, cls 
participants al caBoqui es dividí· 
ren en tres com issions que estu
diaren respectivament la possibi
litat de crear un secretariat o co
mi ssió permanent, d'elaborar un 
programa d'activitats i serveis i 
cie redactar unes conclusions de 
la trobada. Els esquemes sortits 
de cada comissió foren discutits 
en comú i aprovats per tots els 
participants. Alhora s' iniciaren les 
gestions per a la constitució d'un 
petit comi lè responsable de la 
continuïtat d'aquesta primera tro
bada i de la difusió a tots els ni
ve lls oportuns de les seves con
clusions. 

Conclusions 

I . Reunides espontàniament, 
de congregacions i diòcesis dife
ren ts, en una trobada de reflexió 
sobre la inserció de les religioses 
a Catalunya, hem pogut constatar 
que. tot i els esforços que han 
esta t fe ls fi ns avu i, cal un gran 
treball de sensibilització i moltes 
reali tzac ions de ca ra a aquesta in
serció. 

2. Ens hem fet present l'ense
nyament dels últims papes i del 
Va ticà II sobre les esglésies lo
cals, les l1 engües natives, els drets 
dels pobles i la integració dels 
immigrats, recordat repetidamen t 
pels bisbes de la Tarraconense. 

3. Alhora ens hem adonat que, 
enmig de la problemàtica parti
cular de cada congregació, les 
qüestions que ens han ocupat són 
les mateixes 3 tot arreu i per això 

176 

demanen de pensar i d'elaborar 
en comú els enfocament s i les sC).. 
Jucions . 

4. Tant les qui parlem d'una 
manera habitual el català com les 
qui encara només parlem caste. 
lIà, ens hem fet conscients de la 
necessitat d'enllaçar amb l'autèn
lica tradició de l'Església catala
na, que des de sempre, assumint 
¡'exigència evangèlica. s'ha encar
nat en el poble i n'ha defensa t les 
peculiaritats. Veiem la necessitat 
de sen lir-nos cada cop més iden
tificades amb l'Església local, tant 
per respondre a un dret que hem 
de servi r amb la mateixa força 
que els a ltres drets dels grups hu
mans com amb vista a una pas
toral ben adequada al país. 

5. A fi d'ajudar aquesta inser
c ió . creiem que convé donar una 
continuïtat a la nostra trobada, 
nascuda espontàn iamen t, consti
luint a títol personal un grup de 
rerIexió i de treba ll obert a to
les Ics aportacions i a tots els 
suggeriments, conlptanl amb l'a
jut dels organismes diocesans i in
Icniioccsans. 

6. Després del treball de les d i· 
verses comissions i de l'examen 
conju nt. l'assemblea ha encoma· 
nat a un pe tit comitè de mantenir 
la continuïtat d'aquesta trobada i 
dels principi s que ara es propo
sen, de canalitzar e ls diversos ser
veis que puguin sorgir del grup, 
de difondre'n les conclusions i 
d'afavorir, per tots e ls mitjans 
convenients, la mentalització al si 
de les congregacions. El propòsit 
immediat d'aquest comitè és d'or
ganitzar, amb els deguts assesso
raments. cursets d'iniciació als 



problemes de Catalunya, a la his
tÒria contemporània de l'Església 
catalana i a la pastoral de la im
migració, i d'anar estructurant un 
programa d'activitats i de serveis , 
a curt i a llarg terme, que contri
bueixin a sensibilitzar les comu
nitats i a ajudar totes les religio
ses. tant les de parla catalana com 
les de parla castellana, que vagin 

veient la conveniència de la in
serció que propugnem. 

7. Volem, fina lment, manifes
tar la nostra intenció d'actuar 
sempre amb tacte i amb flexibi
litat , amb un l'especIe profund 
per tothom, perÒ alhora de con
tinuar endavant amb energia la 
tasca que ens proposem, de cara 
a un millor servei a l'Església a 
Catalunya. 
Montserrat, 14 de març de 1976 

CRONICA DE BARCELONA 

Trobada Permanent 

d'Entitats d'Església 

Trobada Permanen t d'Entitats 
cI'Església (TPEE), que ra a lguns 
mesos s'havia donat a conèixer 
com a Organisme que aplega una 
vintena d'entitats i Moviments 
d'Església, ha promogu t la cele
bració de dues Taules Rodones a 
l'Esglés ia de Sant Felip Neri so
bre el «pluralisme dels cristians 
dins la socie tat i dins l'Església» 
que han t ingut lloc els dies 24 i 
31 de març. Cal posar en relleu la 
nombrosa assistència, que supe
rava Ics vui t-centes persones ca
da vegada. El diumenge 28 es reu· 
nire n C3p a ducs-centes persones 
com a rep resentants de les diver
ses entitats que participen de 
Trobada. 

tO 

A la primera sessió hi actuava 
com a expert el professor de la 
Secció Sant Francesc de Borja P. 
José I. Gonz:\Iez·Faus. Va exposar 
el sentit de l'acció política dels 
cristians i va justi ficar teològica
ment l'autonomia dels plantej a
ments econòmics, socials i polí
tics, respecte de l'evangeli , que 
acaben amb ]a concepció mono
polista de determinades visions 
socials. En Casimir Martí modera
va un diàleg que s'establí amb els 
components de la Taula sobre llur 
procés de Fe i la pràct ica política. 
Josep M. Ba rri , Jordi Parpal, Fran
cesc de Borja Aragay, Elisa L:\
mas, Fèlix Martí i Al[onso C. Co
mín, mi li tants de grups poli1ics 
ben diver os, van donar testimoni 
del pluralisme . de facto. que es 
viu a la nostra Església. El plu
ralisme d'opcions polftiq ues en
tre cristians és un fet que, si és 
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cert que inclou dificultats i desa
fiaments seriosos a la Fe cristia
na, no es pot resoldre ni per la via 
del dualisme de la Fe i la Vida ni 
pel c.:'1mÍ del reduccionisme d'una 
o altra. 

A la segona sessió en Josep 
Camps introduí el tema fent una 
anàlisi de les eclesiologies subsis
tents avu i en la consciència dels 
cristians de casa nostra. L'anàli
si el conduí a establir unes «t ipo
logies» de cristians que dibuixen 
la gam ma del pluralisme. La taula, 
moderada també per C. Martí, 
era formada per: Josep Giralt, 
Josep Dalmau, Joan Casañas, Jau
me Botey, Joaquim Pi be mat i Jau
me P. Sayrach, que exposaren 
llurs punts de vista sobre el plu
ralisme de presències i exigències 
dins l'Església. Poder, estructura 
i opció de l'Església foren les 
qüestions que centraren l'atenció. 

Després d'aquestes sessions or
ga nitzades per TPEE diríem que 
el pluralisme polític dels cristians 
és un fenomen amb carta de na
tu ralesa a la nostra Església. Que· 
dava clar a la primera sessió que 
deu haver de continuar un esforç 
coHectiu ben sincer sobre el que 
aquest pluralisme representa tant 
per a la coherència de les opcions 
com en les seves repercussions. 
De la segona Taula en resulten 
constatacions més diversificades 
- i se n'hauria de seguir un tre
ball més aprofundit- que mos
tren en definitiva la dificultat 
d'encetar o de continuar una rc
cerca exigent a nivell eclesial. 

A.M.S. 
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Una presència de 

cristians en el poble 

Els fets de la lluita obrera 
al Baix Llobregat 

La Vicaria episcopal de Barce
lona-Sud informà amb tota objec
tivitat dels esdeveniments que es 
produïren a l'empresa Laforsa de 
Cornellà. En reproduïm a lguns pa
ràgrafs especialment els que fan 
una valoració i en què la Vicaria 
pren posició. 

.Els diaris han informat, 
aquests últims dies, del conflic
te laboral que s'ha produït a l'em
presa de fundició Laforsa de Cor
nellà. La Vicaria episcopal de la 
Zona Sud de Barcelona vol desta
car aquesta informació i donar
Ia a conèixer als fidels cristians, 
perquè hi ha en joc en aquest con
fli cte drets molt fonamentals de 
la classe obrera, i perquè entre els 
obrers perjudicats resulta que hi 
ha disminuïts ffsics, a conseqüèn
cia en la majori a dels casos d'ac
cidents de treball, i pares de fa
mília nombrosa ( ... l. 

.En aq uest clima d'ambient en
rarit , el dia 11 de novembre un 
obrer és acomiada.t perquè no ha 
evitat que dues barres de ferro 
d'un t ren de laminació s'engan
xessin. L'empresa acusa l'obrer 
de distracció, i els obrers assenya
len que, abans de les reformes, 
funcionava - i ara no funciona
un dispositiu automàtic per a im
ped i r que la ba rra de ferro de 



darrera avancés quan la de da· 
van t s'encallava. 

. L'acomiadam ent de l'obrer 
produeix un moviment de solida· 
ritat: la vaga, tant dels obrers de 
laminació com dels de la fundi
ció. 

. E I dia I3 de novembre l'em
presa comunica la primera ll ista 
de vint·j·dos acom iadats. D'a· 
quests, quinze són disminuïts fí· 
sics (de vista, dits tall ats. operats 
d'estómac, cremats), és a dir, ac· 
cidentats de treball ; a ltres, tenen 
presentades demandes contra 
¡'empresa davant la Magistratura 
del Treball. 

»E I dia 14, l'empresa comunica 
,'obertura d'expedient a sis càr· 
recs sindicals i a un altre ex·eàr· 
ree s indical. E l dia 17, l'empresa 
comunica vint·j·sis nous acom ia· 
daments. Els dies 18 i 19, l'empre
sa acomiada la totalitat dels tre· 
ballado rs, llevat dels que tenen 
la baixa i de quatre altres obrers 
que continuen treba llant. També 
con tinuen treballant els tècnics i 
e ls admin ist rat ius, dels qual s na. 
més qua tre han estat acomiadats. 

»L'empresa ra posar anuncis a 
la premsa convocant la contrac
tació de persona l nou . 

"h DavQ t'lt aquests fets, ta Vica
ria de la Zona Sud de Barcelona 
(Collblanc. La Torrassa, Sants, 
Hospi talet , Can Tunis i Cornellà) 
no es vol pas cons tituir en "àrbi· 
tre imparcia l" de les parts dis
crepants. Seguint la tradic ió de 
l'Evangeli , se situa d'entrada al 
cos tat del s més dèbils, i, prenent 
aquesta actitud inicial, no té por 
d'equivocar·sc. Per això: 

»a) Lamenta que el retard a 
trobar cam ins legals de sortida 
del conflic te hagi complicat d 'a
que~ta manera Ja situació. 

»b) En vi sta de les condicIons 
en les quals s 'ha produït h vaga, 
i concretament del re tard dels or· 
gan ismes oficia ls a donar un dk· 
tamen sobre el conflicte, demana 
que no es consideri com a delic· 
tiu i punible l'acte de solidari tat 
dels treballadors amb el company 
acomiadat, i que es trobin camins 
de soluc ió equüable, perquè l'a
plicació estricta de la llei podria 
s ignificar come tre una greu injus· 
licia. "Summuf11 ¡us, summa in~ 
ju ria ", fa un adagi prou conegut 
dels juristes; que vol dir: e l ri
gor extremat en l'aplicació de la 
llei pot representar una gran in· 
jus tícia. 

.c ) Es declara solidària dels 
obrers perjudicats, sob retot dels 
disminuïts físics, i no pot deixar 
d'expressar la seva repulsa més 
enèrgica davant l'abús de què sÓn 
objecte els més dèbils. Considera 
intolerable per a tota consci · ncia 
mínimament honrada que l'cm· 
presa aprofiti un con fli cte labo
ral per a alliberar-se d'uns homes 
que són vistos només com a força 
dc treball i considerats com un 
"pes mort" , deixan t de banda tot 
sentiment humani ta.ri ; amb tanta 
més raó, perquè la salut l'han per
duda treballant a la mateixa em
presa. 

. d) Demana als fide ls solida ri
tat i aj uda econòm ica per als 
obrers necess itats. 

»Barcelona, 29 de novembre de 
1975 .• 
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Aquesta nota fou molt aprecia
da i va prestar un gran servei a 
la causa dels treballadors. 

Signes d 'Església 

EnUluerem ara altres signes 
d'Església, viscuts o bé en aquest 
conflicte més rellevant o en d'al
tres, que s'a naren produint simul· 
tàniament fins arribar a la vaga 
genera l a la major part d'empre
ses del Baix Llobregat. 

- L'Església promou ajuda 
econòmica en solidarita t com ho 
fan també allres instàncies. S'ar· 
riben a recollir quantitats ¡mpor· 
tants, si tenim en compte les pos
sibilitats dels nostres barris. 

- Les homilies s'insereixen de 
ple en aquest context, sobretot 
durant les dues setmanes de la 
vaga general. La participació dels 
acom iadats a diferents misses dels 
diumenges d'Advent constituïa un 
estímul a la vivència i la resposta 
dels cristians. 

- Cristians Jaics i preveres de 
Moviments, de Comunitats i de 
Drets Humans són presents en el 
cor de la llu ita participant a les 
assemb lees i man ifestacions. 

- Quan les assemblees no es 
poden realitzar als loca]s de la 
eNS, e ls obrers es reuneixen als 
temples. 

- Un moment fort, el const i
tueixen la tancada al temple de 
Santa Maria de Cornellà i l'euca
ristia dels treballadors de l'empre
sa Fama celebrada al menjador 
de la fàbrica un diumenge de )'0-

cupació. 
El vicari episcopal dirigeix Ja 
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parau la als tancats al temple en 
uns termes que calen molt a fons 
tant per la denúncia vigorosa com 
per l'anun ci profètic que compor
ten . 

Resumint , es pot afi rmar que hi 
ha hagut un intent de presència 
senzilla i de servei popular en una 
vida que afecta tot un conjunt 
humà i que aquesta presència ha 
volgut arribar a la mateixa dinà
mica dels fets . En bona hora l'Es
glésia no actua com a força alie
nant en aquests moments de can· 
vis i de conflictes. l de retruc, és 
bo constatar que un servei net i 
desinteressat com aquest sovint 
esdevé camí d 'evangelització. Més 
d'un ha descobert una altra cara 
de l'Església. 

Valors de la classe obrera 

Vet aquí una llista suggeridora 
dels valors de ]a classe obrera 
que més han sobresortit durant 
els conflictes i que hem tingut el 
goig de compartir: 

- gran solidaritat a tots els ni
vells, 

- entrega i capacitats dels cap
davanters, 

- dinàmica dc les assemblees, 
amb respecte a les opinions de 
cada persona i a les decisions de
mocràtiques, 

- civisme i voluntat de no-vio
lència, 

- desvetllament, presa de po
sició i encoratjament de les do
nes, 

- encert a equilibrar moments 
d'angoixa amb moments de bon 
humor, 



- convicció de l'única pròpia 
força: la solidari tat obrera, 

- respecte i correcció envers 
els locals de l'Església. 

Altres reaccions 

Arran dels esdeveniments del 
Baix Llobregat també apunto al
gunes reaccions de signe diferent 
que s'han anal suscitant tant a 
nivell sòc io-polítie com a nivell 
eclesial. 

- Interferències entre plante· 
jamen ls laborals i polítics. Aques
tes in terferències apareixen lògi· 
ques i és inevitable que es pro
dueixin. 

- La part empresarial intenta 
semp re la tàctica del desgast i de 
la divisió. 

- La repressió policial ha es· 
tat encara molt dura i insistent. 

- Finalment, aquests fets han 
suscita t la divisió d'opinions entre 
e ls cris tians. Uns comprenen el 
mov imen t obrer i d'altres no; uns 
comprenen la lluita de classes i 
d'al tres no. Però això ens portaria 
molt enllà i fóra objecte de no· 
ves reflex ion s, molt necessàries 
d'a ltra banda . 

S. T. 

Tancades a les esglésIes 

Algunes esglésies han vist ple
nes les seves naus d'obrers que 
per diversos motius han cercat un 

aixoplugo Assemblees d'homes i 
dones que o bé havien perdut -o 
estaven en camí de perdre- el 
seu lloc de treball o bé demana
ven unes millores concretes que 
no obtenien resposta per part de 
les respectives empreses . Aquest 
fet ja ha deixat de ser a'illat. Un 
exemple d'això és el comunicat 
conjunt de tres parròquies que 
van fer públic per mitjà de la De
legació Diocesana de Pastoral 
Obrera. Vet aqul el comunicat 
( . El Correo Catalan . 5 de març 
de 1976). 

Les comunitats parroquials de 
Crist Rei, Ntra. Sra. del Port i 
Santa Maria de Salas que acullen 
aquests dies treballadors de 
«National Panasonic», Faema, In· 
gra, Atchemika i Compañía Roca 
Radiadores manifesten: 

1. Que és un deure previ a qual
sevol planteja men t social o polí
tic, oferir als treballadors un aco· 
J1iment en els seus problemes de 
classe, oi més quan la presència 
d'aquestes persones 6s correcta i 
no pertorba la celebració normal 
dels actes de culte. 

2. Que les esmentades comuni· 
tats parroqujal s i els seus respon· 
sables se senten iden ti fica ts amb 
l'esperit evangèlic latent en les rei· 
vindicacions que reclamen e ls 
trebal1adors. La seva profunda as· 
piraci6 de justfcia, el seu anhel 
d'una major igualtat entre els ho
mes i la seva solidaritat intensa· 
ment demostrada, coincideixen 
plenament amb el manament cris· 
tià de l'amor fratern del qual hem 
de donar testimoni en tot mo
ment. 
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3. El diàleg és la base de tota 
convivència quan és obert i es 
presta a concessions. Però, malau
radament, les empreses o bé són 
incapaces d 'obrir aques t diàleg o 
bé en tenen un concepte tan dicta
torial, que el fan pràcticament 
ineficaç. 

4. Tant els acomiadaments 
que s'han produït a Faema, Ingra, 
Atchemika i en tantes altres em
preses, com la fonna d'actuació 

Carta d'Elna-Perpinyà o 

que ha tingut la . National Pana
sonic ., en el procés que ha por
tat els seus treballadors a la res
cissió dels seus contractes labo
rals, lesionen greument el dret hu
mà al treball. A més, quan els aco
miadaments recauen sobre els re-
presentants obrers elegits demo
cràticament. es pertorba greu
ment la convivència laboral i s'a
nuBa l'òrgan autèntic de diàleg 
dels treballadors. 

història d'un present dubtós' 

S'enganyaria qui cregués que el 
bisbat d'Elna-Perpinyà, pel sol fet 
de la seva rel històrica i pel fet 
de comprendre, avui, tot el terri
tori dels Pirineus Orientals, de
partament adminis tratiu ara més 
conegut amb el nom de Catalu
nya-Nord (doncs, català), és un 
bisbat català. Que l'Església a Ca
ta lu nya-Nord és catalana. Ni sí ni 
no, sinó tot e l contrari. 

Per tal de llevar aquesta para
doxa. permeteu-me de donar un 
cop d'ull a la història : potser se
rà l'única mane ra de veure com 

hem arribat allà on som i, en en
davant, permetre als meus lectors 
de comprendre aquesta realitat 
nord-catalana, tan complexa i que 
no suporta de ser mirada amb les 
ulleres amb què habitualment mi
raríem la Seu o Tarragona. 

Passem els temps gloriosos dels 
sínodes locals, quan Oliba de Vic 
configurava una E sglésia i un país 
i els bisbes d'Elna li feien cos tat. 
Oblidem, per ara, Fra Francesc 
Eiximenis, nomenat bisbe d'Elna 
per Benet XIn Luna i que no va 
poder aguantar la tramuntana: va 

I. Davant el fet de la progress iva integració dels Països Catalans, 
_Quaderns. també vol fer-se ressò de la problemàtica religiosa de 
la Catalunya Nord. Per a aquesta informació comptem d'ara en
davant amb la coHaboració d'en Jordi Planes, 
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morir quatre mesos després. Plan
tem-nos, s i us plau, a l'any 1659, 
data de la Pau de ls Pirineus , que 
va suposar la divisió de Catalunya 
entre dues administracions, la cas
tellana i la francesa, i, de retop 
- to t i que pocs anys m és tard-, 
la segregació de l bisbat d 'E lna
Perpinyà de la provincia tarrago
nina. 

La Pau dels Pirineus va suposar, 
per a Catalunya-Nord, un drama 
de conseqüències incalculables. 
Di vis ió de famíli es senceres, per 
la sola raó que un rierol esdeve
nia frontera i que un coll de mun
tanya, abans nexe d'unió, es trans
formava en barrera. Divi ió d'un 
poble sencer. La cançó tan cone
guda del «Rossinyol que vas a 
França_, tan emotivamen t senzi
lla, ho expressa amb una ingenuï
tat que no pot sinó subratllar-ne 
l'exac titud . Divisió d 'una Església, 
a l capdavall. 

La primera cosa que va fer 
Lluís XIV va ser d'encoma nar als 
jesuïtes francesos l'exclusiva de 
l'ensenya ment. Així , l'Església, per 
jesuïta interposat, va ca rregar 
amb la culpa de la francesització 
de Catalunya-Nord. Ningú no po
dia tenir pretensions a un càrrec 
públic si no portava un certificat 
de bon francès expedit pels jesuJ
tes, que havien succeït als domi
nics ca talans en el monopoli uni
versitari. 

S'enganyaria encara qui cre
gués que aquest fet -la interven· 
ció dels jeswtes- era un signe 
del temps d'aleshores i que nin
gú no ho recriminava. No tan sols 
algú ho recriminava, sinó que s'al
çava en armes, feia resistència, 

es revoltava. Aques t algú, el po
ble senzill, productor, esclafat 
-pagesos i artesans-, va perdre. 
El poble, aquest poble, no anava 
a escola, no sabia francès, ni li 
calia saber-ne. E l clergat local, 
que sí que havia anat a escola i 
que sabia francès, es va trobar en 
una disjuntiva perHlosa. Pcr l'es
latut social que li conferia la seva 
sit uació de clergue, calia que s'a
francesés. Però per a poder con
necta r amb el poble baix, amb la 
fe ligresia, li calia mantenir-se ca
ta là. Va començar la barreja, la 
paradoxa, aq uest si i no del meu 
començament. 

La Revolució Francesa va repre
sentar el triomf momentani del 
poble: ci poble de Catalunya-Nord 
es va sen ti r, probablement per 
primera vegada, francès . La re
volució va representar, també, el 
triomf sobre l'Esglé ia, ad tam
bé massa compromesa amb la no
blesa i amb els potentat s . El di
VOlT i poble-Església (entengueu: 
clerecia) es va consumar. 

D'aleshores ençà ha corregut 
molta aigua so ta els ponts i les 
coses han canviat forÇc:'1 El po
ble continua essent cata là (ei!, el 
poble senzill, les capes baixes: 
pagesos, artesans i -negoci obli
ga- força botiguers). El clergat 
és francès. El divorci, ací, se si
tua en un altre nive ll . El llengua t
ge de la vida corrent , e l de l'a
mor i el de la mort, és català . El 
llenguatge religiós és francès . La 
re ligió esdevé a ixí quelcom de su
perposat. I e l cle rga t també. Ter
rible. 

Un sol bisbe de la nostra època, 
del final de l dinou i del comen-
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çame nL de l vint, va comprendre 
el prob lema: Carsalade du Pont, 
un gascó de naixement que va mo
ri r ca talà . Ell predicava en cata
là, pastorejava en català ovelles 
catalanes. ~s cla r, la clerecia sem
J1re ha mantingu t un bri de cata
là en l'esfera religiosa: els aplecs 
el les erm ites - tan freqüents al 
nord de l'Albera com al sud- es 
ran en català: cants i gatzara. La 
m issa no, naturalment, que és co
sa massa seriosa ... Carsalade du 
Pont, ell , ja hauria dit la missa 
en ca talà. Ell , però, només era 
fill del Vaticà I. 

Ara , a Perpinyà, només es fa 
u na sola missa cada diumenge en 
cata là. I enlloc més . 

La fe dels nord-catalans és un 
misteri que només Déu coneix i 
que els sociòlegs no podran abas
ta r ma i. La religiositat del poble 
nord-ca talà és deplorable. Convi
do a qui vulgu i a fer un tomb per 
les esglésies, els temples, de Ca
talunya-Nord . Quin desert, Se
nyor, enmig de tantes imatges 
-d'un mal gust inimaginable- de 
santa Joana d'Arc, de sant Llurs 
rei de França, i de la Mare de 
Déu de Lourdes ... Quin desert! 

Recordo que, de tomada de la 
darrera plenària de l'episcopat 
francès, el bisbe de Perpinyà (per 
cert un bisbe exceHent i que fa
rà probablement carrera) va con
vocar els seus fide ls a una confe
rència d'informació. Hi havia fo r
ça gent: una cinquantena de per
sones, la mitjana d'edat de les 
quals, a s imple vi sta, no era in
fe rior a seixanta-cinc anys. Ja sé 
que els vells també SÓn alguna co
sa, s i se'm permet aquesta ex-
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press ió massa frívola. Però en tot 
cas no es pOt dir que siguin una 
penyora d'esdevenidor ... Feia pe
na. 

Henry L'Heureux, bisbe actual 
i'Elna-Perpinyà, sc les veu de tots 
colors. No puc dir si ha entès 
ben bé el problema català (serà 
qüestió que li ho demani), però 
les altres coses sí. Ell , que se
gons sembla, hauria dit un d ia 
que preferiria que to ts els seus 
capell ans treballessin, perquè al
menys així sabria on són i què 
fa n ... 

L'Església de Catalunya-Nord 
va ser responsable de la pèrdua 
d'ànima que representa el segrest 
de la llengua i de la cultura d'un 
poble. Ara té un poble híbrid, que 
encara renega en català, però que 
ja no prega ni en francès. Un po
ble pel qual -llevat de minories 
que al fin al s'han marginat- el 
Vaticà Jl na na existit, ni proba
blement existirà. Un poble sense 
ànima i una Església incapaç de 
tornar-la-h i. Vet aquí el problema. 

Excuseu el pessimisme j la pin
zellada ràpida d'aquesta comuni
cació. Caldria matisar, és clar, i 
molt. Les excepcions, en aquest 
cas. són una esperança. La darre
ra cosa que cal perdre, segons 
Péguy. La més bella. 

Calia començar per aquí. Un 
altre d ia, espero, parlarem de rea
litats, que també n'hi ha de bo
nes. I confio que serà el b isbe de 
Perpinyà que ens les explicarà 
personal ment. 

Prou per avui. Fins aviat, amb 
esperança. 

Jordi Planes 



Girona: Tot fent comi 

A la diòces i de Girona conti· 
nue,m el nostre camí a la recerca 
d'una nova imatge de les comuni· 
tats i de les institucions eclesials. 
Encara que després de Nadal tot 
s'adornI una mica, la perspectiva 
de Ja Pasqua converteix aquesta 
e tapa d'ara en un temps fo rt de 
vida c ri s ti ana. 

D'acord amb els programes de 
curs, els moviments seglars no 
han parat de promoure ac tivitats 
de s igne ben varia t, tant dc cara 
als seus mil itants com de cara cn
fora. Per ci tar-ne algunes, recor· 
dem : les «Focas» dels Escoltes, 
les trobades dc sector del Mijac, 
Ics jornades pTc-mi li tars dc nOli 
ressuscitades pe r l'Obra d'Exerci
c is, e ls cu rsets de l'Escola de l'Es
plai, la presentació per les comar
ques de l'idea ri de Colònies, la 
trobada diocesana dels Equips de 
la Mare de Déu, ve tlles de r efl exió 
sobre e ls fets socials més vius pel 
grup Vi da l i Barraquer ... Una de 
les jornades que ha despertat més 
int erès és la programada per Jus
tícia i Pau sob re ¡'Església i els 
drets humans amb la participació 
de José M. ' Díez Al egría. 

El bi sbe Jaume continua recor
rent e ls pobles, tot prenent part 
en la vida de les parròqu ies. Du
ran t la Quaresma, amb to t, ha 
cen trat la seva presència a la ciu
tat de Figueres, on realitza com 
una nova forma de vis ita pastoral , 
sense formuli smes ni convocatò
ries massives. 
~s de destacar també la petició 

" 

d 'amnistia firmada pel Consell 
Presbiteral amb motiu de la vin
guda del rei a Girona. 

La Vicaria de Pastoral ha fet un 
programa de Quaresma i ha enco
manat a mossèn Joan Busquets , 
rector del Semi nari , l'elaboració 
d'una sèrie de material s de cara a 
la predicació sobre el tema . Ser 
crist ià, avui ». A part que, per prin
cip i, els elemen ts nous ens ajuden 
sempre a fer sortir de la nltina, 
crec que això animarà a retornar 
a form es de pas toral més de con
junt. 

Al seminari , durant e ls mesos 
de gener i febrer , una trentena de 
sacerdots han ass is tit a les cl asses 
que cada dijous a la tarda donava 
el pare Ignasi Riudor, jesuïta, so
bre qüestions d'Església. Les clas
ses eren promogudes per la Vica
ria del Clergat de cara a la forma
ció permanent dels sacerdots. 

Un fe t amb repercussions ciuta
danes ha estat la celebració de les 
assemblees del ram de la cons
trucció, amb motiu de l'última va
ga, al temple del Mercadal de Gi
rona , per espai dc dues se tman es, 
amb l'assistència aproximada de 
500 a 800 obrers. Fets d 'aquest es
til ens ajuden a prendre conscièn
cia, tant a ls laics com als cape
ll ans, del momen t que vivim al 
país. Caldrà es tar a l'esco lt a cons
tant del s ignifica t d'aquests esde
veniments. 

En el camp de les publicacions, 
. Vida Catòlica_, la revista de l'an
tic Consell diocesà d 'AC, ha t ret 
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ja el tercer número de la nova 
clapa, encara que amb alguns en
lrebancs de dall i de baix_ També 
cal fer r,ssal tar la renovació de 
què ha estat objecte la . Guia de 
l'Esglés ia del Bisbat de Girona., 
que sortí al principi d'any com un 
número e pecial del butlletí ecle
siàstic_ !ls un esforç de resultats 
molt pràctics. 

De notable ha de qualificar-se la 
celebració del miflenari del còdex 
Bea/us de la catedral de Girona. 
Tant l'exposició artística al palau 
episcopal com el cicle de confe
rències que es va fer, van merèi
xer els elogis de tothom. 

I acabem aquesta llista fent me
mòria de les trobades de signe 
més ampli celebrades a la ca· 
sa d'espiritualitat de Banyoles. 
Abans de Nadal hi hagué unes 
jornades internacionals dels di
rigents del FIMARC (Federació 
Internacional de Moviments d'A
dults Rurals Catòlics ), amb repre
sen tants de Suïssa, el Canadà, 
Bèlgica, França, Portugal i el 
nostre país. AI final d'any s'hi 
reuniren els membres de )' Asso
ciació Bíblica de Catalunya, i fa 
escassamen t un mes hi ha tingut 
lloc un ple nacional de la Federa
ció de Centres de Preparació al 
Matrimoni. 

Ja veieu, doncs, que l'entreteixit 
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del moviment diocesà és ben in te
ressant. La llàstima és que potser 
ho vivim tot amb un cert cansa
ment i cada u molt aYllat en les 
seves coses. Considero que aquest 
cert s ilenci que prenen les coses 
per aquí és ja un preludi que més 
cnda\:tnl 1:t gent jove no haurà 
de perdre massa el temps, com 
ara , tirant per terra tinglados i 
demanant aclariments sobre l'e
conomia del bisbat i la comuni ó 
a la mà. Amb tot, avui com mai 
hem dc ser capaços de dir una 
paraula de vida al poble i cal cons
truir amb fermesa. ¿La nostra 
resposta d'ara i de demà serà prou 
convincent perquè l'home desco
breixi la novetat de l'Evangeli? 
¿ Sabrem acceptar els elements de 
purificació que els desafiaments 
polít ics poss iblement ens faran ? 
¿Acceptarem els capellans les limi
tacions que tenim com a grup i 
com a pastors, per a obrir-nos a 
formes més comunitàries? ¿Con
tinuarem inamovibles en els nos· 
tres llocs fent laics al nostre ser
vei, o aprendrem dels laics a viu
re la fe en el cor de la vida i del 
món? 

En una diòcesi on el benestar 
s'ha fet norma de vida, ¿les comu
nitats cristianes acceptarem un 
estil de vida net i senzill, que no 
necessiti justificacions? 

Ramon Oller 



Crònica de Mallorca en temps de canvi 

Un començament d'any mogu
det, no és ver? Pertot igual , oerò 
també aquí. A Mallorca, i a rara 
Mallorca, com solem dividir el 
món els estadants d 'aquestes illes 
plenes de sol i de turis tes, encara 
que les males llengües, davant la 
por de les vagues, diuen que no 
en vendran temps, malgrat totes 
les deva luacions i les propagandes 
de baixos preus. 

Bé, ja hi som en el canvi polí
tic, s i bé ningú no sap com aca
barà tot aquest incipient aldarull. 
Perquè aquí també d'a ldarull, O 

de tfui, com deim nosa1tres, se'n 
comença a moure de valent. En
cetem, doncs, la primera cròni
ca del 1976, l'any del canvi, diuen. 

Corregudes polítiques 

A les [estes dels nost res pobles, 
a l'est iu, hi ha corregudes que sa
len alçar una gran polseguera. 
Doncs, ara també n'hi ha, dc cor
regudes, encara que siguem en ple 
hivern. Corregudes polítiques. 
s'entén. To thom hi vol esser a 
temps. i e l primer per endur-se'n 
la joia, s i és possible. 

Per ara con'cn, segons «Oiaria 
de Mallorca» (25·I-76): P.S.O.E. 
amb la Federació Balcar, Socialis
tes his tòrics, Democràc ia Cristia
na d'esquerres i més dretans , Ma
vimerlt social is ta balear, Partit 
carlí, Socialdemòcrates balears, 
Parti t demòcrata de les Balears, 
Convergència socialis ta, P .C.E., 

Partido del Trabajo, Reforma So
cial Española, GODSA, UDE, Jun
ta democràtica de les liles, Co
missions obreres, UGT, i ende
més els falangistes . Cal afegir a 
aquesta llis ta el Partit Socialista 
de les Illes (P.S.I.), format el pas
sat mes de febrer, la «Concurren
cia demócrata de las Baleares», 
que ha sortit al carrer just ara 
(mi tj an març), i el P .S.A.N. de les 
Ill es. l per ventura encara n'hi ha 
més, que ara no record. 

El dissabte :> I de gener se ce
lebrà al santuari de Cura, la mun
tanya luHiana de la JHuminació, 
una reunió de les [arces polítiques 
balears juntament amb el Consell 
i l 'Assemblea de Catalunya i del 
País Valencià. L'en tesa no fou 
massa cordial ni efectiva, va ser 
una trobada una mica precipita
da, que obligà sobretot les [arces 
mallorquines a prendre posicions 
més clares i unitàries. No es posa
ren d'acord en la denominació de 
Països Ca talans. 

Abans d'això hi havia hagut un 
fet s ignificatiu: la tancada d 'o
brers a la parròquia de Sant Mi
quel de Palma, un fet insòlit que 
alçà un avalot d'opinions encon
trades sobretot per l'act itud del 
governado r d'aleshores , Carlos de 
Meer, d'inoblidable memòria. E l 
bisbe, a través del vicori episco
pal delegat -ja que el bisbe era 
a Eivissa- prohibí sempre )'en
trada de la força pública i just 
quan e ls obrers havien decidit de 
sortir, e l governador féu desallot-
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jar el temple. No hi hagué deten· 
cions. El bisbe publicà una nota 
sobre e ls fets dia 16 de gener (la 
tancada fou els dies 13-14), on de
manava llocs públics de reuniÓ 
per a discutir e ls problemes, ma
ni fes tava l'opció per la no-violèn
cia , el dià leg, la mediaciÓ i la re
concil iació entre les parts, i la 
responsabi litat de l'Església en la 
defensa i la promoc iÓ dels drets 
fo namentals de l'home, sobre tot 
dels més dèbils i marginats. El 
comunicat del bisbe fou llegi t a 
les mi sses del diumenge següent 
a gairebé totes les parròquies. 

E l governador contestà amb un 
comuni cat publica t als diaris, pe
rò no enviat a «Diaria de Mallor· 
ca>, dia 20 de gener. El to era 
baix i bíblic alhora, ja que re
treia allò de l'expu ls iÓ dels me r· 
caders del temple. Quins merca· 
ders, Déu meu! Més tost caldria 
dir que e ls papers s'havien can
viat. Ah , i el senyor governador 
demanava que el seu comunicat 
també fos llegi t a les esglésies. 
Vaja ! El bisbe va con tes tar el ma
te ix d ia ratificant-se en tot el que 
havia dit a la seva n013 i acabava 
demanant L'avanç en el diàleg, la 
comprensió i e l servei a l nostre 
poble, i e l refermament en la pau 
de CrisI. 

Bé, el governador ja és partit, 
com sabeu, gràcies al senyor Fra
ga, segurament, i ara tenim el 
Duc de Maura, liberal, sembla, 
pe ,'ò fe rmadet des de Madrid, com 
toca ser. No hem entrat dins una 
ll ibert at com cal, però no hi ha 
massa estridències. Qualque pro
hibi ció de conferències, sobretot 
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si vénen dc Catalunya, tensions 
en torn de manifes tacions i de ten· 
cions dels organitzadors, com la 
del dia 9 de ma rç organitzada per 
protestar con tra la repressió de 
Vitòria . 

1 davan t to t això, l'Església de 
Mallorca s'hauria d'enfron tar de
cididamen t a la nova s ituació. Un 
lli bre de Llorenç Capellà amb 15 
en trevis tes a po lít ics mallorquins, 
publi ca t a l fi na l del 75, aporta da
des del que pensen aquests po
lí tics nostres sobre l'Església. 
Aquesta hauria de reflexionar so
bre e l que li re treuen, sobre com 
la jutgen. Tal vol ta aquesta frase 
de Climent Garau s igui una mj· 
ca iHuminGdora de la si tuació de 
la nostra Església, per a ls lectors 
ca ta lans: L'Església aqllí «ha aju· 
dOll a mantenir una situació de 
conformisme. Així com a eatalu· 
nya ens trobam amb una Esglé
sia valenta , a Mallorca ens trobam 
amb un mínim de capellans ca
paços de respond re a la inquietud 
popu lar. A a lt res indrets, l'Esglé
sia ha prcs un partit decidit a fa· 
vo r dels drets del poble, i aquí 
no>. Déu faci que d'ara enda· 
vant els fets desment in aquesta 
opinió. 

Pastoral conjunta pe r a Ciutat 

Tothom reconeix que Palma, o 
la C¡u Lat de Mallorca, forma una 
unita t a tot nivell : també és desit
jable que a nivell pastoral li si
gui reconegud a aquesta unitat i 
personalitat. Tots sabem que a 
Mallo rca Pal ma té una transcen
dència enorme: l'illa és un mons
tre: un cap di sforjo i un cos petit , 



a Palma hi ha m és habitants que a 
la resta de l'illa. 

La pastoral de Ciutat, però, no 
té criteris d'unitat, sinó de dis
persió, i àdhuc de vegades d'en
frontament. Dia 16 de ge ner dos 
vicaris episcopals reuniren els ar
xiprestos de Ciutat per presen
tar-los ci projecte d'una setma
na de pastoral urbana. E l projec
le es perfilà en reunions d'arxi
presta ls i en una de conjunta el 
dia 16 de febrer. S 'ha elegit un co
mitè amb un representant de ca
da arxiprestat , un dels religio
sos i un de la Catedral (que no 
ha assis tit a cap reunió). Aquest 
comitè ja està preparant les po
nències de tipus pràctic que són: 
catequesi, l'escola ca tòlica avui, 
fe i sagraments, comunicació de 
béns i economia, dre ts humans, 
consells parroquials de pastoral. 

Ja s'ha trac tat la litúrg ia fune
ral amb e l projec te de no portar 
cls cadàvers a l'església i amb la 
innovació de donar el condol als 
famili a rs abans i no després de la 
missa exequial. Aquest darrer 
punt sembla que és asprament 
con testat per l'arxiprestat del cen
tre. s i bé e l comitè s'hi declarà 
favorable per onze vots contra 
Ull. 

A la primeria de juliol queda 
fixada la celebració d'aquesta Set· 
mana pas toral. Ara es comencen 
a enviar qüestionaris sobre les 
ponènc ies a ls diversos arxi pres
Lats. 

Document controvertit 

També a Mallorca. Em referesc 

al document sobre alguns aspec
tes d'ètica sexual. 

Ja va ser curiós que. abans que 
es fes públic el document, e l ca· 
pellà de l'Opus que escriu al . Ba
lears. (premsa del Movimiento) 
es lamentàs d ia 11 de gener que 
ningú no havia ret cas d'un docu
ment importantíssim del Vaticà 
sobre sexualitat. Com n'havien 
de fer cas, san t home, si ningú no 
e l podia conèixer, a no ser que tin
gués fi I directe amb el Vaticà o 
un arcàngel que li portàs direc· 
tament ci missatge! 

El mate ix periodista in terrogà, 
quan hagué sortit el document 
-ben cert-, el professor de Mo
ral, Bartomeu Bennàsser, I en 
Tomeu va ser tan bon aBat i tan 
innocent que digué que e l docu· 
ment no li agradava i que, vaja, 
no era de lo mi1J oret... Bono, 
aquí «tue T roya. (bé de l Pal mar 
Qe Troya, ja en parlarem després), 
Cartes, insults, e nvestjdes, reu
nions de sagristies -que encara 
se'n fan, all à pel cen tre, etc., e tc. 
I pressions a l bisbe perquè es 
defi nís. A la fi dia 12 de febrer 
e l bisbe Teodo r publicà una car· 
ta sobre les crítiques negatives 
que ha suscitat el docLUnent. Ve 
a dir que la critica als documents 
de l Magis teri eclesiàstic -que són 
pe r[ectibles- s'ha de fe r des de 
¡'àmbit propi de la investigació i 
de l'estudi seriós. no ha de cau
sa l' desconcert i escàndol sobre
tot entre els senzills i s'-ha d'exer
ci r des de la inalienable Llibertat 
de la pròpia consciència, recta
ment formada , amb esperit de fe 
i amor a l'Església. 
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Sucursal de miracles 

De miracles , vis ions, missatges 
ce les tia ls, però no encara de bis
bes. A un carrer de Ciu tat , el de 
Sant Vicenç de Paul, a la perifè
ria, poblat d'immigrants andalu
.sos, hi ha un piset directament 
cOnnectat amb ci Pa lmar. Abans 
de les «ordenacions», ja e ls vi
dents l'havien visitat i un frare 
roraster, res ident a Palma, havia 
beneït el local. 

Els devots han aparegut resant 
aJ diari «Balcares», on per cert 
e l sacerdot de l'Opus no en feia 
gai res crítiques, més tost -deia
tot allò li infonia dubles; tenen 
cintes magnetofòniques amb mis
sa tges de la Verge que inviten a 
resar el rosar i, etc. Reben també 
visites dels seus «obispos», o al
menys d'un. Ah! i l'acadèmic Ca
milo José Cela es pregunta sobre 
les seves poss ibilitats d'arribar, 
per aquest ca mí, a «obispo». 

[ una altra fiHoxera que per 
aquí ha pegat és la cosa dels 
roENTES. E l B.O. del bisba t e ls 
ha acusat, però ells con tinuen. 
Tenen dos pisos a Ciutat, per a 
ells i per a elles. També ja ban 
sortit a ls diaris, amb una imatge 
que no e ls afavoria gens. 

Esperant la primavera 
la feina 

T dins tot aquest món, l'espec
tre de l'atur. Que aquí també té 
les seves repercussions.. i la se
va mala premsa. 

Per afegitó, ara un nou riu d 'a-
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turats : dels qui vénen de provín
cies pen insulars a cercar treball 
en els hotels que se solien obrir 
per aquestes saons, però que en
cara resten tancats ... Arriben vai
xells plens d'immigrants amb els 
diners comptats, no troben feina 
i ... un seguici de desgràcies . 
~s un problema bumà espan

tós. L'Administració que ha xu
clat d ivises a balquena del turis
me mallorquí sembla que no té 
gaire intenció d'arreglar aquest 
desgavell, ni tampoc dóna proves 
de captació d'aquest problema. 
Al s aturats d'aquí, per mor de la 
c ri si general de la indústria i bos
ta leria, s'hi afegeixen aquests a tu
rats que no troben oberts els ho
tels i han de dormir al carrer i 
no tenen res que men jar. No S3-

bem què fa la Junta Provincial 
de Beneficencia i diuen que a 
Govern Civil i a l'Ajunmment de 
Palma envien a Càrilas els qui els 
demancn beneficència. 

Càritas obrí fa temps en una 
zona turística de Palma un cen
tre, Acolliment, per donar un llit 
i un plat als quj no tenien res. 
Acolliment de S'Arenal és ple de 
gom a gom. Els encarregats d'a
quest centre acudeixen al bisbe . 
Li demanen un edjfici eclesiàs
tic al cen tre antic de Pa lma i ho 
aconsegueixen. Un CaNegi major 
eclesiàstic, d'antiga tradició, La 
Sapiència, funclat al segle XVHI 
per un canonge descendent de Ra
mon Llull, és habilita t per a lberg 
d'aquests pobres immigrats, tre
balladors temporers de l'hostale
ria. El bisbe aporta un milió de 
les arques deficitàries del bisbat, 



demana aportacions a Ja Catedral 
i a les parròquies més «solvents » 
de Palma. Els diaris en parlen . I 
avui mateix quan escric aquesta 
crònica ( 13 de març), lIna carta als 
diaris puntualitza molt bé aquest 
estai d'emergència de l'Església 
de Mallorca. Va signada pels re
presen tants més genuïns de la ges
tió d'Acolliment, que tenen les 
mans més ficades dins tot aquest 
problema humà. 

La carta s'enfronta, en primer 
lloc, amb l'arrel d 'aquest proble
ma que tant ens afljgeix: . La pri
mera i pri.ncipal mesura d'emer
gència és aconseguir, per tots els 
mitjans, que no arribin més tre
ba ll aclors a l'illa .• El bisbe s'ha 
proposat d'enviar cartes a les diò
cesis d'on provenen aquests tre
balladors. Demanen, sobretot, que 
aque ta mesura d'emergència de 

l'Església sigui . imitada per altres 
Organi smes tant o més responsa
bles de la situació del nostre po
ble •. Què faran aquests altres Or
ga ni smes? 

I una nota final: els gèrmens 
mai desmentits de personalitza
ció del nostre poble van surant 
i emergeixen amb força. Aixi te
nim la forta campanya de coofi
cial itat del ca talà -ja dit així cla
rament: el català a les lIIes-, la 
petició d'Estatut d'autonomia, la 
preocupació de totes les forma
cions polítiques per arrelar-se més 
en la problemàtica i la personaJj
tat de les Illes: és una preocupa
ció, tal volta no massa evident en 
la pràctica, però ... Ja veurem què 
és el que, de tantes esperances en 
aquest moment de canvi, arriba 
a bon port. 

Pere Llabrés 

Solsona: A la recerca del temps perdut 

Amics: Poca cosa nova a inven
tariar, llevat de les reunions del 
Consell del Presbi teri i del Col
legi d'Arxiprestos, les dues cam
bres , legislativa l'una, executiva 
l'altra, que, a manca del Consell 
Pastoral que les completi, van 
marcant e l camí a seguir i en van 
recorrent les diverses e tapes a un 

ritme tan accelerat que sembla 
que vagi a la recerca del temps 
perdut. Què farem quan ja no t in· 
drem més ponències a e laborar 
perquè totes hauran estat ja ela
borades? J:.s una pregunta que es 
fan molts, inquietant. Convenia , 
de tota manera, poder disposar 
ben aviat d'un cos de principis po-
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sa t a l dia que iHuminés els nostres 
problemes més urgents. Ara, la di
ficultat rau a portar a la pràctica 
els acords presos i els compromi. 
sos contrets, comesa que serà, 
sens dubte, molt més lenta, tant 
per la quan tita t indus t ria l d 'uns 
i a ltres com per la desgana que es 
no ta en general, desgana q ue en 
algun s a rriba a ser una veritable 
apat ia envers tot el que sigui pas
toral de conjunt. :¡;s el peri ll més 
greu que correm actualmen t els 
solsonins, i això que ara teni m un 
home que hi va i és eficaç: el de 
tancar-se cadascú a casa seva i 
anar fen t la viu-viu. Déu nos en 
guard! 

Pa rlava de ponències. A la rcu
nió del Consell del P resbite ri tin
guda a mitjan febrer se'n presen
taren ducs, la quar ta i la quin ta 
de la sèrie: l'una sobre la jove ntu t 
i l'altra sobre les Escoles Diocesa
nes de Formació Profess ional. 

La primera no es va pode r en
llestir, resta per tant sotmesa a 
ulteriors r efoses i debats . Hom h i 
aventurava una interpretació de 
la nostra joventut: ¿Com h a arri
bat el jovent on ara es troba? Dos 
passos hi s tòrics des clels anys 50: 
«fam i set de justícia» viscuts a 
través del marxisme o dels movi
ments d'A_C., i «l'any 1968» en què 
fan fa lli da els doctrinari smes. 
Avui a llò que fa vibrar els joves 
és la lliberta t. Pe rò cal adonar-nos 
que es tracta d'una lliberta t de 
tr ia , no d 'una opció cap a u na 
autèntica persona lització, segons 
la doctrina paulina. Hom hi esbos
sava també una petita història del 
bisbat: El s darrers temps es 
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veuen carac te ritzats pels següents 
tre ts: al El món univers itari, amb 
el seu xarampió, irromp a casa 
nos tra ; b ) es preveu un renaixe
ment dels moviments lliberta ris; 
i el la parròquia, com a un itat so
c iològica, ha arribat a la seva fi. 
Ball .rin dixit. La darrera part de 
l'estud i oferi a el resu lt ~ t d'una 
prospecció fe ta als joves: Les res
pos tes relatives a la fe palesen una 
greu cri s i i les que es refe reixen a 
l 'Església són les més crues, sen
se que n'hi hagi cap de positiva, ni 
per excepció. De les conclusions 
a les qua ls pervingui aquest in for
me, ja us en t ind ré degudament 
informats, tectors. 

La ponè ncia sobre les Escoles 
Diocesanes de Formació Profes
sional, defin it ivament a provada, 
apunta, en tre a lt res coses, cap a 
la creació d'un organ isme supe
rior, l 'Obra Diocesa na, que les in
tegri totes i en el qual estiguin re
presentats : la jerarquia, e ls pares, 
la direcció, el professorat i altres 
pe rsones del con text social en què 
es mouen. Di t organ ¡sme, més o 
menys ben format i representati u, 
ja havia estat c reat «in illo l em
pore», però en l'actualitat e ra com 
inexis tent, raó per la qual amb
dues escoles, la de Navàs i la de 
Solsona, desemparades de la mà 
de Déu i dels homes durant u na 
pila d 'anys, sense cap recolzamen t 
del bi sba t, ni moral ni econòmic, 
s'han hagut d 'espavilar pel SI.?U 

compte i ha n anat funcionant com 
a institucions pràct.icament autò
nomes. Penseu, per a fer-vos una 
idea de la seva importà ncia, que 
entre les dues a tenen 742 alum-



nes, comp ten amb 48 professors 
i porlen un pressupost anual de 
cinc a deu mi lions de pesse tes. 
Són, sense cap mena de dubte, 
dues obres d'Església que fan res
pecte i que han acomplert i acom
pleixen encara , malgrat les seves 
deficiències, una gran mi ssió. 

Tres vegades ha es tat convocat 
el CoBegi d'Arxiprestos durant e l 
present trimestre. De resultes, 
s'han restructurat els arxiprestats, 
base del treball pastoral (aquest 
cop l'intent no s 'ha quedat da
munt del paper sinó que s'ha ret 
immediatament efectiu)_ S'han 
rellegit pausadament els patracol s 
emanats del Consell Presbiteral a 
fi de mentalitzar-sc i mirar d'en
degar la pastoral de conj unt. A 
proposta del bisbe, s'ha acordat 
dc no confirmar al s 6 anys com 
rins ara, sinó a partir dels JO, o 
11 , o sigu i, quan el s candidats es
tiguin cursant la segona etapa de 
l'E.G.B. L'assentament dc les par
tides sacramen tals ja es pot rcr 
en català en espera dels llibres de
finit ius i de les normes generals 
dc la Tarraconense. El «Boletín 
Oricial Ecles iastico. té tants deu
tes com poca vida i mala adminis
tració. Ho m en proposa la refor
ma a base d'augmentar-ne e l preu 
(des del 1967 costava 100 ptes. 
l'any, imagineu-vos!), reduir-ne ]a 
lirada i la periodicita t i , el que 
és més important, publicar-lo «ofi
cialment. en català. Hurra! Val a 
dir que la inserció de les actes del 
Consell Presbi tera l i d'altres do
cuments pastorals havia ajudat 
darrerament el nostre butlletf a 
refer-se una mica de la seva anè
mia. 

t. 

La Delegació de la Formació 
Permanent del Clergat (llegiu 
mossèn Huguet) s'ha demostrat 
particularment activa programant 
uns cursos d'estudi als quals s'han 
inscrit una cinquantena llarga 
d 'alumnes dividits en cinc gru ps : 
reprenent els recessos trimestrals 
presidits pel Nòs com en temps 
del Tarancón (ara, amb dinar in
clòs); organitzan t conjuntament 
amb el bisbat d'Urgell per a la set
'llana després de Pasqua, unes 
jornades in terdiocesanes d'estu
di i reflexió sobre e l tema: . L'Es
glésia i la dinàmica de la pau en 
el món d'avui », a càrrec del pare 
Robert Bosch, jesuïta, de l'Institut 
Catòlic de París, i de mossèn Joan 
Carrera, vicari episcopal cie Bar
celona; i preveient ja, de cara a 
l'est iu , la celebració de dues tan
des d'exercicis, una de típica (si
lenci, meditacions, etc.) j una al
tra de les altres (convivència, 
conferències, etc.). 

En la meva cròn ica anterior 
deia que s'estava treball ant en la 
composició del Consell Diocesà 
d'Economia . Doncs bé , aq uest ja 
ha estat constituït i ha començat 
de rutllar. En formen part, a més 
del bisbe i dels dos vicaris gene
rals, cinc laics i quatre preveres, 
representatius uns i altres de les 
diverses zones. L'anterior fa ctò
tum de l'economia diocesana ha 
es tat rellevat de molts dels seus 
càrrecs seguint criteris de renova
ció_ 

Un dels problemes amb què ens 
trobem és e l del Seminari Menor, 
ocupat actualmen t, immens com 
és, per onze seminaristes que el 
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curs vinent, si no n'entren de 
nous, quedaran reduïts a quatre 
gats. No valdria més tancar-lo? 
Heus aquí l'interrogant. Sospesats 
els pros i els contres, sembla que 
no , que mentre hi hagi mitja dot
lena de vailets que s'hi belluguin, 
val la pena de mantenir-lo obert. 
S'inclina a favor d'aquesta tesi la 
posició personal del bisbe Joan 
de donar temps al temps i con
fiar que la crisi vocacional comen
c i a remetre ben aviat (Déu li con
servi l'optimisme). 

Un dels esdeveniments luctuo
sos que més ens han colpit última
ment ha estat la pèrdua de mos· 
sèn Josep Armengou i Feliu , or
ganista de Berga. Era tota un a 
ins titució : filosop, hi storiador, 
músic, literat , orador... El fe t 
eclesial , cu ltural i patriòtic més 
importan t que s 'ha produït al Ber· 
guedà d'ençà de la pe r ara darre
ra guerra civil espanyola. Per a 
nosaltres era com un profeta, com 
un oracle, com un pe tit déu . Vos
altres e ls barcelonins, petulants 
com sou , ignorant s dels valors co
marcals i de pagès, el descone i
xíeu completament, i és una llàs
tima. Tot això us heu perdut. Te
nia 65 anys. AI cel sigui. «Que a 
la Pà tria Lliure del cel, puguem 
re trobar-nos tots plegats., com 
deixà escrit el fin a t, ell que tant 
havia lluitat a favor de la pàtr ia 
te rrena. L'acte del sepeli fou im
pressionant: més d'un centenar de 
preveres pres idits pel doc tor 
Pont de Tarragona i el bisbe 
Martí d'Urgell-Sol sona, i una mul
titud ingent de fid els, sobretot de 
joves. El fè retre , revestit amb la 
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bandera catalana i portat a coll 
per la jovenalla, resplendia simbò
licament sota el sol magnífic d 'a
quella tarda de gener. Era el dia 
22, dijous. Ara se li preparen un 
seguit d'actes d'homenatge que 
culminaran el 30 de maig com una 
apoteosi, i Déu vol i el temps no 
ho impedeix. 

Mossèn Josep Gami sans i Cap
devila, rector de Marlès, és un al
tre difunt a enregistrar. Morí, en 
efecte, a Puig-reig el dia 25 de 
març. Comptava 75 anys. Un ho
me obert i senzill , amic de to t
hom , bo com un tros de pa. Com 
a prova d'estima i admiració, la 
collada de cle rgues que, acom
panyats pel bisbe Joan, assistiren 
als seus funera ls. Reposi en pau. 
(Dos menys a la colla. Som com 
un exèrcit que va minvant sense 
nous reforços. Fa tristesa. Sort 
que Déu és capaç de fer sortir 
melqui sedecs de les pedres amb 
celibat o sense. Tanco el parènte
si. ) 

Hi ha també la notícia de 
la mort de mossèn Antoni Beren
gueras de Vil ar, 44 anys, sobrevin
guda el 16 de m arç. Entre ell i jo 
portàvem el «Full Diocesà Vic-Sol
sona » fe ia dos anys i mi g. I tot 
d'una , mort, al seu mateix despatx 
de treball , sense contestar la me~ 

va telefonada ... t:.s terrible. Un 
gran xicot. Una gran pèrdua . Un 
gran amic. 

Parlant de capellans : Per Sant 
Jordi veurà la llum un llibre que 
preparàvem entre mossèn Armen
gou i jo, titulat «Pere Tuyet i Ca
safont: Poemes, diaris i altres es
crits». Modèstia a part (o no tan 



a part), us el recomano. Es tracta 
d'un berguedà, semin arista a Co
mi llas, afusellat a 23 anys arran 
de la guerra. Un talent extraordi. 
nari , que hauria estat un sacerdot 
i un literal extraordinari. Llegiu
lo, lIegiu·lo, i me'n donareu la raó. 
Per a comandes : Doctor Antoni 
Gendrau Tuyet - Passeig de la 
Pau, 10, 6- Berga (Barcelona). Té 
200 pàgs. Va l 350 ptes. 

L'accident ocorregut a les mi
nes de Fígols e l dia 3 de novem
bre de 1975 ha porta t cua, la cau
sa iniciada en el Jutjat d'Instruc
ció de Berga contra quatre mem
bres de la direcció tècn ica de 
l'empresa Carbons de Berga, S.A., 
als quals s'cxjgcix una fiança glo
ba l de trenta-dos milions de pes
se tes. Déu vu lgu i que s'aclareixin 
finalment, a honor de la justícia, 
les causes del lamentable succéli 
que va endolar la comarca i el 
país amb el seu ròssec de trenta 
morts i quatre ferits. 

A les mines de potassa de Cardo
na i Vilafruns (Balsareny) hi ha 
hagut conflictes laborals a causa 
del conveni col'lectiu, d'un acci
dent mortal i d'a lguns comiats. El 
baix rendiment ha durat dies. Ho 
assenyalo perquè són els únics es
deveniments importants d'aquest 
tipus que s'han donat per aquests 

verals proverbialment tan tran
quils, mentre arreu de Catalunya 
i d'Espanya la vaga i l'aldarull ciu
tadà estaven a l'ordre del dia i de 
la nit. Dic malament: a Berga s'ha 
pressionat l 'aj untament a favor de 
l'amnistia i a Bellpuig hi ha ha
gut una manifestació popular de
manant un altre metge. Aquestes 
són les no tres dues úniques he· 
roïcitats. 

Una notícia sensacional : Ha es· 
tat reclòs fa pocs dies al santuari 
benedict í d'EI Miracle (Solsona ) 
un dels pocs capellans que qued"
ven a la presó concorda tària dc 
Zamora. Diu que e l van po rtar, po
bre home, pres i manil1at, en una 
furgoneta enmi g d 'un gran desple
gament de força policial. I diu que 
una parella de guàrdies civil s no 
el deixen mai de pe tja rondant en
torn de la san ta casa . 

De la visita que e ls Reis d'Es
panya efectuaren a les nostres co-
marques els dies 17 i 18 de febrer. 
no us en parlo perquè ja no és no-
tícia. Fou verament triomfal, en 
olor de multituds. A Berga, on 
inauguraren el pantà de la Baells, 
els monarques foren obsequiats i 
tot amb un salt de Patum. Ja ho 
diu l 'adagi: els uns patim, els al
tres patam i a Berga patum. 

Navàs, 7 d'abril de 1976. 

Climent Forner 
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Urgell: La gent parla de , , , 

Ria lb: pantà polític 

L'emigració ha buidat els nos, 
tr es pobles, però com que la gent 
no han pogut emportar-se e l bo 
i millor, ara s'intenta portar-ho a 
la ciutat de la manera que s igui. 
Entre lo ts els comenta ris que he 
sentit sobre el discutit pantà de 
Rialb, pot ser aq uest és el més en· 
certa t. Una de les comarques més 
riques de la nostra terra és ame
naçada d 'ésser anegada per les 
a igües d'un pan tà que, segons in· 
formac io ns del Ministeri d'Agr i· 
cu ltura , ha de començar·se aquest 
any. A Rialb les famílies a fecta· 
des no han vist mai aquest pro
jecte amb prou claredat : és clar 
que s 'han de fer pan tans, però 
de la fo rma que perj udiquin 
menys i sempre donant un a in
fo rmació clara. Els de la comar
ca de Ponts i Tiurana han recta
mat sobre aquests dos fets : l 'es
tudi tècnic de les possibles solu· 
cians menys gravoses i una in for
mació adequada. ¿ Els pagesos de 
la Segarra esperen i desitgen l'ai
gua de Ria lb ? Qui promou l'es· 
menta t pa ntà? . Amb tota segure
ta t podem afirmar que els qui es
peren qu edar-se amb la par t del 
lleó, de l 'embassament de Rialb, 
no viuen al camp ni del cam p, pe
rò s'aprofiten del camp, i de tot 
e l que poden, per augmentar el 
seu prestigi personal i et volum 
dels seus benefi cis .• (. Full Dom i· 
n ical d'Urgel;') 

El que està passant a Rialb ha 
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succeït també a altres comarques 
de la diòcesi: la gent de c iuta t, 
sobre tot e l cap ital, han man ipu
lat els béns més entranyables de 
la nos tra terra - naturalesa, es
por t, etc.- i sempre amb obli t 
dels nadius i, moltes vegades, en 
contra de llurs interessos ... En 
molts indrets els veïns han arri
bat a perdre to ts els seus dre ts en 
allò que era exclus ivament seu, 
la muntanya. Això a causa d'uns 
acords mai prou clars en la im
mobilià ria i l'aj un tament. Algun 
dia s'escriurà el lli bre b1anc de la 
muntanya i aleshores sortirà tota 
aques ta crònica negra i tots els 
seus p rotagoni s tes. E n cada èpo
ca hi ha d 'haver el cabrit expia· 
tor i en pro del capi tal i cie la 
c iut a t. Ara és l'Urgell Mitjà, des· 
prés serà l'Urgelle t , més ta rd ... 
La inexplicab le paradoxa de tota 
aquesta s ituació és la reali tat dels 
sen /eis que les nostres comarques 
ofereixen a la societat - mil ions 
de kilowatts , l 'esport, l'aigua ... -
i, per contrast, la s ituació deplo
rable dels nos tres serveis públics . 

Escol a neutra? 

Amb ocasió d 'una conferència 
de la senyora Marta Mata sob re 
. La nova escola pública., s 'ha 
plan tejat seriosamen t el proble
ma dels coBegis de l'Església . 
L'acte tingué lloc a la Seu d'Ur· 
geli el dia 20 de ma rç. La conferen· 
cian t propugnà una escola públi-



ca, subvencionada per l'Estat, to
talment laica. Amb aires de demo
cràcia - la mateixa ensenyança 
indiscriminadament per a tot· 
hom- recusa el dret docen t de 
l'Esglés ia i el dels pares a escolli r 
el tipus d'educació per als seus 
fills. L'exposició fou orquestrada 
per alguns assis tents de Barcelo
na. La gran majoria, però, quali· 
fi cà e l projecte de to talitari i mar
xis ta. De tota aquesta problemà
tica se n'ha fet ressò la revista 
. Església d 'Urgell . en un número 
monogrà fic sobre l 'ensenyament. 
Com que ci tema ha transcendit 
al carrer, cal informar adequada
ment. 

Art 

Recentment la Comissió per al 
Patrimoni Artís tic i Documental 
ha aprovat els esta tuts del Museu 
diocesà i ha realitzat gestions en 
la Direcció general del Patrimoni 
Artístic i Cultura l per a la restau
ració d'al gunes pintures murals , 
de la catedral i els arnus. A nivell 
parroquial s'han constituït dues 
entita ts per a restaurar i conser
var dos importants monuments : 
la Junta d'art d'Oliana per a l'cs
glésia romànica de Sant Andreu, 

i el Patrona t de Balaguer per al 
temple de Santa Maria. 

Altres noticies 

Fa poc s'han complert cinc anys 
del govern pastoral del bisbe Joan 
a la nostra diòcesi, el qual ha rea
!itzat tasques importants d 'orga
nització i renovació. A la comar
ca d'Agramun t han ressonat veus 
ben compromeses denunciant la 
marginació social i polftica del 
món de la pages ia. A la comarca 
d'Artesa cada diumenge dues re
ligioses es traslladen a alguns po
ble ts per a procl amar i explicar 
la Paraula de Déu i dis tribuir la 
Co munió. S'han organitza t unes 
jo rnades interdiocesanes Seu·Sol
sona sobre el tema «L'Església i 
la dinàmica de la pau en el món 
d'avui», que seran dirigides pel 
professor Robert Bosc, de l'Insti
tut Ca tòlic de Paris. I per acabar . 
un rumor: diuen que es fan ges
tions per traslladar l'Hospital de 
la Seu d'Urgell al Seminari Me
nor de la ciutat. Si això es confir
ma, ¿no hi haurien de dir també 
un mot tots el sacerdo ts de la 
djòcesi i també els consell s de 
pastoral? 

Antoni Mirabel 
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Crònica de València 

Jornada de convlvencia 
sacerdotal a Godella 

Resla clar que l'únic lloc que 
dóna la nota contes tatària a Va
lència continua essent e l coBegi 
dc l Sagrat Cor de Jesús de Gode
lla. No debades a ixò li ha costat 
a lguna reprimenda de la jerar
quia. 

A Godella, doncs, al final de ge
ner es van reunir uns 60 sacer
dots per a re flexionar sobre «l'Es
glésia davant e l canvi ., tema molt 
de moda, com tothom ja sap. 

El primer punt fou una revis ió 
a manera d'enquesta sobre e l fa
mós document, enviat a les auto
ritats civi ls i les ecles iàstiques , 
amb 900 firmes de capellans de 
LOt Espanya demanant l'amnistia, 
en tre a ltres coses: motius per a 
firmar, repe rcussions del docu
ment, etc., etc. 

El segon punt va permetre de 
reflexionar sobre les ac tituds pas
torals que cal superar en aquesta 
època de canvi, com el clericalis
me i "autoritarisme del clergat; 
la pastoral de cris ti andat; la par
ticipació clerical en els organis
mes estatals (corts, s indicats, 
ctc.); la dependència econòmica 
de l govern ; e l neuu-a lisme o l'in
lerclassisme de la pas toral tradi· 
cional. Al contrari , es van apun· 
tar com a actituds a desenvolu· 
par: la consciència crítica; l'evan· 
gelització adap tada a la vida real i 
conc reta; l'opció clara a favor 
dels pobres i e ls o primits. 
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Després d'aquesta primera part 
de reflexió, Manuel de Unciti va 
fer una conferència sobre el te· 
ma ja apuntat, que fou molt ce
lebrada i interessant. 

La Jornada fou tan satisfactò
ria que es formà un comitè amb 
l'objectiu d'organitzar a ltres con
vivències. 

El Llibre del Poble de Déu 

La tan esperada publicació del 
missal en llengua vernacla ha des
pertat una vegada més la ja llarga 
- i potser inútil- polèmica en
to rn a la llengua del poble valen
cià (si és va lencià o català). 

Com e ra d'esperar, de seguida 
que sortí al carrer e l Llibre del 
Poble de Déu, que a ixí es titula 
e l missal, els guerri1leros de Ja 
llengua, que, paradoxalment, ell s 
ma te ixos reconeixen que de filo.. 
logia no en saben gens, pareix 
ser que ja l'esperaven i tornaren 
a orquestra r la ma teixa polèmi
ca de fa un any amb e ls mateixos 
argumen ts; j, com a leshores, tam· 
bé en castellà (potser perquè ho 
poguessin seguir des de Madrid). 

E l problema que e ls empipava 
e ra que en els textos del mi ssal 
hi apareixien a lgunes para ules i 
frases que, segons ell s, eren cata· 
lanes i no valenc ianes i també que 
e l redactés el pare Pere Riutcrt, 
que, per cert, és mallorquí (detall 
que no e ls passà inadvertit i fou 
emprat pe r a construir els ? rgu· 



ments a.d hominem, aJguns dels 
quals de bastant mal gust). 

Les pàgines dels periòdics apa
regueren durant uns qUAnts dies 
plenes d'opili ions, debats i pro tes
tes, segons els quals no es podia 
admet re aquell ll ibre com a mis
sa l va lencià; fins i tot hi hagué 
ca rt es públiques dirigides a )'a r
quebisbe perquè es definís res
pec te a l mIssal. I en aquesta oca
sió la jerarquia no volgué esmu
nyir-se , com tantes vegades, i es 
definí de manera que pngués res
tar bé amb tots (que vol dir res
lar mal amb LOtS). També en no
ta pública a la premsa diària va 
aclarir que la jerarquia es feia res
ponsable solament d'una part del 
missa l, de ls textos bíblics de les 
misses dels diumenges, però no 
de to ts e ls altres textos litúrgics. 
Aix.í, d'aquesta manera deixava 
malparat el tan esperat missal, 
e l qua l, a més, apareixia com a 
obra dels nos Ires bi sbes. 

El Llibre del Poble de Déu, dj
guin el que vu lguin, ha estat un 
missa l ben cons truït i amb una 
presen tació molt ben aconsegui
da; dir el conlrari són ganes de 
polemitzar, i la veritat és que en 
~ql1esta ocasió els guerrilleros de 
la llengua no han comptat amb 
oponen ts, com fa un any quan es 
va debatre directament el tema 
de la llengua, potser perquè tot
hom preveia u.na repetició d'argu
ments, o potser també perquè es 
tractava d'una qiics tió d'Església, 
camp en el qual no es debaten 
molt bé e ls catalanistes, mal que 
li pesi a l'Església. 

Carta oberta al Consell 
del presbiteri 

Duranle estQ.S últ;mas semanas, 
en varios templos de la dióeesis 
(S. Agustín, S. Marlín, el Pi lar, 
la Esperanza de Valeneia y ell 
Aleoy, Puerlo de Sagunlo, Buñol, 
Quart de Poblet ... ) ",mterosos 
grupos de ob reros se han ence
rrado voluma ,.iamel1te en elios, 
bien para Ilamar la atención de la 
opinión pública sobre sus reivin
dicaciol1es, bien para estudiarlas 
ell asamb/ea, dado que 110 se les 
permitia retmirse en los loca/es 
sindica/es. En algw10s de estos 
templos lla se les dejó entrar (S, 
AgUStí/l, la Esperal1la) y en olrOs 
{uerolt desalojados a golpes por 
la policía (S. MarlÍlt y en BU/iol 
a la gell l e {reme a la iglesia). 
Cier/amellte estos hecltos han 
ocurrido sin el cOP1Senl imienlo 
l/e la autoridad eclesit1stica. pero 
también sin que nueSlrOS obispos 
denunciaran púbUcamente los 
alropel1os cometidos. 

También se hmJ reaUlado en 
algunas parroquias colectas a fa 
vor de los obreros parados, des
pedidos o en hl/elga y elt las 1zo
milias se ha aplicado la verdad 
perenne del EvangeUo a estas cir
cLwstancias socioeconómicas con
crelas. 

Los sacerdotes abajo {irmantes, 
el1lerados de que el COl1sejo del 
Presbilerio se va a reunir para 
anaUlar algL010s de estos aconte
ci11'l ientos, queremos mani{estarle 
nues/ras reflexiones y propósilos 
sobre el tema para que los (engart 
en Clienta e ll Sll estudio. 
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COIu.:iel1tes de que la proble
ma/ica plan/eada en estos ma
men/os al pueblo español rebasa 
las facetas y vertielltes a las que 
aqui :v a!lOra nos referim os, nos 
cei1inzos, sin embargo, a elias por 
considerar que afectan tnas direc
iamellle a la 19lesia y pueden ha
ber perturbado la conciencia de 
sace rdotes y fie les. Por toda ella: 

/. Ma1'lifestamos que mientras 
110 haya W1QS leyes justas que 
pennitan a todos los ciudadanos 
el ejercicio del derecho de reu
lIió11, asuciación y manifestación, 
la I glesia estd obligada a procla
mar y defender esos derechos no 
sólo de palabra sina con obras y 
de verdad. Por tanta, mientras du
re la presente situación, pensamos 
que debe paner sus templos a dis
posición de quienes lo requieran 
para el ejereieio de los derechos 
hwnanos. Los sacerdot es !¡nnan
tes de esta carta estamos dispues
lOS a se r eonsecuentes con esle 
procedinriento. Ademas, esle eom
por/arnien/o cae den/ro del espíri
Iu del secular dereeho de asilo que 
la 19lesia otorgó siem pre a los per
seguidos por la justicia .v cant ri
buye a hUn1.Q1'lÏzar las relaciones 
sociales. Valoramos, pues. y apo
yamos la postura que en est e sen
tida han tenido algunos compañe
ros sacerdotes. 

2. Nos parece escandalosa y 
culpable el silencio de nues /ros 
obis pas ante la expulsión de los 
reclL/idos por la policía, golpedn
doles dentro de l templa. Una vez 
mas ha quedada patente que el 
genérico deseo episcopal de que
rer «estar con todos» se traduce 

200 

siempre, de hecho, en un apoyo 
a los poderosos y al desorden es-
1ableeido, en menoscabo de la pre
ferenc ia evangélica por los pobres 
y oprimidos. Esperal1lOs de nues
lro prelada una ree/i/icación y 
lln propósito de iluminar, a liem
po, COll la Palabra de Dios cuan
/05 aeol'ztecimienLos senujal'ltes 
oeurran en el {lliuro. 

3. DecLaramos igualmente que 
el ejercicio de la li",osna y de las 
tradicionales obras de misericor
dia puede revestir, en las di{íciles 
coywuuras económicas que afra
vesa11l0S, la forma de coleclas en 
favor de los parados, despedidos, 
enea reelados o en huelga. Con es
te modo de actllar no pretende-
11105 em ilir juicio alguno sobre 
las medidas legales implicadas, 
sina ejercer, adaptado a las cir
clll1s/ancias y l11entalidad de hoy, 
el deber humal10 y cristiana de 
ayudar a los necesitados. Pedimos 
que el Conse jo del Presbit erio ar
bitre el modo de promover y ca
naUzar esta realidarl a través de 
los organisl1'1os diocesanos de ea
ridad y asistencia social. 

4. Nos han causada estupor las 
earfas de I1llestro arzobispo al se
i10r gobernador, a propósito de las 
mullas a tres pdrroeos del Puer
to de Sagllnto . La buena inten
eión que, sin duda, las moti
vó no justifica el tona aduld
dor a la auloridad civil ni que 
se acuda a los criterios de la m is
ma o a los del orden para eva
luar la bondad o malicia del cle
ro. R echazamos que se considere 
eomo lm bien el que la diócesis 
aparezca ante el resto del pais 



como :m «oasis de paz». Nueslra 
misiól1 de crealividad pastoral nOs 
exige encajar el reto que el mun
do II/oderno lanza a la / glesia. Y 
esta es impos ible sin teusiones . 
Si se llOS quiere hacer vivir sin 
eUas, declaram.os que no desea
mos vivir en «esa» paz ni ser en
vidiados por las demtis diócesis 
de Espat'a. 

Fil1alment e os comun icamos 
que si 110S hemos dirigido a vo
SOl ros por media de esta carta 
abierta es porque queremos que 
sirva, II la vez, de comunicación 
pastoral al P"eblo de Dios de lo 
que pensamos y estamos dispues
lOS a reaUzar con respeclo a los 
lemas expuestos. 

Valencia, enero de / 976 

(Signen / 22 sacerdots) 

Resposta del Consell 
del presbiteri 

La resposta manifesta en pri
mer lloc que la carta fou llegida 
en l'assemblea del Consell i que 
rou molt comen tada per no pocs 
membres. També expressa la sa
tisfacció en veure que coincidia 
el tema de la carta amb el tema 
prev ist des d'abans per a tractar 
en e l Consell. A continuació, diu 
la resposta que el enyor arque· 
bisbe lamen tà que e l seu gest, 
en :3dreçar-se al governador per 
a cercar la pau i la concòrdia, no 
fos comprès, ja que es donava 
més importància a l to emprat que 
no a l contingut. Per altra banda, 
també els bi sbes expressaren llur 
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temor que la carta signada per 
122 sacerdots no pogués ser ins
trument de pressió més que una 
man ifestació sincera d'una neces
sitat sentida, ja que la carta ha
via estat escrita també com una 
comun icació pastora l al Pob le de 
Déu. Tanma teix -continua la res
pos ta-, et més important ha es tat 
arribar a perfilar un document 
com a resposta al problema real. 

Adju nt a la carta·resposta va un 
documen t que consta de tres pà
gines de text i dues de notes, que 
fan referència a les declaracions 
de l'Assemblea Epi scopal Espa
nyola i a les cartes encícliques de 
la Santa Seu. 

El Document comença analit
zant la conflic tiv itat laboral, que 
en el moment actual ha superat i 
desborda t el marc de Ics empre
ses concretes i fins i tot els 1í. 
mits del sind icat . Després de re r 
un judici moral i crist ià sobre els 
fets que comporta aquesta anàli
si, en què cita les fon ts ja esmen
tades , ve a establir unes normes 
pràctiques de pastoral en els ca
sos conflictius. 

Recomana el segi.ien t: 
1. E l sacerdot encarregat de la 

cura pastora l pod rà permetre les 
reunions o aS$emblees d'obrers 
en locals parroqu ials, fins i tot 
dintre de l'església (tem ple), re
comanan t que es guardi respec
te i que no destorbin e ls actes 
de culte normals. 

2. En pres tar aquesta acollida, 
cal aclarir que ni el sacerdot ni 
Ja jerarquia diocesana no es res
ponsabilitzen de les opinions que 
allí es manifesten com tampoc de 
les decisions o conclusions finals 
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de les assemblees. L'acollida no 
implica en si presa de postura 
en els conflictes a favor d'una de 
les parts. Solament implica una 
defensa pràctica dels drets de la 
persona. 

Aquesta ha estat la primera 
vegada que la nostra jerarquia, 
amb el Consell del Presbiteri , ha 
fet pública la seva postura davant 
d'uns fets de caràcter conflictiu 
que de manera prou sensible els 
com promet enfront de les autori
tats civi ls. Per ser ]a primera, 
no ha resultat malament. .. no 
us sembla ... ? 

Taula rodona polit ica 

La comissió diocesana de Jus
lícia i Pau organitzà al comença
ment de març una taula rodona 
convocant-hi els principals porta
veus dels grups polítics més sig
nificats de València. Set en total, 
que representaven , entre altres, 
el Partit Socialista Obrer Espa
nyol, el Partit Socialista del País 
Valencià, el Partit Carlí, la Unió 
Democràtica del País Valencià, 
etc., i el Partit Comunista. 

L'acle fou presenciat per més 
d'un miler de persones, que OID4 

l'lien totalme nt el saló d'actes 
d'un distingit coBegi de Ja capi
tal valenciana. 

Començà amb un minut de si
lenci pels obrers morts a Elda i 
Vitòria, esdeveniments que aca
baven de succeir. 

El tema a debat, proposat per 
Justícia i Pau, era «L'Església da
vant e l procés del canvi social i 
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polític al País •. Els set partIcI
pants, amb deu minuts per bar
ba, anaren explicant la visió per
sonal i la del partí t que repre
sentaven, sobre l'Església, sobre 
el paper que exerceix actualment 
i sobre el que esperen que des
envoluparà en el futur. 

Es digueren coses molt interes
sants sobre el passat de l'Esglé
sia al nostre País. La majoria con· 
vingué en ci fet que havia exer
cit un paper despersonalitzador 
en aliar-se amb el poder i la bur
gesia, en ignorar Ja llengua del 
poble i emprar la que portaven 
els invasors opressors. Es féu por
laveu dels interessos de la classe 
burgesa . 

S'apuntaren també coses posi
tives, com la llavor de formació 
de militants obrers en els movi
ments apostòlics; precisament, en 
èpoques de poca llibertat i molta 
repressió, l'Església s'ocupava de 
ta formació, [-in s i tot social i 
política, d'uns militants, que anys 
després anaven a ser dirigents 
dels partits polítics que avui llui
ten per la iguaItat i la llibertat 
dels oprimits. També s'agraïa a 
l'Església que en els momen'" ;:¡ .... 

tllaJ s havia cedit, en alguns 11oc'" 
e ls locals parroquial" per a assem 
blees dels obrers que havien tro
bat les portes del si ndicat tao 
cades. 

Tanmateix, les millors aport:l 
cions foren les que miraven cap 
al futur i exigien de l'Església lt 
separaci ó de l'Estat i la no-reno
vaci6 dels concordats. També con
vingueren tots que l'Església de
via eludir la tcml #taci6 de ser la 



legitimadora del poder civil i de 
dedicar·se amb totes les forces a 
la denúncia profètica i a la pro 
moció dels Drets Humans en Ja 
socielat; i també havia de dedi· 
car-se a "educac ió dels cristians 
per a l'exercici de la llibertat per· 
sona l a favor de la construcció 
ferma i autèntica de la societat. 

L'acte resultà molt interessant 
per a tots i acabà amb un col· 
loqui públic. Ha es ta t la prime
ra vegada que e ls caps polítics 
de València apareixien junts i pú
blicament exposant ll ur ideari po
lític i opinant sobre l'E,glésia, de 
la qual encara se senten lluny. 

Aquesta taula rodona fou pro
gramada com a ll ançament de la 
Campanya de Dre ts Humans, pet 
a la qual ]a comi ssió de Justícia 
i Pau de València ha edi tat un 
hil I amb una sèrie d'articles, ex 
periències i manifestacions amb 
la sola finalitat de crear co~scièn
cia del greu problema que els 
Drets Humans impliquen al nos
tre País . 

Aplaudim la imciativa i ens es
forçarem a coHaborar·hi en la mi· 
da que podrem i ens deixaran. 

Una altra revista 

En aquesta etapa de crisi i de 
canv is els papers impresos han 
adquirit una importància extraor
dinària per a expressar el que 
portem dintre i que fins ara a 
~("nes podíem comunicar. La v( 

ritat és que al País Valencià es 
tan proliferant tota mena de pa.m
flets i fulls procedents de grups i 

associacions de molt diferent ma
tís. Tanmateix, sobre tot això, 
amb uns obJlo:!ctius més amplis 
s 'ha Il~nça l la propaganda d'una 
revista que està a punt de soc
tir, I que durà el títol: . Dos i 
Dos». S 'autoanomena revista lliu
re, popular i democràtica, i preo 
tén omplir el buit informatiu que 
ací patim. 

Encapçala així la seua presen· 
tació: «Un grup de valencians 
hem pres la inici at iva de promou 
re una revista d'informació gene
ral que, en la mida que ho per
metesca e l límit del marc legal vi· 
gent, siga conseqüent amb els COi; 

rents ideològics democràtics i po
pulars que ens ani men, així com 
amb les aspiracions aut èntiques i 
el problemes reals del País Va· 
lencià. Estem convençuts que 
l'objectiu justifica sobradament 
aquest intent que mereixerà --es
perem- l 'ajuda material, el re
colzament moral i, en tot cas, la 
comprensió del.; vertaders demò
crates valencians.» 

No sabem qui la patroci na, pe
rò sabem que es campi t:'. amb la 
coHaboració d'una ben nodrida re
presentació democràtica del País. 
En tre e ls coHaboraclors figuren 
els noms cie JO::ln Fuster, Vi c.:cnt 
Ventura , Ernest Lluch. Alfons Cu· 
ca, Amadeu Fabregat, Trini Simó, 
Josep Espasa, en tre a ltres. 

Dc moment, la revista sortirà en 
llengua castellana -no sabem 
perquè, malgrat que ens ho fen· 
sem-; i clic de moment, perquè 
lots esper~m que vindra n temps 
millors. 
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Conflictivitat social 
al Pais Valencià 

A l'igual d 'altres regions de l'Es
ta t espanyol, també al País Va· 
lencià es nota '.!na gra n conflic
tivitat en tots els es tamen ts so
cial s sense exceptuar-ne cap. 

Aquesta conflictivitat es mani
festa de manera evident en dos 
front s bastant representatius de 
la vida social : el mÓn laboral 
i l'universitari. Aquest començ 
d'any ha es tat molt mogut pel 
que respecta a vagues, manifes
tacions, assemblees, protestes, etc. 

Quant a ls obrers. els motius ini
cials de llur malestar normal
ment han estat els convenis, els 
salaris insuficients. els acomiada
men Ls i altres raons s imilars. Com 
que pareix que els locals sin
dicals no han estat adequats per 
a aq uests menesters, els protago
nis tes han recorregut amb relati
va freqüèn cia a les esglésies i a 
la plaça pública per man ifestar 
llu r descontentamen t i llu r pro
testa contra la injustícia social 
quc, a la fi , sempre carrega so
bre e ls mateixos. 

Quant a ls estudiants i els pro
fessors, caldrà apuntar que llurs 
reivindicacions cada vegada són 
més, i majors els àn ims per a 
aconseguir-les. malgrat e ls avisos 
i les repressions dels grups d'ex
Lrema dreta, qu~ no paren de fo
gueja r totes les facultats un iver
si tàries armant gran soroll i pro
vocant l'opinió pública en contra 
de l'e tament estudian tí. 

Quant a la força pública, cal
d ria un capítol a banda. Solament 

204 

direm que reina co m ara no n'ha 
tingut mai; el que lamentem és 
que tingn un resultat tan desagra
dable com el d'Elda . Hi ha qui 
pensa que deu estar mo lt ben pa
gada per [er el que [a. 

El cert és que aquesta s itua
ció conflic tiva ens demostra que 
ja estem experimentant e l canvi 
de les estructures socials que ens 
han emmarca t durant quaranta 
anys, i la gent cada volla més va 
fent-se l'ànim de renovar-les de
finitivament. Precisament per ai
xò en els dos camps abans esmen
tats les qüestions van polititzant
sc més; i els parlits polítics van 
adqu irint majors proporcions. 

Quant a ls grups polítics, cons
tatem l'int erès per l'Estatut d'Au
tonomia al País Valencià (aquest 
ha estat un dels crit més fre
qüents a Ics manifestacions). Tot
hom avui reclama l'Estatut d'Au
tonomia, fins i tot els grups de 
centre i els de dreta (almenys aix1 
considerats fins ara). r encara 
algun que a ltre alcalde i ajunta
ment del País, com els d'Alcoi j 

Sagunt. l esperem que no seran 
e l únics. 

Actualment circula un avant
projecte d'Es tatut confeccionat 
per les forces d'oposició integra
des a l Consell Democràt ic del Pafs 
Valencià, que consta de vuit fo
lis. Ja vcurem en què para tot 
açò .. 

En resum, la notícia que inten
to comunicar-vos és que, gràcies a 
Déu, en aquest moment València 
no resta darrere -com fins ara
en la consciència del País i la vo
luntat de canvi i renovació d'cs-



lrUClures , lan necessària per a po
der anar avant, fent la història, 
sense esperar que ens la dictin. 
Els fets són innombrables i a més 
la premsa diària ja va publicant
los. 

Malgrat LOt, ací tenim aquest 
a ny les Falles per a divertiment 
de tots, però també més plenes 
que mai de crítica política i - per 
què no ... ?- del famós destape. 

Antoni Signes 
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TEMPS OBERT 

Els francesos i 

el cristianisme 

Un sondeig, sobretot si és re
duÏI, només dóna unes pinzella· 
des del q ue la gent diu o pensa 
respecte d'un tema o una qües
lió. Segurament les actituds pro· 
funcle s no són ga ire fàcils de co
nèixer. Amb to t, hom diria que és 
mo lt interessant e l resultat de 
l'enquesta publicada per la revi so 
ta . Panorama Auj ord'hui . ( París, 
ma rç de 1976), realitzada per veu· 
re quina és la imatge que s'ha fe t 
l'home del carrer sobre e ls cris· 
tians i l'Església de França. 

En el període de més de cinc 
anys, ja que sobre el mateix tema 
va fer·se un altre sondeig els anys 
.1 970 i 197 1, els resultats són cer· 
tament be n diferen ts. L'any 1971 
es manifes tava que «malgrat tot el 
que s 'afirma de la descristianitza· 
ció, 9 de cada 10 francesos decla· 
ren pertànyer a la religió cristia
na; e l 96 % es manifes ten bate
jats; el 88 % diuen que ho faran 
amb els seus fi lls; el 66 % diuen 
que preguen ... )t . Ara, uns anys 
més tard, la realitat és una a ltra: 
el país vef ja no es un país de 
c ris tians. Aquesta és una de les 
conclusions a què arriba l'enques
ta esmentada, enllest ida precisa
ment a l fin al de l'any passat. 

Així, s'estableix que els cristians 
va n pel ca mf de ser minoria, i mi· 
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noria incompresa . Avui la major 
part dels francesos miren l'Es· 
glésia des de fora. Els resultats 
que comentem assenyalen en un 
42 % el descens de l'ass is tència a 
la missa dominical aquests cinc 
últims anys, i com a més revela· 
dor encara e l fet de l'allunyament 
psicològic dels francesos de l'Es· 
glésia. Molt ràpidament s'ha obli· 
dat la sign ificació del missatge 
cristià, es diu. 

El 197 1, a la pregunta ¿pen· 
seu que avui l'Església catòlica té 
encara una missió a exercir?, no
més un 13 % va respondre que 
no, mentre que a l'enquesta del 
1975 (si bé la pregunta no era 
idèntica, per la qual cosa no es 
pot forçar la comparació) sí que 
resta ind icatiu de l'opinió majo
ritària e l resultat d'un 54 % de 
francesos -{i3 % de joves de di· 
vuit a vint·j-quatre anys- mani· 
fe s tant que els cristians no tenen 
un paper específic en la socie tat 
al marge dels no-cris tians. 

L'any 197 1, el 61 % dels enques· 
tats opinaven que l'Esglés ia aju
dava la gent a resoldre els pro
blemes personals; e l 1975, tan sols 
un 22 % -un 14 % de joves
opinen que «l'Església té una fei· 
na a fer entre nosaltres per acIa· 
rir els grans problemes de la vi· 
da • . El descens en aquest punt és 
prou evident i s ignificatiu, creiem. 

Seguint l'enquesta, podr íem as· 
se nyalar fin s aquí el trencament 
de ls francesos amb una certa for
ma d'Església, i a més - tal vega· 



da com a causa en la qual situar 
aques t trencament- que l'Esglé
s ia, a ls ulls de la gent, apareix 
com inútil. innecessària. 

• • 
Efectivament, per a l'nbserva

dar de l 'enquesta, una de les con
sideracions evident per als fran
cesos és que l'Església, avui, cons
titue ix una ins titució passada de 
moda. 

U na al tra consideració que es 
desprèn del sondeig, és la imat
ge de «re ligió. que es té normal
ment, la qual es tà centrada en 
I·a ltruisme. la generositat i una 
mora l un xic massa rigorosa i exi· 
gent, qualitats que en el món dels 
nostres dies, segons el parer dels 
enquesta ts, són tota lment impos
s ib les d'assolir. 

E l culte i la vida de la fe no
més interessen petites minories ... . 
almenys d'una manera explícita. 

Si aquesta és la imatge que es 
té de la re li gió, no poden estra
nyar ningú i són, per tant, prou 
lògiques les respostes a les qi.ies· 
tions plan tejades. 

Vegem·ne uns exemples : 
L'Església no és d'aquest temps: 

41 % . 
El crist ià és bo, fraterna l (27% l, 

generós (24 % l, però també, final
men t. conservador (22 % ) i con
Formista (18 % l. 

Com que la vida cultual no in· 
teressa, hom troba que el c ristià 
hi passa molt de temps: 49 %. 

l per això serà millor, es diu, 
que es preocupin del seu entorn 
socia l. En aquest punt l'opinió és 
«que haurien de viure llur fe com· 
promesos en e l s i dels moviments 

d'acció social». Unes dades ens 
poden aj udar a completar aquest 
criteri. 

A la pregunta ¿quin rol parti
cular cal acompli r als cristians a l 
co stat dels na.cristians? les res
postes, en percenta tges, són : 
menys d'un 1 % esperen d'ells 
que es comprometran en e ls 
camps professional, polític o s in· 
dica l; un 20 % esperen que don in 
¡'exemple de generosi tat i frater· 
nitat; un 12 % , sentit de diàleg, i, 
per fi . un 3 °ú esperen que e ls 
parlaran de Jesucrist. 

Els joves són en això, com en 
altres aspectes, molt més con tun
dents en les seves respostes. El 
44 % diuen que l'Església és una 
institució totalment depassada, i 
un 29 % afirmen que de cristiana 
només en té el nom. 

Sembla que en la mesura que 
l'Església no resta fidel a s i ma
teixa, e ls esforços d'adaptació al 
món modern. e l pluraJisme, que 
són vistos positivament, aparei
xen molt més com a s igne de des· 
composició que com una reCerca 
del Crist. L'enques ta demostra 
que solament un 25 % dels con
sultats creuen que l'Església és 
prou fidel a Jesucrist. 

• • 
Es fa difíci l de resumir en po

ques ratll e el con tinguI. i els co
mentaris d'aquest sondeig. Així , 
doncs , ens limitarem a assenyalar· 
ne uns tre ts que ens semblen s ig· 
nificatius i que farem a tall tele
gràfic. 

L'home de l carrer francès, jut
ja volun tariós, fraternal, generós 
i convençu t el cristià. La presèn. 
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cia d'nquest enmig dels homes 
---encara que minoritària- ha do
nat el seu fruit. Hom ha après a 
conèixer-lo i al mateix temps, ai
xí. han desaparegut molts preju
dicis. Reconeixent aquest afecte 
pels cri stians no deixen de ma
nifestar-se dubtes sobre si assu
mirà el seu paper al costat dels 
homes. Per això, més de la mei
tat de l'opin ió consultada no n'es
pera res dels cre ients. 

Quan es tracta de l'Església, les 
imatges o els clixés dominants 
són e ls negatius. Com a insti tu-
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ció, es veu depassada i alhora di
vidida en excés (47 %). 

Els resultats del sondeig no són 
pas per a aixecar banderes de re
conquesta, ni tampoc llançar-se a 
pessimismes anorreadors. La rea
litat és aquesta : hi ha crisi, perb 
el futur no és d'un únic color. Di
ríem que més aviat el futur es 
presenta amb tonalita ts de clar
obscur. J:.s com si s'assistís al 
crepuscle i tot seguit a l'alba, com 
si el dia s'acabés i comencés al
hora. 

S. C. 
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