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SUCURSALISME ECLESIÀSTIC? 

A hores d 'a ra són molts els qui es pregunten si l'Es· 
glésia no està perdent e l tren a Catalunya, si els esde
veniments no la sobrepassen. 

Fa ben pocs anys semblava avençar·se pels camins 
d'ull reconeixement oficial; ho testimoniaven, per exem
ple, la cons titució de la Conferència Episcopal Tarra· 
conense, la versió calatana de ls llibres litúrgics i la 
introducció del català en els registres eclesiàstics i en 
tota la documentació dels bisbats. Però el temps corre 
molt de pressa. I quan es parla d'oficialita t de la llen
gua ca ta lana, de Generalita t i d'Estatut, la posició de 
la jerarquia sembla ben tímida. A veure s i la Genera-
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li tat haurà d'anar a Madrid a trobar-hi l'interlocutor 
eclesiàs tic vàlid_ 

Perquè és un fe t: els assumptes seriosos, de pes, es 
reso len, eclesiàsticament, a Madrid. Al costat de la «Con
ferencia del Episcopado Espoñol», la Conferència Epis
cOpal Tarraconense (comença nt ja pel seu títol) fa fi
gura d'organisme provincià. No sembla pas que s 'hagi 
esforça t per treballar-se el seu propi «Estatut.: un 
estatut que contempli una veritable autonomia, un auto
govern lega lment reconegut i realment aplicat. 

I no és pas que el fe t diferencial pesi menys a ni
vell eclesiàs tic que a niveH ciutadà . Tots els qui, per 
una raó o altra, han anat a Madrid per participar a 
«rewl iorzes rzacionales. (ecles!àsticament aquesta és la 
termi no logia que s'utiTitza sempre: indici ben s ignifi
cat iu ) ho han hagut de cons tatar una vegada i una al
tra: som en un altre món! 

No hi fa res : aixi i tot, ens és imposada la unitat: 
la un itat de la . Conferencia del Episcopado Español>. 
Se'ns va imposar a l'hora d'autoritzar la cOI111.mió a la ma 
(duran t anys, mentre aquí ja es fe ia, no es podia fer 
enca ra legalment, perquè no havia obtingut els dos ter
ços de vots en la . Conferen cia del Episcopado Espa
¡iol»). S'imposava, e l setembre passat, en el document 
de la Comiss ió permanent sobre Los planteamientos 
aC/ lla les de la ense ftanza, que la a: Comisión Epi scopal 
de Enscñanza» ratificava, per unani.mitat, en tots els 
seus extrems, mentre que a Catalunya tothom s'avé a 
qualiricar·lo de reacc ionari i to talment desfasat i de
passat (n'és un símptoma el fet que no casi amb el 
document de treball L'escola cristia na que volem, 
que ha «presentat» la Conferència Episcopal Tarra
conense, però sense fer notar aquesta manca de 
coherència, al contrari, fent esment d'una suposada 
conti nuïta t ). S 'ha imposat amb el Catecismo de preado
lescenles, que ara serà traduït al català per encàrrec 
de la Conferència Episcopal Tarraconense (qua n ha 
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merescut el nou p/acel unànime dels equi ps diocesans 
de catequesi de Catalunya) ... 

En aquest ràpid recompte no podem oblidar tam· 
poc el lema dels diners, tan significa tiu d'una depen
dència. Els nos tres bisbats són gravats cada any, exac
tamen t carn tots cls altres de l'Estat espanyol, amb 
una quantitat fixa per habitant en favor de la .Uni· 
versidad del Episcopado Español. de Salamanca. Els 
cape ll ans de ls nostr s bisbats es veuran afavorits, 
exactament igual que els aItres, amb Ics polèmiques 
15.000 ptes. de paga estatal (per molt que no siguin 
mirades de ]a mateixa manera a Catalunya que a la 
gran majoria de bisbats de l'Estat espanyol). I final· 
ment . segons han dit els diaris. aquestes pessetes seran 
donades a la . Conferencia del Episcopado Español. 
perquè s'encarregui de distribuir-les a les diòcesis. 

La conclusió s'imposa. Defensada i salvada la llen· 
glia, no està tot resolt, ni de bon tros. Tal com afirmà· 
vern al número anterior des d'aquest mateix lloc, ne
cess item una Conferència Episcopal Catalana de caràc· 
tcr netament nacional, que no pugui ser arrenglerada 
amb les instàncies sucursalistes. :'=' s una necessitat ina
jornable. 
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L'ECONOMIA DE L'ESGLÉSIA 

L'augment de la paga del clergat, que comença a 
fe r-se efecti u el mes de gener , dóna una particular 
actualitat al problema endèmic de l'economia de l'Es
glésia. Sobre algunes de les seves implicacions troba
reu material en aquest número. Però la importància 
del tema i el r essò que té ens porta a recollir-lo en 
aquesta primera plana. 

L'Arquebisbat de Barcelona ha encarregat a l'Insti· 
tut de Sociologia Aplicada OSPA) la tramesa d'una en
questa a tots els capellans cie la d iòcesi per tal de re
collir el seu parer i d'una altra perquè fessin un son
deig entre els assistents a la missa dominical. Un grup 
de capellans, també barceloní, ha difós un comunicat 
desfavorable a l 'augment i ha demanat ad hesions. Exis
teixen, en canvi, força reaccions favorables: capellans 
de moltes diòcesis espanyoles rurals i sense recursos 
hi veuen, ara com ara, una taula de salvació. 

E l tema és, doncs, complex. 
Per començar, és bo teni r present que el Concor

dat de J 953 -que ara es tracta de superar-, conscient 
de la situació d'anòmala dependència en què la paga 
del clergat coHocava l'Església respecte de l'Estat, pre
ve ia, en e l seu article 19, que aquest es comprometia a 
ajudar-la a constituir-se un patrimoni eclesiàstic. D'a
questa manera s'obriria e l camí d'una certa indepen
dència: comptant l'Església amb el seu patrimoni pro
pi, els capellans de les parròquies no haurien de veure's 
obligats a parar la mà cada mes per rebre la paga de 
l'Estat com uns funcionaris de l'Administració. 

Però d'aleshores ençà la jerarquia de l'Església de 
l' Esta t espanyol no ha fet ~ap pas amb vista a la crea
ció d'aquell patrimoni. L'Es tat, tampoc, La situació ecO
nòmica del clergat parroquial és lamentable, La gestió 
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econòmica dels bisbats, amb alguna rara excepció, an
tiquada, parceHada i caòtica_ Darrerament, els bisbats ca
talans han posat en marxa, cadascun a la seva manera. 
una Caixa de compensació per assegurar uns ingressos 
mí.nims a tots els capellans, comptant també amb el su
peràvit de les nòmines estatals, les quals arribaven pun
tualment cada mes al bisbat en nombre fix, correspo
nent a les «peces eclesiàstiques. establertes segons una 
pl an ti lla que data de molts anys enrera, quan hi havia 
més capellans que no pas 31a. Mentrestant, el corrent 
de la professionalització del clergat ha augmentat con
s iderablement, amb la consegüent independi tzació eco
nòmica. En alguns sectors, la paga de l'Estat, si és ac
cep tada, és destinada integrament a obres cíviques de 
ca ire social i popular. Algunes parròquies de poblacions 
grans i de sectors més aviat benestants han emprès 
lIna reorganització econòmica pel seu compte a base de 
les apo rtacions dels fidels i dels ingressos de la paga 
de l'Esta t dels seus sacerdots. 

La complex ita t de la situació és, doncs, extrema. Els 
bi sbats rurals es troben incapacitats per a fer front al 
manteniment mínimament digne del seu clergat, que ha 
anat envelli nt. La gran majoria de capellans grans no 
poden pensar en un treball civil que vingui a falcar la 
paga mensual de l'Estat. Si aquesta s'acabava de cop 
i volta, no h i hauria manera de sortir~se'n sense rec6r· 
rer a la «generositat» dels rics, amb la hipoteca cor· 
responent_ No és estrany que els capellans r urals s'es
timin més dependre d 'un Estat llunyà i sense ros tre 
que no pas d'un terratinent proper, que ja té prou 
ocasions per a fer sentir el seu pes. J:.s, doncs, ben 
explicable que la jerarquia de ¡'Església espanyola hagi 
rebut a mans besades aquest augment, a desgrat de la 
reta llada numèrica que comporta: si les 5.000 ptes. eren 
pagades per cada 'peça eclesiàstica . , est igués o no co
berta, ara Ics 15.000 ho seran per cada prevere que 
exerceixj un càrrec pastoral. 
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Però aquesta soLució és, tanmateix, ben incerta. Es 
trac ta, només, d'un respir d'un o dos anys, mentre es 
van duent a bon terme les negociacions en tre l'Estat i 
l'Església en el marc del replantejament general del Con· 
cordaL. Però hi ha més: aques ta puja ve a augmentar la 
dependència real de l'Església i a lIevar·li llibertat. 
D'una banda, sempre és més fàcil renunciar a 5.000 pes· 
setes (eren ja avui tan poca cosa, de fet) que no pas a 
15.000. D'altra banda, la possibilitat de tornar enrera 
pesa rà com una espasa de Dàmocles sobre l'Església 
a l'hora de pactar amb l'Estat. 

Així, doncs, tancat el parèntesi de la Dictadura, re· 
viuen els problemes i emergeixen una sèrie de qües
tions que ja eren sobre la taula en temps de la Repú· 
bl ica. També aqui hem d'afanyar·nos a recuperar el 
tem ps perdut i el cardenal Vidal i Barraquer torna a 
presentar-se'ns com un precursor. Però els perills tam
bé reviuen: amb un rostre més somrient i més civi· 
Iitzat i en un clima de distensió, l'Església de l'Estat 
espanyol es troba en una situació de dependència que 
no pot ser bona consellera, per bé que no desemboqui 
en la lluita, com aleshores, SillÓ en l'entesa. A no ser que 
la jerarquia es decideixi, d'una bona vegada, a jugar se
riosament la carta profètica i a posar amb decisió les 
bases d'un sistema econòmic radicalment nou que re
posi, de debò, sobre la base real de les comunitats 
cri stianes existents: de les seves necessitats i les seves 
possibili tats. :es clar que això hauria de comportar un 
canvi força considerable en les relacions comunitats 
preveres-bisbes. Però, ¿no comença a ser hora d'anar a 
la rel dels problemes i no voler allargassar, amb un 
simple rentat de cara, aquella . pax hispana. dels anys 
inacabables del franquisme? 
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, 
DAVANT LA REVISIO 

DEL CONCORDAT 

La revisió del Concordat de 1953 no és úni· 

cament una exigència inajornable, sinó una rea· 

lita r que es va duent a terme. Aquesta aeluaU

iai del !etna ens ha fel demanar un article a 

Josep Bigordà, especialis ta prou conegut. Ell 

ens ofereix, ell les pàgines que segueixen, un 

com pendi, descarregat de citacions i d'algunes 

incursions m és detallades, d'un estudi m és ex

tens que apareixerà dintre de poc en una obra 

coNectiva sobre «Església i societa t a Espanya 

durant l'època franquista • . 
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Significació històrica 

« .. . EI Concordat no pot ser examinat únicamen t de manera 
freda com un conjunt de normes jurídiques. ( ... ) Es una obra que 
cal enfocar i examinar en el seu conjunt i en e l seu entorn, és a 
dir, en la seva situació històrica, amb tot el pes dels seus an te
cedents, amb totes les seves implicacions i fins amb totes les 
seves responsabilitats .» 

Aquestes afirmacions són de Joaquín Ruiz Giménez, un dels 
protagonistes de la negociació concordatària. No daten d'avui sinó 
del 1954. Ens inviten a examinar el Concordat de 1953 de manera 
hi stòrica. 

Aquest signifi ca t històric pot trobar-se, almenys de manera 
parcial, atenent a les dimensions conjunturals d'aquell moment 
i a les intencions, més o menys explic itades, de les dues parts 
contractants . Podem aproximar-nos·hi a través de la declaració 
d'intencions fetes per personalitats responsables amb motiu de 
la seva promulgació. D·aquestes declaracions podem extreure'n 
les dades següents: 

I. A través del Concorda t s'aconsegueix, des del punt de vista 
internacional, «un reconeixement ferm i exprés, per part de la 
Santa Seu . de la legiti mitat i l"estabilitat del Règim espanyol». 
Són, també, paraules del mateix Ruiz Giménez. 

2. Es realitza la consagració bilateral - polí tico-religiosa
del catolicisme com a «pedra bàsica » de la nacionalitat i la po
lítica concreta del Nou Estat. Vegeu, per exemple, com és apli
cada aquesta «pedra bàs ica » a la política d'unitat que de ma
nera carac terís tica propugna e l Nou Règim: el generalíssim Fran
co, en el discurs de presentació del Concordat a les Corts, es 
referia a «la restauració de la unitat catò li ca de la Nació, base 
secular i insubstituible de la uni tat política de les terres i e ls 
homes cI'Espanya» . 

3. La «llibertat» de l'Església apareix no com a fruit del 
reconeixement d'un dret bàs ic, sinó com una situació protegida 
i assegu rada amb la força de l'Estat: «En l'e tapa històrica que 
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avui s 'inicia amb la ratificació so lemne d'aquest Conveni -afir
mava el general Franco davant les Corts el 26 d'octubre de 1952-
l'Església fruirà a Espanya no solament de la lliberta t que ne
cessita per als seus fins sagrats, sinó també de ¡'ajuda necessària 
per a l seu ple desenrotllament. . 

4. No és estrany, doncs, que el Concordat fos qualificat pel 
nunci, l'any 1954, com un .Concordat d'amistat ( ... ) que reforça 
la bona intel'ligència entre l'Església i l'Estat • . 

Comparació amb els concordats moderns 

Un es tudi compa ratiu del Concordat posa de manifest que la 
major part de ls seus temes tenen antecedents en altres concor· 
dats de l'època moderna. Però el Concordat de 1953 presenta a l· 
guns punts excepcionals; apareixen, sobretot, alguns trets i al
gunes valoracions que atorguen a aquest Text una coloració sin
gu lar. Pot ser interessant la simple enumeració d'aquells punts 
que hi presenten una certa excepciona litat: 

- la confessionalitat catòlica de la nació i de l'Estat, recO
neguda i garantida concordatàriament; 

- e l reconeixement explícit del caràcter de «societat perfec
ta » que l'Estat a torga a l'Església catòlica; 

- la valoració concordatària del Dret Canònic; 

- les oracions diàries (i no només setmanals) _per Espanya i 
pel cap de l'Estat. ; 

- les mo tivacions i les característiques de la dotació econò
mica que l'Església rep de l'Eslal; 

la protecció judicial a clergues i religiosos; 
- la garantia d'un cert «dret d'asil.; 
- el refTendament d'una legislació civil sobre el matrimoni, 

segons la qual e l matrimoni civil és només subsidiari: es tracta 
de baslant més que d'un simple reconeixement civil del matri
moni canònic; 
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- e l reconeixement de la jurisdicc Ió judicial eclesiàstica; 
- l'amplitud que es concedeix a l'acció de l'Església en el 

camp de l'ensenyament. No solamen t es reconeixen els drets de 
l'Esglés ia a crear les seves pròpies escoles, s inó que se li con~ 

cedeix l'exercici de l'ensenyament religiós i d'un determinat con~ 
trol de l'ensenyament a tots e ls centres públics i privats; 

- l'àmplia concessió de l'auxili del «braç secular., segons els 
te rmes de l'article 3 del Concordat de 1851. 

Indicadors d'ordre ideològic i eclesiològic 

Pel q ue fa a ls factors ideològics que defineixen e l pensament 
eclesiològic que impregna i determina e l Concordat de 1953 ens 
limitarem a l'enumeració i glossa breu d'uns quants indicadors 
fonamental s, no sense notar que el seu estudi ulterior fóra d'un 
gran interès. Els reduirem als sis següents . 

I. Relacions de «tesi. entre Església i Estat. Des de la per s
pectiva del Dret Públic eclesiàstic, segons la interpretació que 
e n aquella època es considerava vàlida, el Concordat de 1953 és 
-en parau les d'Alberto Mart ín Artajo-- . Ia sistematització ju
ríd ica d 'un règim gai rebé ideal de relacions entre l'Església i 
l'Estat •. E.s, doncs, un Concordat de tesi, perquè realitza la tesi 
de l'harmonia entre l'Estat i l'Església , societats perfectes i so
biranes del bé comú dintre de la nació. 

2. L'Església, societat perfecta. Aquest concepte d'abast ju
r ídic, que és apl icat a l'Església, la configura - amb paraules del 
juris ta Pérez Mier- com la societat que «té un fi, suprem en 
el seu ordre, i que no està o rdenada a una altra societat com la 
part a l to t , ni hi està tampoc subordinada com a mitjà o instru
ment per al fi d'una altra societat superior. La societat perfecta 
requere ix un fi complet i suprem en e l seu ordre: complet per a 
no form ar part d'un al tre, suprem per •. no servir de mitjà al fi 
d'una altra socie tat superior; ha de tenir, doncs, en ella mateixa, 
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tots els mitjans necessaris per a la consecució del seu fi propi; 
és per això una socie tat independent i sobirana. 

Deixant de banda les notables ambigüitats que conté, i per 
molt comprens ible que sigui des de la perspectiva ecJesiològica 
d'abans del Concili, l'aplicació a l'Església d'aquest concep te de 
«societat perfecta", com que li atorga un tractament jurídic de 
dret públic similar al que rep la societat civil organitzada políti
cament, entra en conflicte evident amb els plantejaments pro
pis d'una socie tat secularitzada i amb la legítima secularitat con· 
temporàn ia. D'aquí Ics reserves dels Estats moderns davant la 
considerac ió dc l'Església com a societat perfecta. En tenim una 
prova en el fet que l'afirmació explícita de l'Església com a tal 
societat perfecta no apareix en cap del s Concordats de l'era mo
derna anteriors al de 1953. 

3. La valoració cuncordada del Dret Canònic. En alguns ar· 
ticles de l Concordat es dóna per sll posat que són adoptades amb 
força de llei civi l algunes disposieion, de la legislació de l'Es
glésia cod ificada en el Dret Canònic. 

D'aquesta manera, la llei de l'Església (encara que només si
gui de manera parcial) passa a integrar l'organHzació política fo· 
namental de l'Estat. La qual cosa comporta, al mateix temps, 
un poder legislatiu de l'Església sobr"! ~ls ciutadans espanyols 
pel simple fet de ser espanyols, ja que l'Estat espanyol accepta 
la legislació del Dret Canònic. 

4. La «poleslal i"direcla. de l'Església. El reconeixement de 
la sobirania pròpia de l'Estat al costat del reconeixement de la 
sobi rania pròpia de l'Església en el seu àmbit -expressades 
totes dues en termes de Dret públic- planteja algunes qüestions 
sobre la relaeió entre totes dues sobiranies. L'eclesiologia poste
rior a l'època de la Cristiandat medieval va inven tar la figura de 
la "potestat indirecta ". Segons ella, s'estableLx una coordinació 
subordinada entre Esglés ia i Estat. Segons el mateix Pérez Micr, 
aquesta relació consisteix en la «subordinació de1s fins tempo
J-als als espirituals i de l'Estat a l'Església no pas en les matè· 
¡-¡es purament tempora ls s inó en aquelles altres que -per bé que 
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temporals en elles mateixes- comporten una relació objectiva al 
fi sobrenatural». 

5. El concepte d'«Estat catòlic • . El concepte d'Estat catòlic, 
segons e l pensament de Pius Xlè, «vol dir indubtablement que 
l'Esta t no vol adme tre res, tant en l'ordre de les idees i de les 
doctrines com' en e l de l'acció pràc tica, que no s 'acomodi a la 
doctrina i a la p ràctica de l'Església cC\tòlica, sense la qual l 'Es
tat catòlic no exjstiria ni podria existir ». Aixi ho explica Isidoro 
Martín Martínez. l comenta : «Quan es parla d'Estat catòlic o 
d 'Es ta t confess ionalment catòlic, cal entendre que l'Estat no es 
limita a proclamar a les seves lleis con stitucionals i de manera 
més o menys solemne que atorga a la religió catòlica una con
s ideració especial en l'ordenament jurídic, sinó que l'activitat le
gislativa i la pràc tica del govern de l'Estat ha d 'in spirar-se en la 
doctrina catòlica,» 

6. L'Estat catòlic té t/ns deures determinats respecte a la Re
ligió. Els escrits i les conferències del cardena l Ottaviani, pro
secretari del Sant Ofici , van donar-hi un desenrotllament relle
van t. Sobre aquest tema va pronunciar una conferència e l dia 12 
de març de J 953 a l Pontifíc ia Ateneo lateranense en la qual va 
afirmar, en tre altres coses : «::t::.s notori que alguns països de ma
joria catòlica absoluta proclamen en les seves Consti tucions que 
la re ligió catòlica és la re ligió de l'Estat. A manera d'exemple ci
tarem el cas més típic, que és e l d'Espanya.» I després d'haver 
citat la disposició del «Fuero de los españoles» que s'hi refereix, 
continua: «Si hj ha una veritat certa i indiscu tible entre els prin
cipis generals del Dre t públic eclesiàstic és la que afirma el deu
re dels governants d'un Estat compost en Ja seva quasi totali
tat per catòlics i que de manera conseqüent i coberent és go
vernat per catòlics, d'infonTIar la legislació en entit catòlic. La 
qual cosa implica tres conseqüències immediates : a) la profes
sió pública i no solament privada de la religió del poble; b) la 
inspiració c ristiana de Ja legislació, i e) la defensa del patrimoni 
religiós del poble contra qualsevol atac de qui volgués arrencar
Iï el tresor de la seva fe i la seva pau religiosa. 
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De l'entusiasme a la crisi 

L'aplaudiment ga irebé unànime del s medis oficials polítics i 
eclesiàs tics de l'època i e l co nformisme de la major part de ca
tò lics del país no ofereixen una garantia suficient per a poder·ne 
concloure que la firma del Concordat va constituir un fet evi
dentmcn t plausible. 

Alguns medis ca tò lics estrangers van expressar, aleshores . al
gunes murmuracions prou argumentades que van trobar ben poc 
ressò en la c lasse catòli ca del país. Però va haver-hi també una 
reacció de profunda protesta -oblig&tòriament reprimida, és 
clar- en aq uelles capes del pals que el van interpretar com una 
nova confirmació d'una Església junyida al carro dels vencedors 
o com un desconeixement manifest de la llibertat religiosa dels 
ciutadans. 

Ben aviat van aparèixer e ls senyal s d'a larma, per la incidèn
cia del Concordat en els camps de l'ensenyament, del matrimoni 
i de les obligades manifestacions de religiositat dintre les insti
tucions públiques (exèrci t, presons, hospita ls, mitjans de comu
nicació socia l, etc.). L'aparició d'aquests senyals va contribuir a 
fer més fondes les escletxes de la p lausibili ta t àdhuc en sectors 
en els quals havia predominat un inicial conformisme. 

D'altra banda, no va t rigar gaire a manifestar-se que la lec
tura clel Concorda t que fc ien la je rarquia de l 'Església i les au
toritats de l'Estat no era pas coincident. Van fer la seva apari· 
ció uns certs reflexos condicionats: un cert clericalisme per part 
de l'Església; un cert regalisme p er part de l'Estat, per dir-ho 
amb paraules entenedores . 

Així e l concepte de «societat perfecta» aplicat a l'Església i 
la seva «potestat indirecta » sobre afers temporals per raons re1i· 
gioses i morals servien per a argumentar j fer suport a unes 
posic ions de l'Església més autònomes del que de fet admetia 
l'Esta t, sobretot en el terreny de les associacions apostòliques. 

D'altra banda, e l taran nà totalitari de l'Estat i la seva missió 
d'instància protectora de l'Església ( << el braç secular. ) nodria en 
e ls governants uns certs aires regaHstes que no toleraven que 
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l'Església arribés a prendre's seriosament les llibertats que el 
mateix text concordat li reconeixia. 

Arran del concili Vaticà II creix, per part de l'Església, una 
consciència menys vinculada al poder i més lliure per a procedir 
a la crítica dels poders imperants i per a acceptar el pluralisme 
políti c dels seus fidels. Aleshores s'agud itza l'afany regalista de 
l'Esta t. 

En aquesta circumstància, l'ac titud del govern es va veure 
reforçada amb la lectura del Concordat , i en general de les re-

o lacions entre l'Esglés ia j l'Es tat, que va començar a fer un 
grup ccopusdeisla » integrat cn l'Admirdstraci6. Les claus de la 
nova lec tura van ser: «espirilua1itzar» al màx im la missió de 
l'Església (amb la qual COsa quedava desqualificada qualsevol va
loració profèt ica dc les realitats temporals i de les realitzac ions 
o abs tencions dels poders públjcs) i «absolutitzar », també al 
màxim, les a tribucions de l'Estat sobirà. Sobre aquestes claus, 
l'any 1971 el govern pretenia fixar els criteris per a la revisió del 
Conco rdat. 

Aixi, doncs, la crisi del Concordat té el seu origen en diver
sos factors: e l seu mateix contorn sòcio-bistòric; l'estructura· 
ció jurídica d'unes situacions que desconeixen, entre altres drets, 
la ll ibertat religiosa; la diversitat de lectures del m ateix instru
ment concordat per part de l' Església, de l'Estat i de grups vincu
lats amb el poder. Però el fac tor primord ial de la crisi cal cercar
Ia en la consciència eclesial que e l Concili va començar a reve· 
lar i que coincideix amb l'eclosió d'una nova consciència polí
tica en amp lis sectors de cristians de l'Església espanyola. 

L'autocomprens ió que l'Església va fer de si mateixa arran 
del Concili va posar en relleu tant la dimensió associativa de 
l'Església (des d'una adhesió més lliure i personal dels creients) 
com el marc de la llibertat religiosa a l'in terior del qual ha de 
configurar-se aquell nivell associatiu . Al mateix temps, la con
juntura del país, tan discriminatòria per als sectors menys afa· 
vorits, va aguditzar en molts cristians un des ig de ruptura de les 
relacions concordatàries i va fomen tar la presència de posi. 
cions coherents amb una certa «contestació. del Concordat vi· 
gent. 
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Però la pos ició més radical va cedir terreny, aparenlment 
almenys, en tolerar, per raons conjunturals, el «statu quo. con
cordatari quan aquest instrument jurídic permetia un detenni· 
nat espai de lli bertat que es posava al servei no només de l'Es
glésia sinó dels sectors de la societat més marginats jurídica
ment, socialment i políticament. 

Pe r això, més que no pas de cedir terreny per part de les opcions 
anticoncordatà ries, fóra més just parlar d'una actitud estratè
gica, una mica contradic tòria si es vol, contradicció que es jus
tifica pel parti pris a favor dels drets del poble. 

La crisi és innegable. Però les actituds que provoca no són ho
mogènies : ni en la base cristiana ni en la jerarquia, ni en els 
ciutadans ni en els governants. La salut de la societat demana, 
tanmateLx, una lògica coherent amb les exigències que aquesta 
crisi revela. 

Algunes perspectives 

Quines conclus ions podem apuntar després del que bem anat 
dient fins ara? Limitem-nos, amb vis ta al futur, a les cinc que 
segueixen. 

1. El Concordat de 1953 lla suscitat UI! cert l10mbre de lec
lIIres diferents. Entre elles aquestes: la imperialista (que ha po
sat en relleu l'ingred ient catòlic de l'edifici imperial que es va 
voler reconstruir), la regalista (que ha volgut subordmar l'Es
glés ia a l'Estat i instrumentalitzar-la al servei dels seus objec
tiu ), la teocràtica (que ha cercat l'auxili del braç secular per 
a l'autoconservació o exaltació de l'Església), l'espiritualista (que 
ha buidat de possibi litats la impostació de la fe sobre la defensa 
dels drets humans conculcats i sobre la denúncia de les mj us
deies dels o primits), la contestatària (que ha denunciat les con
tradi ccions d'un instrument jurídic inacceptable per una conscièn
cia crist iana o per una consciència polílica), la conjunluralment 
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utilitària (que, a desgrat de les motivacions contestatàries, ha 
admès els espais de lli bertat que c i Concordat atorgava per tal de 
fer-los extensius a.1 s ciutadans, privats d'un estatut normal de drets 

llibertats). 

2. Quan un Es tat r econeix garanteix la llibertat religiosa 
dels ciutadans i quan l'Església reconeix i respecta la llibertat 
política dels seus [idels, les relacions dels creients amb el poder 
públic, a nivell individual i associat, han de trobar la seva ex
pressió jurídica en formulacions paraHeles a l'estatut dels drets 
que per tanyen a tots els ci utadans i a l'estatut associatiu que re
gula associacions anàlogues. 

3. Posa t que la dimensió institucional de l'Església està al 
servei del Poble de Déu, la possible expressió jurídica dels fac
tors i de les en titats institucionals de l'Església ha de trobar el 
seu carril autèn tic di ntre e l s igne associa tiu de l'experiència ecle
sial i en el marc dels condicionaments jurídics que regulen la 
vida de les ins ti tucions orientades a la vivència associativa dels 
seus membres. 

4. De la mateixa manera que els crets humans i les lliber
tats polítiques necessiten, a part de les garanties const.itucionals 
que e ls ha d'oferir un Estat , el recolzament d'una instància su
,nrasta/al per tal que els valors fonamen tals de la persona no si
guin sacrificats a unes hipotètiques raons d'Estat, així també e l 
marc de la llibertat re ligiosa i dels drets associatius i institucio
nals que en deriven ha de trobar una garantia suprastata1, a més 
de les garan ties constitucionals. En el cas de l'Església, i mentre 
estem a l'expectativa de solucions internacionals tal vegada més 
adequades, e l Vaticà o la Santa Seu poden complir, de moment, 
aquest paper de recolzament d'unes gara nties suprastatals. 

s. En la hipòtesi d'una nOva solució concordatària o d'una 
solució de convenis parcials, caldria que quedés explíci tament 
afirmada i garantjda. dintre un termini relativamen t breu, la 
tendència envers Wt estatut associatiu anàleg al de les altres con
fessions religioses. 

Josep Bigordà 
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, 
RELACIONS ESGLESIA·ESTAT 

1975·76 

Cada dia llegim a la premsa /lOll Ctes relaeia
l1ades amb diversos aspectes de les relacions 
entre l'Església i l'Estat : nomenament de bis
bes, ensel1yw11enl religiós, elc. Però aquesta ilt
formació demm'UI una t r ia de les qii estions de 
fOlls. 

El treball que preselltem pretén fer una va· 
loració rigorosa de la situació d'aques tes reIa· 
ciolls -a partir d'un estL/di sistem àtic de di· 
versos diaris i ,"evistes del període que va del 
j llny de / 975 al juny de 1976, i que om et em per 
la seva e'rlel1sió ¡ m it'Zllciosital- i dibuixar LlITes 
pis tes de futur. 

Un canvi en els plantejaments de fons? 

El s darre rs anys la reflexió cre ient obre l'Església i la Seva 
missió ell e l món ha evolucionat notablement i ha sorprès molts 
dels nostres homes públics, d 'algun s dels quals depen ia la po
lítica de l'Es tat respecte a la Santa Seu. Partint de concepcions 
pre-conc iliars - j no donem un sentit pejoratiu al terme-, dcs 
de l'Estat se ccn trava b qüestió bàsica de tes re lacions en la 
«cor recta disti nc ió i l'aclariment de camps d'acció d'ambdues p<> 
tes tats».1 

E ls canvis in troduïts per la perspectiva del Vaticà II plante
jaren un problema de fons: l'Església ha revisat i refonnulat la 
imatge de s i mateixa l i replanteja les seves relacions amb el 
món des d'una perspectiva profètica.' No es tracta ja de . dis-

1. Aquest enfocament es troba a: Al fredo LóPEZ, ex-president de 
l'A. C. La ¡glesia desde el Estada, Ed. Nacional, Madrid 1972. 

2. Y. CONGAR, «Papel de la Iglesia en c I mundo de hoy» a . La I gle
sia en el ",,,,,do de hay., Ed. Taurus, Madrid 1970, pp. 381 -388. 

3. J UI1I\ NY, Da fUl1ciól1 profética de la I glesia y los concordatos, 
a «Ecclesia » núm . 1.573, gener 1973. 
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tingir matèries », sinó de crear relacioJ1s.~ Així, amb aquests plan· 
,ejaments, l'Església anal itza críticament els vincles que l'han 
unit amb e l règim sargil de la guena civil.' 

Mentre a l'Església es produïen aquests canvis -i no eren 
canvis de plantejament vinguts del Vaticà-, l'Estat continuava 
amb una visió dc l'Església des d'una eclesiologia de «dis tinción 
de pIanos» i una fraseologia de nOva cristiandad. 

Amb plantejaments tan divergents , les topades i les tensions 
eren inevitables . 

Amb la monarquia i la creació d'un nou gabinet de Govern 
sembla que es denota algun canvi. Passats els moments de for ta 
tensió que es produïren entre el final de setembre i l'octubre, 
arran de les penes de mort durament condemnades per Pau VI, 
les conversacions concordatàries es re.1ctivaren . Les declaracions 
dels ministres Fraga i Areilza agafen un to més liberal. L'aBusió 
a l'Esglés ia en el primer missatge de la Corona ja tenia aquest 
nou aire a què no estàvem hab ituat s i s ituava la problemàt ica en 
l'estricte terreny de la llibertat religiosa. 

Malgra t tot, s'han continuat produint incidents. E.s més, es 
pretén encara «acotar campos» a l'acció de l'Església i de l'Es· 
tat. «Hay cosas -deia M. Fraga- que nada tienen que ver 
con lo espiritual.» Arran de l'afirmació d'Areilza: «Lm estado 
lil"e, call U/Ja [glesia libre», comenta M. de Unciti: «Ú1 fórmula 
Liberal puede demostrarse valida para una paz exterior elll re la 
[glesia y los poder.s públicos, a precio, si" embargo, de rebajar 
el compromiso profético del evangelio .• • 

D'altra banda, la vida de l'Església a Espanya va fent el seu 
curs. Hi ha en e l seu in terior un ampli sector amb la ferma 
voluntat d'apropar-se al poble i viure amb ell . Fa la impressió 
que avui comença a ser menys important la qüestió de les re
lacions Església-Estat que la de les re lacions Església·Poble. Aquest 

4. J. M. SETrnN, Eclesiologia subyacente a la teoria concordataria., 
a Concordat o y sociedad pluralista, ¡Ed. Sigueme, Salamanca 1972. 

5. J. M. SETn~.N, Repercusiones del nacionalcato1icismo en la vida 
de nueslra Iglesia, a clglesia Viva., núm. 30 (1970), pp. 485496. 

6. . Ya., 17.II.76, p. 21. 
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procés d 'una major identificació amb e l poble agreuja els pro
b lemes de la relac ió de l'Església amb l'Estat a alts nivells. I , 
encara que sembli que s'han establert alguns ponts de cara a la 
negociació, no és difícil preveure que els problemes no tendiran 
a disminuir. 

To ta l: han canvia t les circumstàncies polítiques i sembla que 
les conversacions diplomà ti ques han sortit del «punt mort ,. en 

què es t robaven, pe rò els problemes de fon s con tinuen allà On 

eren. N'és una prova la manera com s'inte rpreta l'acció dc l 'Es~ 

glésia en la ll ei de reunió, la qual queda redtiida a l culte ... Només 
les parau les del rei apuntaven cap a nOLIS plantejame nt s , que 
no han passat, per ara, a res d'opera tiu i concre t. 

Paper de l'Església en l 'actual conjuntura politica 

Una dc Ics qües tions d'urgènci a que ens ha d' inquie ta r, a ls 
cre ien ts, és la del rol de la nostra comuni ta t ecles ial en c i mo
men t que vivim. EL soL fe t de plantejar aquesta qüestió ens 
suggereix ~ I guns problemes d'una certa importància pastoral. 

El primer d'aques ts problemes cons is teix en la funció del m è· 
Iode d'anàlis i quan es trac ta d'es tudiar la vi da de l'Església. Ai xò 
ens planteja, encara, un il ltre assumpte previ: no podem fer una 
lectura his tòrica freda. La nostra mirada va més enll à dc la pura 
anàlis i. Fem, endemés, una lectura creient de la història de l'Es
glésia, del seu paper enmig de la societat. Aquest nou factor no 
treu la ser ietat ni el rigor a l'anàlisi purament hjs tòrica. Nosal
tres afirmem que en aquesta història, amb totes les seves ambi
güita ts, se'ns fa present e l misteri de Jesús. Evidentment que 
la presència de l'Església en la societat ha de ser analitzada amb 
els mètodes hi stòrics, però el seu resultat no defineix el que és 
l'Esglés ia. 

Per la fe a firmem que l'Esperit de Jesús és viu en ella . La 
paraula defi n itiva per a judicar la vida de l'Església, la dóna l'c
vangeli . Pe r això s'ha d it , amb raó, quc les anàlisis sociològiques 
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no poden aplicar·se d'una manera indiscriminada a l'Església, 
sense ten ir en compte la seva pròp ia dialèctica, la seva identita t 
espi ritual ' Oblidar això significaria nO tenir en compte l'ésser 
més intim de la comunitat de creients de la qual hem rebut el 
testimon i de la Resurrecció de Jesús. 

Amb aquestes reflexions per endavant hem d'assumir les da· 
des que ens forneixen la realitat his tòrica i la sociològica. 

No fa gaire Areilza d istingia entre poder i força. L'Estat és 
un poder i l'Esglés ia, una torça. Això ens introdueix de ple en 
el paper social de l 'Església. Vulguem o no, escrivia Casimir Mar· 
li, l'Església té un pes politic inevitable .pel sol fet de ser una 
agrupació de persones en la societat i pel prestigi que conserva 
en amplis sectors ciutadans».' Actualment s'està treballant en l'a· 
nàl isi del rol de l'Església en la nostra societat! 

Encara sorgeix un a ltre problema de la constatació que feia 
José 'A. de AreiJza: ¿Al servei de qui es posa la «força» que té 
l'Església? Com utili tzar aquesta força sense caure en el pro· 
tagonisme polític? Com posar·la a l servei del poble, dels po· 
bres, dels margi nats, sense exercir una funció legitimadora dc 
corrents de signe contrari als que legit imà en un passat tan 
proper? Ens fem aquests interrogants a partir d'un fet contun· 
dent i incon trovert ible: l 'Esglés ia té un pes poli t ic en la so· 
cietat. 

7. A. SERRAMONA, Sobre el pluralisme eclesial, encara, a «Foc Nou_, 
maig 1976, p. 45. 

8. L'Església a Catalunya ell el canvi de la societat, a «Quaderns 
de Pastoral», núm. 40, febrer 1976, p. 45. 

9. Altres punts de referència: I uan I . R UIZ·RICO, .Las demandas 
de la Igles ia al sistema político espalïoh, a Cambio social y religión en 
Espa;ia, Ed. Fontanella, Barcelona 1975; ALVAREz BOLAoo, Teología po
lítica en España, a Dias y la ciudad, Ed. Cristiandad, Mad"id 1975; Guy 
H ERM ET, Reflexiones sobre las funciones politicas del catolicismo en 
los regímenes autorilarios, a ",Sistema_, núm. 4, gener 1974, pp. 23-24; 
A. C. CoMIN, La fe en la tierra, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 1975; 
J. I GoNzALEz FAUS, El pluralisme polltic dels cristians, a «Foc Nou_, 
maig 1976, pp. 15-17. 
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Autonomia del camp temporal i incidè ncia de la fe 
e n la vida sòcio-politica 

Hem pogut segui r obertament a través dels mitjans de co.
municació social a ll ò que fa poc només s'ins inuava sobre la re
lació entre marxisme i cristianisme. 

No és un problema nou entre nosaltres . El catolicisme espa
nyo l no va saber dibuixar en el seu moment una actitud crítica 
i de comprensió dels nous corrents com el liberali sme i el so
cialisme. Avui tOl-ne m a tenir sobre la taula la qüestió del COm
promís i la militància en organ itzacions o partits que s 'au tode
fin eL'(cn com ma rxis tes. 

Recentment, e ls b isbes espanyols han tornat a ocupar-se de la 
qüestió. Per la seva banda els cristians que han fet opcions mar
xi stes, amb ulla va riada gamma de posicions, han començat a 
declarar davant l'opinió pública que viuen les dues opcions i 
que no les consideren incompatibles. 

E ls antecedents més immediats de l'opció marxista dels cris
ti ans, ca l s ittIar-los al decenni que va dels anys quaranta als 
c inquant a. S. Vilar ha recolli t e l testimoni de militants que 

van passar per aquesta opció i que tingueren un difícil camí de 
fe .'o .e.s inte ressant recollir alguns d'aques ts testimonis: 

.e.s una ruptura [amb J"Església] per raons de classe_ es 
el fe t d' identificar to ta l'estructu ra eclesial amb l'estructura 
capitalis ta, que és la que intento comba tre. ( ... ) El fet de pertà
nyer a l'Esglés ia e t situa a l costat dels qui Són els teus enemics 
po lítics. Això és el que t'obliga a dir prou . ( ... ) El que no m'a
gradaria deixar establert és que la meva postura sigui definitiva. 
Vull dir que és una ruptura circumstancial, motivada per una 
s ituació d'estructura » (J. Ventura).u Víctor Martínez Con de, ex
voca l nacional de t'HOAC, es definirà com «un home d'extrac
ció catòlica i d'influència socialista • . " El F.L.P. (Frente de Libe
rac ión Nacional, «feIipe») pretenia «la revolució socialis ta partint 
del catolicisme».1l 

10. S . Vn.AR, Prolagol1istas de la Espatla democratica. La oposición 
a la Dictadura 1939-1969, Librerla Española, Paris 1968. 

11. I d., pp. 320-322. 
12. I d., p. 176. 
13. I d., p. 153. 
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Vila r comenta que a Espanya es dóna ja «un respecte entre 
creients i no creients»/4 i comenta que si l'esquerranisme amb 
què es manifesten e ls seus entrevistats resulta pràctic a l'hora 
de la veri tat, a Espanya li espera «un esdevenidor socialista: un 
socialisme econòmic en general i un humanisme socialista d'una 
tonalitat on s'a pleguen e lemen ts cris tians i marxistes».15 Amb tot, 
el mateix autor ha fet notar que en aquest tema hi ha una certa 
ambigüitat.1e 

El debal entorn a «Crist ian s pel Socialisme» (CPS ) s 'ha arri
bat a plantejar actua lment a nivell ep iscopal. ll Preocupa la miLi
tànc ia dels cristians en organitzacions marxi stes. Si haguéssim 
d'assenyalar a lgun document episcopal d'importància, farfem es
ment del document de treball del s bisbes de la Conferència epis
copal Catalana de l'any 1974, Mis/eri Pasqual i acció alliberadora. 
Explícitamen t s'hi fa alhora un rebuig del capitalisme i una 
crítica de l'acceptació del marxjsme i de la vinculació amb or· 
gan itzacions marxi stes, per acabar parlant de ]a possibilitat d'un 
socialisme respectuós dels drets humans com a compatible amb 
l'opció de fe. 

No calia que Pau VI en par1és poc abans de les eleccions ita· 
lianes perquè aquest problem a exis tís entre nosalt res. Ara el 
fenom en ha agafat major amplitud . ~.s un fet s ignificatiu amb 
uns antecedents històrics rem ots i uns altres de més propers. 
Davant d'això val ]a pena estalviar la condemna i la presa de 
posició preci pitada dels responsables de l'Església . J:.s una qües
tió força enrevessada que demana més atenció i prudència. En 
aquesta líni a cal e logiar ]a presa de posició de la Vicaria de 
la Zona Pasto ral de Barcelona-Sud (febrer de 1976)." 

14. ld., p. 192. 
15. l d., p. 25. 
16. I d., p. 155. 
17. Sobre C.P.S. : R. MATE, El desafío socialista, Ed. Sigueme, Sa

lamanca 1975; «Iglesia Viva», núrns. 52-53, 1974, Los cristianos frente al 
socialismo. Per a una visió de C.P.S.: J. J. GONZ,(LEZ FAUS, «Carta a los 
cristianos por el socialismo», recollida en el seu ll ibre La teología de 
cada dia, Ed. Sigueme, Salamanca 1976, pp. 358·372; J . M. GoNzAWZ 
RUIZ, interviu a diversos escriptors d'.EI Cierva., XXIV (1975) p. 25. 

18. «Quaderns de Pastoral», núm. 41 , abril 1976. 
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Els problemes pràctics derivats d 'aques ta militància tampoc 

no poden ser menystinguts i requereixen un tractament teòric 
adequat. Hom reconeix sovin t una certa ambigüüat en alguns 
plantejaments d'aquest problema. D'altra banda tampoc no és 

acceptable la ingenuïtat política a l'hora d'analitzar les decla

racions i manifestacions dels partits i les organitzacions marxis
tes entorn de la militància de cristians en e l seu interior. La 
cura amb què hom llegeix aquestes declaracions no és fruit 

de prejudicis ni de dogmatismes. Cal va lorar-les sabent que són 
fruit d'anàli s is tàctiques i estratègiques determinades. S'ha par
la t, pe r exemp le des del P .T.E. (Partit de l Treball d 'Espanya), de 
. la pros trac ió de l'Esglés ia jeràrquica espanyola davant el rè
gim de Franco» i de la «seva evolució galopant» i s'ha convidat «les 
masse s dels creients catòlics» a «alçar la veu, perquè ells són 
part fonamenta l de l poble espanyol, i a exigir a la jerarquia 
eclesiàs tica que deixi de prestar el seu suport a un règim dicta

toria l que trepitja els seus drets; a Integrar-se decididament en 
les organitzacions de masses obreres i populars, en el moviment 
antife ixi sta. Les masses cre ients necessiten també les llibertats 
democ ràtique ; conquerir-les és una necess itat per a tot el po

b le. » Aquesta era l'anàlisi que es feia a propòsit de la suspen
s ió de l'Assemblea Cristiana de Val1ecas . a Madrid." Pe l Seu can
tó, el P .C.E. publicà, pe l febrer de 1976, una declaració del Co
mitè Executiu del Partit sobre la «Militancia de cnstianos en 
e l Partida» .1\! 

A la llum d'aques tes declaracions podem veure ]a importàn
c ia de les qüestions que ens plantejàvem entorn del paper de 
l'E sglés ia e n la societat. ¿Es que la comunitat dels creients en 
Jesucr'ist són «les masses de creients»? itS que com a creients 
han d'actuar en la vida política? ¿On queda situada l'autonomia 
del temporal? 

Aques ta qüestió ens porta de ple cap a un altre problema de
batut, també, a la premsa aquests darre rs mesos: la possibilitat 
d'un p a rtit confessional. La qüestió de la confessionalitat ha es-

19. A .EI Correo del Puebl0., portaveu central del P.T.E.!., nÚ1D. 
(9.IV.76), p. 5. 
20. . Mundo Obrero., XLV, núm. 6 (10.3.76) , p. 5. 
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ta t el cavall de batalla més seriós de la nostra his tòria recent 
fins a la guerra civil. Ve l aquí l'experiència dels sindicalismes 
catòli cs escindits i enemistats tot al llarg de la seva existència 
i e l fracàs de l'o rganització política confessional a E spanya. Avui 
les coses semblen haver canviat una mica: es parla ja de «cripto
confessionalisme» ... l i 

En definitiva, la qüestió debatuda és la del pluralisme de 
les opc ions polítiques dels cris tians, de l'autonomia de la fe i 
les realitats temporals.u Què es vol dir quan es parla de «legítim» 
pluralis me? Quins supòsits doctrinals i polítics hi ha darrera 
aquests qualificatius? 

La qüestió de l'ensenyament ha sortit , també, a la llum pú
blica, a partir de les «alternatives. de diversos CoHegis de Lli
cenciats i de l'Escola d'Estiu , de Barcelona. No és cap exagera
ció afj¡·mar que la qüestió de l'ensenyament s'ha disparat en el 
nostre país. Resorgeix, amb força , l'antiga polèmica entre l'es
cola neu tra i la confessional, la privada i la pública. Davant certs 
planteja ments hom treu la impress ió que torna a ls temps de les 
campanyes contra l'«escola moderna» i de }'«ensenyament eman
cipat de la t irania de l'Esglés ia».» S'ha fet ben poc per situar 
la qüestió en camins millors . Es perfilen nous enfocaments, però 
encara es nota una absència de plantejaments de fons i els que 
s'han fet no han estat suficientment valorats.14 

Hom té la impressió, en acabar aquestes ra tlles, d'haver sus
c itat moltes qüestions però pocs camins de solució. De fet, es 
tractava només de centrar les qüestions que durant aquest pe
ríode (1975-1976) s'han debatut públicament respecte a les rela
cions Església-Estat i les rel acions Església-societat espanyola. 

Salvador Carrasca 

21. . Ya. (15.2 .76). p. 23. Es lracla d'un arlicle de M. de Unciti. 
22. . Fou Nou., núm. 25, maig 1976, pp. 12-21. 
23. Prefaci de l'obra de Ferrer i Guàrdia, La Escuela Moderna, Ed. 

Estudios, València (sense data). 
24. En aquest darrer cas es troba el llibre de J. M. TOTOSAUS, Es

glésia i món escolar, Ed. Saurí, Montserrat, 1973. Cal esmentar, també, 
un art icle d'Olegario GONzALEZ DE CARDENAL, La ol ra altenlativa de la 
enseñanza, a . Vida Nueva., núm. 1.036 (26.6.76). pp. 23-30. 
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JESUCRIST A LA CATEQUESI 

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi ha 
emprès la tasca de revisió dels seus matcrials 
catequètics de cara als infanls. Es a l'illterior 
d'aquest treball que s'inscriu l'es tudi de Jesús 
HI/gI/et, el qual posa e ll r elleu els encerts però 
tam bé els buits que aTa es volen corregir: la 
dimensió comunitària i social, partir de la vida 
per ella mateixa i una presentació més viva i 
l11 és rica de Jesucrist. 

La present reflexió està feta a partir dels catecismes publi
cats pel Secretariat I nterdiocesà de Catequesi. l encara no ben 
bé de tO ts. De fet, sc circumsc riu a l'anàlisi dels tres catecis
mes des tinats als infants de 7- 10 anys : Caminem amb Jesús cap 

li la casa del Pare, Som a la casa d el Senyor, Hem vist el Senyor. 

1. En primer lloc, cal reconèLxer que els catecismes són cris· 
toCèlllrics. Aquest principi, que ja en el temps de la seva elabo

ració ocupava un lloc preeminent en els clencs de lleis de la 
catequesi, va ser assumit amb tot el rigor en la confecció dels 
nostres catecismes, En efecte, Jesús és en tot moment el qui ens 
dóna a conèixer el Parc, e l qui ens mos tra el camí de la vida 
-{) millor, és el camí-, el qui protagonitza els sagraments. To t 
i admetent que , al menys en alguns temes, d'aquest cristocen
trisme, se'n podria treure més suc. 

2. La figu ra que ens ofereixell de Jesús és l 'ortodoxa, la del 
Jel'ús del kerigma, amb incorporacions d'una teologia renovada 
( l' . e. Som ... , 2J , sob re la resurrecció). Si bé, de vegades , es nota 
la incapacitat de desfer-se de les fórmules fetes (p. e. a Cami
Hem .. " 18, les fórmu les sob re la redempc ió amb reminiscències 
exp iatòries). 

Però cal admetre també que en general fa la impressió d'un 
Jesús una mica «sapigut», d'un Jesús sense sorpreses, sense no
ve tat. Una figura de Jesús (pot servir d'excusa l'estructura de 
mini-temes) una mica vaga, amb trets formals i esvaïts, sense 
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aquell a força, vivesa i concreció d'un personatge de carn i ossos. 
Un Jesús en qu i sembla que hem projectat senzillament - bus
cant-ne, això sí, la justi ficació en els textos evangèlics- aquelles 
coses bones que ens sabem, o ens creiem saber, de Déu. Això no 
deixa de ser en detriment d'aquella palpitació humana perso
nal que hauria de tenir sempre la figura de Jesús. 

El Jesucrist dels nostres catecismes és, en general, un Je
sucrist molt individual, amb el qual ens hem d'entendre cada u, 
que ens parla a cadascú, encara que de vegades ens parli dels 
altres. Un Jesucris t piadós. de contorns suaus -una mica de 
color de rosa-, sense conflictiv itats, es tridències ni tensions. Que 
correspon, per altra banda, a la figura d'un nen ideal, «maco» 
i polit, una mi ca burgès, que en diríem ara. Això fa que, sense 
de ixar de ser una figura d igna, a la llarga et fa la impressió d'u
na figura una mica tova, poc seriosa, poc vi ril, de l'home bo, 
que to t ho fa bé i vol que els infants siguin bons mi nyons. No 
hi manquen certament les exigències interpersonals. de cara als 
a lt res, però n 'és to talment absent la d imensió social, all ibera
dora de la fe. A més a més, els exemples adduïts de relacions in
te rpersonals són ordinàriament de ca ire benèfic. No és estrany, 
puix pel nos tre sò l no havi en bufat encara els aires de la teo
logia políti ca, de la catequesi alliberadora. Certament, caldria 
estudiar fins a qu in punt l'infant és capaç de viure la dimensió 
comunitària i social. Però sembla que unes dimensions tan fona
mentals de la fe cristiana d'alguna manera hi haurien de ser 
presents . l enca ra que l'enfocament hagués de ser bàsicament 
personal, les dimensions comunitària i social podrien traslluir
~ 'hi de diverses maneres (p. e . a Caminem .... 12 , es trasllueix, ex
cepcionalment, a l'oració). 

Dues paraules sobre la divinitat de Jesús. Els catecismes , 
creiem que amb encert, a fi de remarcar el caràcter personal 
de Jesús i la seva distinció de Déu-Pare, no corren a explicitar 
la divinitat de Jesús en el marc intricat de la teologia trinità
ria. Sense entelar-la mai, sinó suposant-la, s'acontenten ordinà
riament de presentar JesÚ5I com el gran amic de Déu, el Mes
tre bo (Som ... , 2), accentuant la seva intimitat amb Déu. Si bé 
no defugen tampoc, quan s'escau, de presentar-lo obertament com 
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el Fill de Déu (p. C., Helll vis t .. , 14 i IS). O c reiem que d'aquest 
procediment pedagògi c, se'n ressenti e n cap moment la fe de 

l'Església. 

3. Un capíto l a pan mereix l'estructura dels nostres catecis
Illes , tant pel que fa referència a l'ordre del temari co m a t'es

truc tura de cada tema. Aquest punt, e l considerem primordial 

dc cara a una possible renovació de materials. 
L'ordre bàs ic dels temaris és el s istemàtic, conjugant amb el 

del temps litúrgic i e l de la història de salvació (aquest sobretot 
a /-l ent vist el Senyor). :E:s que els nostres catecismes s 'incorporen 
al moviment catequètic cap a la segona meita t dels anys seixanta , 
amb la catequesi existencial o antropològica no presa enca ra 
prou seriosament. Una catequesi que parteix fins a cert punt de 
l'expe riè ncia , però que no ha a rrib a t a fe r de ¡'experiència el seu 

objecte. 
El model catequètic emprat és, en paraules del Document de 

Mall orca, e l d 'una catequesi estructurada en un triple temps: 
pa rtir de la vida, re muntar-se al missatge, retornar a la vida_ En 

e fecte, e ls te mes pa rteixen gairebé sempre d'una experiència del 
nen, pe rò aquesta experi ència no e s pren per l/interès que pugui 
te nir en s i ma te ixa, s inó que - llevat de casos comptats- es fa 
servir només, pe r via d'a na logia, de mitjà pe r a una millor com

prensió del missatge. Una experiència, per tant, no tal com és 
e n s i, e n la seva dinà mica in terna, sinó agafada a pessics, segons 
e ls inte ressos de l missa tge. 

L'expe riè nc ia dc la qua l es pa rteLx és, p er altra banda, la d'un 
ne n tipus , la d 'un ne n ideal , molt poc en correspondència amb la 
rea litat de molts ambie nts. Fins a quin punt no podem deixa r 
dc preguntar-nos , aquesta experiència càndida, una mica emme
lada , DO xocarà a mb l'experiència crua de molts infants i no des

virtua rà ta nos tra mateixa catequesi a mida que els nois es 
fac in gran s i s 'e nfrontin amb la duresa de la vida? 

AI fin al de cada tema es [a generalment el re torn a la vida, 
però es fa o bé en termes moralitzants o bé, més sovint, a ni
vell de s imple a sserció enunciativa: _això s 'esdevé quan . .. » (p. e . 
Caminem .. , 20 i Hem vis!. .. , 13. Pot ser representativa la con-
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elusió de Caminem ... , 12: . Si volem ser amics de Jesús hem d'es· 
timar els altres. Sempre que fem una cosa per estimar els altres, 
Jorn amics de Jesús»), que no arriba a sostreure les veritats de 
sa lvacIó d'un pla teòric o abstracte, purament enunciatiu. 

En resum, creiem que d'aquesta estructuració sistemàtica i es· 
micolada, en surten malparats tant ¡'infant en la seva experièn
cia real com Jesucrist en la seva figura viva i autèntica, que 
queda carn dissecada en uns trets fOlmals. I no és pas que vul· 
guem negar els encerts de mO)ls tcmcs la part expositiva dels 
quals (sobre tot a Som a la casa del Senyor i Hem visI el Senyor) 
de vegades és ben reeixida. 

4. Potser aquesta estructura es podria encara mantenir els 
primers cursos. Però creiem que, en línies generals, s'ha d'anar 
decid ida ment cap a l'objectiu que ens proposava ja e l Document 
de Mallorca : . La catequesi ha d'iHuminar [hauria pogut dir, pot· 
ser millor, «interpretar»] l'experiència humana perquè sigui vis
cuda, en relació viva amb Jesucrist, com a experiència cristiana .• 
En efecLe, les realitats cristianes no constitueixen Ull món a part 
de la vida dels homes : la revelació és tant revelació de Déu corn 
de l'home i la salvació de Jesucrist és tot justamcnt la salva· 
ció de l'homc. l és a l'inte rio r de la vida i de la història dels 
homes que Déu es fa present, actua j continua revelant-se. No 
es trac ta, per tant, de fer el pas de les realitats humanes a unes 
realitats cristianes, sinó d'aprofundir les realitats humanes tot 
interpretant.les a la llum del miste ri de Crist. Podríem dir que 
la catequesi no ha de fer sinó ajudar a veure i viure les realitats 
humanes -amor, sofriment, pau, justícia, matrimoni, educació, 
progrés, treball, mort, etc.- amb aquella plenitud que se'ns ha 
revelat en Jesucrist i que se'ns ha fet possible ' viure gràcies a 
ell mateix. Les realitats de la fe - la paternita t de Déu, la salva· 
ció de Jesucrist, la gràcia de l'Esperit- no són experimentables 
ni verificables en elles mateixes. L'únic que està al nostre abast 
-i això é .... l'experiència cristiana- és l'experiència del sentit i 
la plenitud d'una vida viscuda sota la llum i la força d'aquestes 
realitats. 

Això suposa començar per respectar i aprofundir al màxim l'ex-
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periència real de l'infant en la seva estructura i dinàmica inter
nes, que ha de passar de mitjà a objecte de la catequesi. Cosa que 
permetria segurament també una presentació més fica i més viva 
de la figura de Jesucrist. Els temes bàsics de cada curs passa
ricn a ser molt pocs i vindrien determinats per les experiències 
bàsiques que configuren la vida de l'infant; experiències condi
cionades no sols per l'edat sinó també per l'ambient social de 
l'in fan t. Les guies catequètiques ha urien d'oferir, juntament amb 
una presentació profunda de l'experiència de l'infant i de l'as
pec te corresponen t dc l misteri cristià, .una mult iplicitat i abwl· 
dància de pistes, orientacions, materials i recursos que perme
tessin al catequista d 'aj udar el grup a fer el seu camí en l'a
prorundinlcnt i la interpretació cristiana de la seva experiència. 
Això no descarta pas -tot al contrari- exposicions, aprofundi
ments o recapitulacions doctrinals, mentre s'insereixin en el di
namisme vital de la ca tequesi; mentre responguin d'alguna manc
ra al desig o interès del catequitzand. La vida no està pas renyi
da amb els coneixements, però convé que aquests neixin i es no
dreix in de la vida per a la vida. 

5. Aques ta estruc turació ajudaria a resoldre a la vegada tres 
pegues que trobem en e ls catecismes actuals. 

En primer lloc, permetria als infants, terriblement actius, de 
participar des de l primer moment i de reviure així l'experièn
cia que es tracta d' interpretar cris tianament. No com ara, que 
les activitats es reserven normalment pel final, a guisa d'apèndix. 

D'aquesta manera s'evitaria tam bé l'estil de rotlle o sermó 
que predomina en tots els temes i que els infants suporten cada 
dia menys . 

l, finalme nt, potser resoldríem en part el problema de la DO. 

veta t o del progrés en la catequesi. ¿Com fer-ho per evitar que 
a parti r de l segon o tercer curs els soni tot a sabut i poder man
tenir l'interès dels infants? Sens dubte que l'experiència presa se
riosament seria un principi de dosificació i de renovació de la 
cateques i. 

6. S'hauria de procurar -i gairebé di ríem que mal senyal si 
no s'aconsegue ix- que en un cert moment sorgís en els nois i les 
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noies el desig de fer un estudi seriós i penetrant de Jesús. Un 
bon moment seria l'adolescència, quan el noi és capaç d'inte
ressar-se per la persona de Jesús. Encara que de vegades a aques
ta edat prefereix inventar-se el seu Jesús que cenyir-se a un es
tudi rigorós sobre Jesús. I en realitat creiem que no sc'l pot 
privar de buscar ta seva relació personal amb Jesús, la seva 
manera de comprendre'l i de viure'l, però se li ha de fer en
tendre també que malament podrà inventar amb fidelitat el seu 
Jesú s si no en té un coneixement objectiu i profund . 

Respecte al procés a seguir en aquest estudi sobre la perso
na de Jesús, pot sel' interessan t l'observació de l'Informe d'LC.C.E. 
sobre l'actitud del jove davant Jesucri st , en constatar la dificul
tat de molts joves per comprendre i viure la presència actual 
del Crist: 

«En estudiar aquesta s ituació, constatem que en la catequesi 
o l'educació de la fe d'aquests joves s'ha seguit un procés invers 
al que creiem que afavoriria l'accés dels joves a la fe: han co
mençat per aprendre coses de Jesús (el Jesús històric). Sobre 
aquestes coses s'ha fonamentat la seva divinitat. S'ha intentat, 
després, aproximar-se al misteri pasqual de Crist. l la presència 
actual de Jesús vivent, operant en la hi stòria, en la comunitat, en 
l'univers, és el greu problema dels joves. 

»En aquest punt, tan crucial en el cristianisme, ens permetem 
d'indicar l'itinerari oposat: la urgència del testimoni de l'Esglé
sia i la comunitat sobre la presència actuant i celebrada de Je
sús enlre nosaltres serviria de base a la catequesi del misteri 
pasqua l de Crist en la seva mort i resurrecció. 

»A partir d'aquest misteri s'arribaria a la confessió que Jesús 
és el Senyor, el FiJI de Déu; el mateix Jesús del qual tenim da
des que fan referència a la seva vida humana en un moment de
terminat de la història. » 

7. Una última reflexió. El nostre objectiu ha de ser, sens 
dubte, predicar l'evangeli, fer deixebles o seguidors d'aquest 
Jesucris t que ens obre el camí d'una humanitat nova. Aquest és 
el nord pastoral que no hem de perdre mai de vista. 

Però pot ser que, de vegades, a la pràctica, ens haguem de 
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quedar amb totes les ganes d'anunciar i fer conèixer Jesucrist, 
perquè preveiem que el nostre missatge no seria ben rebut i 
que el nostre zel r~suItaria contraproduent. I que l'únic que pu
guem fer és ajudar eis homes a ser més homes. No ens desespe
rem. Pensem, com hem dit abans, que la salvació de Jesucrist és 
la salvació de l'home i que la vida cristiana no és sinó aquella 
dimensió més profunda amb què l'home, per un do de Déu en 
Jesucri st, pOt viure la seva vida. Per tant, ajudar els homes a 
viure més plenament i autènticament la seva vida, aj udar-los a 
obrir-se al bé i a la veritat ja és salvació de Jesucrist, encara que 
no puguem anomenar-la pel seu nom; ja és evangelització, encara 
que no plena. 

r és que, a la pràctica, la descoberta de Jesucrist haurà de 
ser moltes vegades -i potser cada vegada més- el terme d'un 
llarg procés de maduració. r nO ohlidem que el millor camí per 
dur els homes fins al reconeixement de Jesucrist és el del testi
moni d'una vida transformada radicalment per la novetat cris
tiana. 

Jesús Huguet 
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LA PAGA DEL CLERGAT 

I EL SERVEI DE LES COMUNITATS 

La qüest ió econòm ica del clergat va estreta· 
ment lligada al servei de les comunitats. Per 
fl ixò mnb aquest problema se'n plantegen molls 
alt res: el paper del clergat i els seus privilegis, 
la independència de l'Església respecte de l'Es· 
tat, els ministeris, la racionalització de la pas· 
tora l i les seves prioritals~ la professionalització 
civil dels capellans, elc. 

Tot i que mancaven confirmacions oficials, ja s'havia anat 
dient que la paga de l'Es tat a la clerecia augmentaria substan· 
cialment. L'any nOu ha vingut amb aq ues ta rifeta per al clergat 
parroquial. El present que l'administració fa a la clerecia soferta 
de les parròquies, no tothom se'l mira sense preocupacions. Al
guns sectors - reduïts- de la clerecia , dels laics han fet carn· 
panya perquè no s'esdevingués aquest augment, amb l'esperança 
que les cinc mil pessetes de l'actual subvenció esta tal arribarien 
a ser aviat, amb la inflació, una ridiculesa. A més, la campanya 
es proposava que les gest ions entre l'administració i ]a jerar~ 
quia eclesiàstica sobre aquesta qüestió t~n guessjn publicitat. L'aug~ 
ment ha vi ngut, i e ls in teressats no han estat assabentats de com 
s'ha fel. 

Amb aquesta incrementada aportació econòmica, l'adminis~ 

tració haurà reconegut que la norma c.oncordatària continua en 
vigor mentre no sigui extingida, i haurà volgut donar compli. 
ment al compromís de mantenir la paga del clergat a un nivell 
~imilar al sou del s mestres. Per la seva part, la jerarquia ec1e~ 

siàstica, particul arment la de les diòcesis amb menors recursos 
econòmics, haurà respirat, perquè la situació econòmica de gran 
part del clergat d'aquelles esglésies es trobava sota nivells mi· 
nims, i perquè les protestes d'aquest clergat econòmicament de· 
primit ja es feien sentir amb insistència. 

¿Tots tranquil s, dOIlCS, o bé, en el cas dels qu i propugnaven 
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ci «ne varie /u r», d~senga nya ts ? o. La tranquiHitat és precària. 
L'augment dc la paga esta tal no és una panacea incondicionada i 
defin itiva: és una dos i d'oxigen que all arga la vigència del s is
lema per un termini de dos anys, mentre se suposa que es va 
negociant la qüe tió econòmica del clergat i de l'Església, en el 
ma rc del replantejament general del Concordat. 

Els partidari s de l'abolició de la paga de l'Estat tampoc no 
tenen motiu s per a una decepció absoluta. Els dos anys de coll 
que resten, caldria apro t ¡lar-los per d ir-nos les veritats en aquest 
terreny, i per arribar a solucions sati sfactòries a llarg termi
ni: solucions que donessin gara nties d' independència de l'Es
glésia respecte del poder civil, que alliberessin els sacerdots de 
l'oprobi d 'haver-se de presentar davant la gent -particularment 
el s assalariats més conscien ts- com a beneficiaris d'una situació 
p rivilegiada que gravita sobre l'esquena del poble, i que esta
blissin les bases d'un servei ministerial que , en bo na part per 
mo tius econòmics, es manté en massa casos amb el nom de servei 
a la com unitat cristiana, encara que e l «servit » resulti en real itat 
el clergue individual, o c i clerga t Com a estamen t. 

Sobre aques t últim pun t, valdria la pena de dir alguna de les 
verita ts que ens hauríem d'anar coml1nicant, mentre disposeJTI 
de temps per a donar al ministeri presbiteral un major àmbi t 
de lli bertat evangèlica i de funcionalitat davant la comunitat 
cristiana. Ningú no deixa de reconèixer, ni entre els clergues 
més necessitats dc la paga de l'Estat , que en aquest sentit l'i
deal seria que fos la comuni tat cristiana la que sos tingués eco
nòmicament els seus propis serveis . Resulta clar que, amb aquest 
plantejament, la comunitat cristiana adqull"iria lògicament més 
possibilitats reals de fer valer el dret que li correspon a uns ser
veis ministerials que no es limitin a ser rituals i burocràtics. 
l que, previs iblement , la possibilitat de fer valer aquest dret 
engendra ria tens ions intraecles ia1s : el clergat com a estament 
tindria tendència a reaccionar defensant les posicions ja adqui
rides de preponderància . La caixa de compensació, administrada 
exclusi va ment pel clergat o per personal addicte, podria ser una 
resposta aparentment comunitària que podria resguardar el cler
gat de les exigències del poble fidel. 
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Però la realitat és que les comunitats cristianes, globalment, 
no es troben en dispos ició de finançar en l'ac tualitat tot l 'esta
ment cle rical i tota la burocràcia ecles iàs tica muntada bàsicament 
sobre el cl erga t. I a ixí, el plantejament del sos tenimen t intra
eclesia l del s cle rgues queda ajornat «sine die» , amb vagues la
m entacions sobre la manca de consciència econòmica de ls fi
de ls. 

Ta l vegada, per a facilitar l'arribeda de l'auLOfinançaci6 in
traecJesial, hauríem de fixar l'a tenció no sols en la insuficiència 
dels recursos econòmics provinen ts dels fi dels, si nó també en un 
poss ible reajustament dels serveis minis terials oferts, i de les 
condicions en les quals el cle rgat presta els esmen ta ts serveis. 

Reaj usta r serveis . Entre nosaltres , ja hi ha qui subratlla la 
urgència de sotme tre les activitats clerica ls a una certa raciona
lització de l temps esmerça t en cadascuna d 'elles, i de prioritats. 
Així es pod ria arri bar a establir COm una mena de «plantilla» de 
persona l, s'aprofitarien forces j s'aconseguiria un rendiment su
perior. Des del punt de vista econòml t.: aquest reaj ustament re
d uiria els costos globals i faria poss ible de presenta r als fidels 
uns pressu postos raonats de despeses. 

Quant a Ics condicions en les qual s són presta ts els sen /e is cle
r ica ls, és evident que la professionalitzaci6 civil d'una part del 
clergat augmen taria les possibilita ts de sostenir un nombre de
termina t de clergues (o de laics) per a dedicar-se a ple temps al 
servei de la comunitat. 

¿Hi es taria disposat, l'actua l estamen t clerical , a fer aquests 
replantejamen ts? ¿S'hauria d'esperar, per a fer-los, ¡'an-ibada 
a l poder d 'un govern de signe laïcisl:::l , amb les reaccions emo
cionals previsibles que pertorbarien e l procés de reajustament? 
¿No s' incl inen en general e ls clergues a concebre l'aportació eco
nòmica dels fidels com un òbol posat incondicionalment en mans 
del cle rgat, o millor dit, de la classe dirigent del clergat, i orien
tat a man ten ir subs tancialment incanviades les posicions de po
der -no precisament evangèlic- detentades pe r l'estament cle
rical dins l'Església? Si e ls . alliberats . ho haguessin de ser en 
funció del se rvei veritable de les comunitats cristianes, ¿no tron-
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tollarien bastanLes posicions adquirides dins la burocràcia ecle
siàstica? 

La qüestió econòm ica del clergat no es pot deslligar del servei 
o les comunitats. Si la poga de l'Estat hipoteca en certa manera 
el servei ministerial, la coHaboració econòmica dels fidels no pot 
ser invocada honradament sense replantejar a fons el paper dels 
clergues en la vicia de les comu nitats. Perquè, pel servei de les 
comunitats cie fe, els val la pena als cristians de sacrificar-se i 
de lluitar. Però, en canvi, no és possible de presentar com una 
tasca estimulan t i digna la conservació de "estamen t clerical, 
avu i amb signes clars de decadència, que disf¡'uta d'una preponde· 
rància i d'uns privilegis dins la comunitat cristiana, que no han 
estat ob tinguts sinó per raons sociològiques i cu.!turals j a ana
cròniques. 

Casimir Martí 
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TEX 
TOS i 
MATERIALS 

ELS BISBES DAVANT 

LA QÜESTiÓ ESCOLAR 

Ulla altra veu d'Esglés ia ha volgut ressonar 
(lrrWl del document de l'episcopat espanyol so
bre l'ensenyament. Uua altra veu perquè els 
cristians que lllm firmat aquest n1mú{est, preo
cltpats també per la presència de l'Església en 
el món escolar, pensen i t reballen en Ulla línia 
d iferent de la que preconitza el document es
mentat. 

La Comissió Permanent de la .Conferencia del Episcopado 
esp3lïol» fe ia públic e l setembre passat un document sobre «Los 
planteamien tos actuales de la enseñanza». 

A l'octubre, els bisbes catalans presentaven un . Document de 
Treball . sobre . L'escola cristiana que \'olem •. 
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Es tracta dc dos escrits d'abast i de significació diferents 
que no poden ser tractats de la mate ixa manera. Les ratlles que 
segueixen a continuació són una anàlis i. de «los planteamientos 
actua/es de la ense,ianz.a» dels bisbes espanyols. 

La nostra anàlis i seguirà la pauta següent: I: La Teologia. II: 
Lo vis ió de la societa t espanyola. III: La visió de l 'Església real. 
IV: La Pedagogia. 

La Teologia que implica. presenta diversos punts, que no ens 
semblen prou clars. Per exemple: 

a) L'apeHació constant al baptisme de la població escolar, 
sense interrogar-se sobre les motivacions ni la signjficació d'a
ques t fet, tradueix la imatge d 'u na Església basada més en el 
conrorm ismc d'una pràcti ca sacramental ambigua, que no pas en 

!a decis ió personal de fe dels creients. 
b) Argumen ta r la necessitat de la formació religiosa basant

se en el baptisme rebut pel s infants és urgir un plantejament de 
fe sobre un fet majoritàriament sociològic. 

e) La con sideració dc l'escola com a àmbit d'evangelització i 
de catequesi va aparellada amb un confusionisme entre comu
nitat escolar i comunitat cristiana, entre mestre i catequista, 
entre fe i cultura, entre missió de l'Església i servei públic, e tc. 
D'aquesta forma, e ls plans es difuminen i l'encarnació en el món 
tendeix a confondre's amb la possessió i el domini . Així l'actual 
situació de la societat de l'Estat espanyol és assimi lada a una si
tuació de cristiandat, avui ja superada. 

<I) En aquesta mateixa línia, els bisbes recorren a l'Estat 
perquè l'Església pugui realitzar, al \larg i ample de l'àmbit es
colar, una educació de la fe que reclama com a tasca pròpia. 

Aquesta teologia subjacent no ens sembla que se situï en la 
línia de la reflexió teològica actual, ni que assumeixi la distinció 
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en tre Església i societa t. En copseqüència, no ens sembla ca· 
paci tada per a plantejar correctament, avui, la presència de l'Es· 
glésia i dels cris tians en la socie tat , ni les re lacions entre 
Església i Estal. 

11 

La visió de la societat de l'Esta t espanyol que es dedueix del 
document deixa a l'ombra molts aspectes de gran importància. A 
desgrat de les afirmacions que es fan a ls números introductoris 
sobre e ls canvis ràpids i profunds, ens sembla q ue les diTec· 
trius sobre e ls problemes del món escolar es donen des d'un de
te rminat idea l de socie ta t , sense prendre en considerac ió : 

a) La diversita t rea l de comportaments i actituds davant la 
fe c ri s t iana i l'Església i e ls ca nvis que s'han operat i continuen 
en cu rs, encara que pràcticament tot hom con tinuï batejant·se per 
l'Esglés ia catòlica (únic e lemen t que els bisbes semblen p rendre 
en consideració a l'hora de valorar la fe del poble). 

Ib) Que e l dret a tenir una escola mínimamen t digna i gra· 
tuïta és fonamen ta l i previ a tOL a ltre dret i no po t posar·se a l 
ma te ix rengle del dre t de ls pa res a tenir escoles d'una de termi· 
nada ideologia. l que, per desgràcia, a l nostre país encara que
den nois sense escolaritzar o mal escolaritza ts . En aq uestes cir· 
cUlTIstàncics, insistir en la defensa de les escoles de l'Església 
aboca al manteniment d'aques ta greu injustícia. 

e) La política de les subvencions tal com s'es tà prac ticant: 
pagades de ls fons públics, donades sense controls socials en la 
d is tribució ni en l'administració, posades majoritàdament al ser· 
ve í d 'escoles d 'una dete rminada ideologia, les subvencions impe· 
deixen, de fet, que es faci efectiu el principi teòric de la igua l. 
tat d'oportuni tats i la gratuïta t promesa en la Llei General d'E· 
ducació de 197 1. Estab ilitzar-les, en un país pobre i amb recur
sos limita ts com e l nostre, sign ifica, de fet, fre nar pe r mo1t temps 
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la creac ió d'una bona escola pública i gratu'ita al servei de 
to thom . 

• d ) La presència de molts grups, de cris tian s i de no cris
tians, que treball en hones tament en c i camp educatiu amb vista 
a cons truir un demà millor i disti.nt amb òptiques di ferents de 
la que preconitza el document epi scopal. To ts ells no poden Sell

tir-se encora tjats per la pa raula dels bisbes . A desgr a t de les 
seves apeHacions al dià leg, cons iderem que aquest document no 
ve precisa ment a encoratj ar-lo, s inó que e l di ficulta. 

e) L'ex istènc ia de mestres , cre ien ts i no cre ients, que consi
deren com un dret adquirit que a l'escola no hi han de fer cap 
mena de catequesi, encara que s'amagui sota expressions més 
suaus com «àrea de formació religio sa . , o «classe de religió • . 

Aquesta visió de la socie tat, ultra ser unilateral, tradueix 
una determinada concepció, que no correspon a ]a consciència 
que l'home modern ha anat adquirint sobre e l secularisme, la 
in dependència i e l respecte mu tu en lre poders públics i Església 
i e l pa per protagonis ta de l'Es tat. 

III 

La visió de /' Església real, sobretot pel que fa referència a l 
ca mp de l'ensenyament, ens sembla també plena de llacunes. No 
veiem que e ls bisbes prenguin en consideració, en el seu docu
ment: 

a) Els resultats, tan migrats pe r una banda, tan tristos per 
a ltra , tan contraproduents i to t, de 40 anys de classe de religió 
ofi cia l i obligatò ria. 

b ) La forta «crisi. que travessen els anomenats «coHegis de 
l' Església» per diverses causes: la manca d'efectius , la contrac
tació de personal docent (no sempre cris tià), e ls problemes em
presaria ls en què es debaten, el tancament de molts coHegis de 
poblacions petites i els aires de renovació que penetren moltes 
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congregacions re ligioses d'ensenyament j que porten alguns dels 
seus membres a fer plantejaments teòrics i p ràctics ben dis tints 
dels que els bisbes presenten. 

e) La crítica que es fa de la presència de l'Església en el món 
escolar, des de dintre i des de fora del clos eclesial, que no és 
nova, però que ha pres noves dimensions i nous aspectes, que 
no necessàriament és pejorativa ni malintencionada i que apor
ta nombrosos e lements a tenir en compte a l'hora de donar 
orientacions, que no veiem acollits en el document episcopal. 

d) L'esforç d'aquells mestres cristians que han escollit l 'es
cola pública com a lloc de treball, precisament per a inscriure·hi 
el seu testimoni de creients, i que se senten marginats d'unes 
orientacions destinades fonamentalment a reivindicar la forma
ció rel igiosa a tots e ls centres j la importància primordial de les 
escoles de l'Església. 

e) L'esforç de nombroses comunitats cristianes, iniciat ja fa 
anys, per assumir directament l'obra de la transmissió i educació 
de la fe (moviments lmcs apostòlics, mares catequistes, centres 
de cateques i parroquial o de sector, comunitats populars ... ). Tot 
aquest esforç és qualificat explícitament d'«abandó», de «tanca
ment» i de «ghetto». Aquestes afirmacions del núm. 37 ens sem
blen particularment greus: ¿ des de quan són «ghettos» els «es
pais i Ics institucions de la comunitat ec1esial» i no ho s6n, per 
exemple, determinades escoles cristianes o determinats centres 
parroquials? 

IV 

Pedagògicament, el gran principi del document que glossem 
és que «la integració de la formació religiosa amb la visió global 
del món» ha de tenir lloc des dels primers anys a l'escola. Nos· 
altres considerem que, avui per avui, aquest principi és força 
di scutible, i que planteja tota una sèrie d'interrogants: 

a) Aquesta integració inicial des de l'escola primària, ¿és 
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realment possib-le en una societa t com la nos tra, en què les in· 
fluències que reben l'in fant i e l jove SÓn múltiples, divers ificades 
i com plexes (família, aJnics, lectures, carrer, televi sió ... )? En 
~questa situació, ¿no sembla més rea lis ta pensar que la síntesi 
serà, en tot cas, el resul tat d'una opció personal que s'anirà opc· 
ran t amb el pas dels anys i la madu1'ació de la personalitat? 

b) Les articulacions i coherències prematures, ¿no poden dl· 
ficu ltar, més que no pas ajudar, a situar-se en un món pluralista 
i clivers? A clesgrat cic la seva dificulta t innegab le, ¿un cert 
plura li sme ideològic a l'escola no es fa, doncs, avui, necessari? 

e) Aques ta integració (que sembla voler fer jugar a la fe un 
paper de ciment ideològic), ¿no caldria defensar-la, lògi ament, 
per a totes les ideologies? L'ideal de la . integració . i la «coherèn
ciu», ¿no podria desemboca r així en la formació d'escoles cst rati· 
ficades ideològicament I políticament, les unes en pugna contra 
Ics alt res i totcs preocupades pel poder? ¿No correríem el risc, 
seguint aquest camí, d'arribar a una lluita escola," que és, 
precisament, el que hauríem d'evüar entre tots? 

d) Ajudar a la difícil tasca de lligar caps interpeHant la fe 
des de la cultura i la cultura des de la fe, ¿és miss ió de l'escola 
o bé de la catequesi?, ¿no és aquest, precisament, un dels proble
mes més urgents que té plantejats la nostra Església? I aquesta 
lasca no ha dc ser subvencionada per l'Estat perquè no es tracto. 
de cap «se rvei públic», s inó que l'ha d'assumir cada comunitat 
creient, i amb totes les seves conseqüències. 

Un document que presenta aquest esquelet ens ha decebut. Ens 
sap greu haver de constatar que, en uns moments tan importants 
com els actuals, no hi sapiguem trobar ni una anàlisi realista de 
la qüestió escolar, ni una revisió de la presència cristiana, ni una 
'ntcrpeHació evangèlica als cristians interessats j presents en 
aq uest camp, ni una paraula cristiana adreçada als no creients. 
Hi trobem un llenguatge nou i un s arguments nous, això sí; però 
per a reafirmar les velles pretensions que crè.iem definitivament 
aba ndonades, i que ens sembla que són aquestes tres: 

I. Control ideològic de ¡'ensenyament (avalat, ara, pel prin
cipi «pedagògic» d'integració entre fe i cultura en una societat 
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en la qual pràcticament tothom ha rebut el ritu del baptisme 
catòlic). 

2. Classe de religió oficial i obligatòria, donant-li, de fet, ca
tegoria de catequesi eclesial (avalada pels .drets. dels infants 
batejats en una situació de baptisme massiu). 

3. Defensa de l'escola privada i subvencionada, en primer lloc 
de la que s'anomena «Escola de l'Església. (avalada pel principi 
d'igualtat d'oportunitats, per la funció simplement subsidiària de 
l'Estat i pel dret dels pares a escollir el tipus d'escola que volen 
per als seus fills). 

Mantenir incanviades aquestes postures de fons durant 40 anys 
(per més que vagin canviant paraules i arguments) és moure's 
en un terreny ideològic i clerical, que provoca i enforteix postu
res ideològiques i de refús de tipus anticlerical i que impossibilita 
de llegir la realitat canviant, deixar-se interpeHar per ella, retor
nar a l'Evangeli, i emprendre la revisió i les adaptacions neces
sàries. ¿I no és això, precisament, el que caldria d'unes orienta
cions pastorals? 

Els qui signem aquestes ratlles SOm cristians, preocupats per 
la presència de l'Església en la nostra societat i, concretament, 
en el món escolar, que pensem i treballem en una línia diferent 
de la que aquest document preconitza. La fe cristiana on arre
lem és per a nosaltres profundament alliberadora, ens indueix 
a un respecte sincer per la profunditat personal de cada home 
i ens ofereix així la possibilitat d'anar superant tot sectarisme 
(de la pròpia ideologia i de la dels altres). Ens és dolorós no 
saber retrobar aquest esperit de llibertat evangèlica en el do
cument que comentem. No creiem, doncs, que constitueixi una 
aportació positiva a la problemàtica escolar que viu el nostre 
país. En aquest camp no pensem que sigui l'hora de defini· 
cians clares ni de consignes monolítiques. Desitjaríem, en canvi, 
que els bisbes fessin confiança i encoratgessin les experiències 
en curs i donessin instruments d'anàlisi a la llum de la fe. Amb 
aquest esperit nosaltres continuarem treballant en el camp es
colar} tot posant en comú experiències i reflexió . 
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TE~I 
POBLE 

100 ANYS DE COLÒNIES 

Amb aquest títol , i aprofitant el centenari de la primera colònia 
de vacances que el PaslOr Biol1 orgmlilzava li Suïssa l'any 1876, els 
. Serveis de Colònies de Vacances» (S.C.V.) de les d iverses diòce
s is catalanes commemoraven, l'any passat, aquella efemèrides amb 
diversos actes, sobretot amb llI/ a exposir ió al Cololegi d'Arquitectes 
de Barcelona. 

La commemoració ha posat de manifes t el creixement extraor

dinari de les nOst res colònies i els nostles centres d'esplai aquests 
darrers anys ; com ha es tat importa,." el seu paper ell la represa 
de la pastoral infGl1til i juvenil després de la guerra. S'lla fet, 
ben cert, una tasca de suplència; però també és veritat qt~e les 
colònies, amb tot el que suposen, han estat un treball d'Església 
seriós: molts capellans i seminaristes hi han abocat energies; 
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lIIolt s joves lli Iwn fet U/la veritable maduració de la seva fe, 
alhora que c reixia la seva inquie tud cultural i anava madurant 

el seu compromís social . 
Els darrers anys s'lza al/at plantejal1t el problema de la con

fessionalitat dels centres. No ens pot sorprendre si l'Església ha 
fel, liquí CO m en tanlS altres camps de la nostra inacabable pOSI· 

guerra, Lm servei de suplència, que ara tendeix a prendre cOl1sis tên
cia pròpia i a secularit zar-se. De cara al futu r caldrà, doncs, encmni
nar-nOS cap a Lm pluralisme de colònies. Però, 11WIlIresfanl, som 

en una etapa de transició i és difícil d'ac/arir els camps de ma-
11era massa sistemàtica i immediata. 

De moment, però, els centres adherit s a les parròquies presen
ten ja forme s molt diversificades: des d'aquells que es defineixen 
COm LOla complem entació del treball catequètic filts als que ,-nau
tenen una gelosa autonomia respecle a !a incidència d'expressions 
religioses. Caldrà, dOIlCS, ajudar a la definició dels centres (op
ciOIlS educatives i/o religioses 11lÍ17il1Ies) sense presses, conven
çuts q ll e la mateixa evolució del con/ext sòcia-polí tic vindrà a fa
cilira,. aquesta tasca d'aclariment. 

Si fem UI' repàs a la situació actual dels S.C.V. dels bisbats ca
talans, podem assenyalar un cert nombre de problem es. Un d'ells, 
Ja finan çació. El S.C. V. de Lleida sembla que arriba a subvencio
nar-se. El de Girona rep de Càritas e l 80 % dels seus ingressos. El 
de Barcelona es manté eCOl'lòmicQlnent a través d e la subvenció 
anual de Càritas i del rendiment dels seus múltiples serveis, espe
cialm enl del lloguer de cases durant l'hivern . 

Ull altre problema és Ja coordinació dels centres de cada bisbat. 
Es una tasca diflcil i necessària que ja va donaut els seus fruits. 
Diguelll, per exemple, que al bisbat d'Urgell s'hall fet es forço s dar
re rament per aconseguir-ho: el re tard lta fet, tanmateix, que no 
exis tís lm S.C.V. que potenciés les diverses experiències existents 
i els assegurés el suport econòmic necessari. A Girona hi ha dues 
realitals -Colònies i Casals- que treballen de mallera coordinada, 
la qual cosa ha facilitat l'autonomia de les diverses comarques i 
lla afavorit, també, els contactes amb moviments pastorals de 
"ive/[ diocesà per col-laborar-hi eslretamem: aquest és el cas del 
M/JAC. Pel que fa a Solsona i a TarragOlTa, assenyalem que els 

431 



S.C.V. estan i"tegrats en el Secretariat i la Delegació de Catequesi, 
respectivament. 

No sorprendrà ningú que sigui Barcelona el bisbat on la coor
dil1ació és més complexa. El S.C.V. està format per tots aquells 
centres que depenen jurídicament d'entitats legals i que lliurem ent 
s'hi volen adlterir. Per bé que, COm a servei d'Església, s'adreci pn
mordialment als grups eclesials, res ta tanmateix obert a tots els 
altres, mell/re respectin els principis cristians a més dels que 
dimanen dels drets de l'home i de l'i''fant. No és, doncs, pròpia
ment parlalzl, LOl Moviment d 'Esglés ia, sin6 una en titat federati
va promoguda per l'Esglés ia a través de la seva diaconia institu
cionalitzada que és Càritas . El seu òrgan reclor màxim és i'As
semblea de Centres. El Consell Permanent n'és l'òrga n execlltiu 
i representatill, que actua per delegació plena de l'Assemblea ge
neral i de Ctlritas diocesana: el cumponen set membres. El S.C.V. 
ofereix diversos serveis tècnics als Centres adherits, publicacions, 
/'«Escola de l'esplai. i la promoció d'equips d'estudi. 

Ju n/llmel1t amb aquest esforç de coordinació a nivell de cada 
bisbat, s'ha allat treballant també en la coordinació interdiocesana . 
L'octubre passat la Confer~ncia episcopal catalOl'" aprovava els 
estatuts de la .Coordinació catalana de Serveis de Colònies, Casals 
d'estiu i Clubs d'esplai». D'aquesta manera es va a!avari/a l'o
rientaci6 conjunta en una tasca pedagògica que supera les fronte
res diocesanes: Lm gran nombre d'infants de l'aglomeraci6 barce
lonina fa les seves colòHies en indrets que pertanyen als bisbats 
de Solsona, d'Urgell, de Vic o de Girona. 

Un darrer problema fa refer~l1cia a l'orientació pedagògica i a 
l'educació de la fe: ja l'hem esmentat al principi. El! bona part és 
tributari de la s ituació anòmala que el país lla hagut de viure des
prés del 39 ; al paper de recer, aixopluc i iniciativa d'activitals cí
viques que hi ha tingut l'Església. Les colò"ies, que havien estat 
abans de la guerra promogudes per l'Ajuntament de Barcelona amb 
una perspectiva pedagògica i de servei a les classes senzilles, re
prenen, després, per obra i gràcia de les parròquies i allres orga
nitzacions catòliques amb un punt de mira apostòlic. Actualment 
- dèiem- SOm en una etapa de transició i aclariment, que hau
riem de .çaber viure sense fal sos endu!"iments, sense trencaments 
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artificiosos, però també sense en.yors ni recan.ces. Cada diòcesi ha 
dona I a les colòllies un accenl peculiar, d'acord amb la seva his
tòria, amb la realitat dels mOllitors i dels úl{allts, i amb la pas
IO ral d'àmbit diocesà. A Barcelona, cOllcretamellt, el S .C.V. consi
dera que la seva missió és «possibilitar l'educació integral (hu
malla i crist ialla) dels infants i joves d'ambdós sexes durant el 
temps lliure». 

Sense cap mena de pretensió c1'afrontar tots aquests proble
mes, «Quaderns» vol sumar-se a l'aniversari que acabem de cele
brar amb /a publicació d'ull plec de I/zaterials que ens ha estat fa
ci/ilat , bàsicament, pel S .C. V. de Barcelolla i que es distribueix 
en dos grallS apartats. Ull sondeig històric ens presenta cinc mo
ments que vall del 1922 al 1976: el tall e/e la guerra hi és ben visi
ble. Tres tes timonis actuals ens mostren quhles distintes colora
cions prenen les colònies de vacances al n'loment present: la pre
gUIlla sobre l'educació de la fe hi és feta intencionadament. Fi
nnlment, Josep Maria Fisa ha elaborat unes taules cronològiques, 
bell útils per a emmarcar el nost re moviment de colònies i veure'n 
l'evolució. 
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CINC MOMENTS 

Vila mar (1922) 

L'Ajuntament de Barcelona, d'ençà de l'any 1906, envia cada 
estiu a [ora de ciutat a respil"ar e ls aires de mar i de muntanya 
una quantitat cada vegada més crescuda de nois i noies de les 
classes humils barcelonines. Per aquest fi es val de les anome
nades Colònies Escolars. que constituint grups de 25 nois o 25 
noies, sota. la direcció de dos mes tres o mestresses, s'escampen 
arreli de Catalunya. 

Les colònies són filles de l'Ajuntament ... però Wl cop nas
cudes, se 'n desentén deixant-les a mans d'altri. ( ... l És un servei 
municipal que no rendeix el que deuria. ( ... l Un intent més efi
caç i digne de consideració i estudi ... és el realitzat l'any 1922 
per la Comissió de Cultura, fent la prova d 'unes colònies muni
cipalitzades, en les quab s'intensifiqués la vida de la co lònia do
nant-li llna base orgànica que permetés treure'n el major rendi
ment físic i educatiu possible. ( ... l 

Les tres colòn ies de l'any 1922 equivalgueren a 16 de les al
tres. La prova, .. . fou d'uns resultats prou e loqüents per demos
trar que el camí emprès era el veritable per a arribar a donar 
solució al problema de les colònies escolars_ 

A Vila mar tot va gi rar a l'entorn de dos eixos cabdals: un, 
ja no cal dir, fou l'aprofitament de tots els avantatges d'aquella 
platja esplènd ida com cap d'altra se'n trobarà a tota la costa 
catalana, enriquida de tota llei de comoditats, amb el pinar que li 
[a grac iosament de respatller, per a l'educació física de l'infant, 
i l'altre, la preocupació constant d'aparIar els nois de )'enerva'
ment dc la platja, donant·los activitats, obrint·los horitzons, po
sant-los en contacte amb les gents, amb el poble, amb la natura, 
fent de la Colòn ia, no .un recés de con templació, sinó un lloc de 
treball , d'observació i de recerca, on clls, en Ics hores vagara· 
ses i solell ades que d'altra manera els invitarien a jeure i a em-
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mandnr-se, tinguess in quelcom viu, quelcom vinculat a les Se

VèS curiosi tats, que e ls movessin a l'acció i al treball . .. 
... Ja hem dit carn una de les nostres preocupacions cabdals 

fou ocupar lOt e l temps dels nois, perquè treiessin de Vilamar el 
major fruit educatiu possible ... Aquest acaparament del temps 
no l'havíem volgut aconsef,'llÏr per un a(e ixugament de tasques en 
l'horari quotidià, .. . s inó que, al contrari, havíem deixat espais 
lliures a bas tament perquè tinguessin la iBusió de la llibertat i 
del desca ns, però que en una petita tasca diària, cenyida a unes 
co nverses, a unes orientacions de treball, a un desvetllament d'in
teressos i curiositats, havíem tractat d'infondre'l s l'activitat per 
a tota la resta lliure del dia. 

Els treballs manuals locals, segons e l nostre pla, havien de 
consisti r a fer xarxa, a calafatejar j a fer nances, cistells i 
ormeigs de pesca. La qües tió era ocupar els nois, no en treballs 
banals i fa lso, sin6 en les vertaderes fe ines de la gent de mar, 
que serviss in de complement als estudis que (cien i contribuïs
s in a arrodonir l'ambient de cosa viva que volíem al seu entorn . 
Però no tot s foren possi bles. La Comissió de Cultura ens auto
ritzà perquè féss im les gestions necessàries per trobar els aju
dants que ens calguessin entre la gent del poble. Amb la col
laboració del senyor Gelabert combinàrem amb el calafat de 
Calafell unes sess ions e n les quals aquest senyor cons truí, amb 
un grup de no is que li feren de deixebles i aprenents, una barca 
de bou, reduïda de tamany - no cal dir- però on a escala pro
porcional hi havia tot el que a les barques grosses hi ha; els nois 
vegeren des del dibuix del pla, en tallar les plantilles, al fixament 
del cos tellam, fins a la concl usió de l'embarcació, estudiant tots 
els de talls, aprenent tots els noms, raonant l'ús i el per què de 
cada peça. L'obra durà prop d'un mes, i l'entusiasme dels nois 
que anaven ve ient dia per dia l'avenç de la construcció no min
và ni un sol instan t ... 

Artur Martorell' 
(Selecció feta per Josep M. Martorell) 

1. Ex trac te d'un text d'Artur Martorell , publicat l'any 1924. La 
colònia Vila mar va ser iniciada l'any 1922 a la platja de Calafell i va 
ser di rigida per l'autor d'aquestes notes del 1923 al 1929, excepte el 
1924 i el 1925. 
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Turlssa (1930) 

El nostre fi era que els nois no ies que anaven a passar 
una mesada a Tossa i que diàriament anirien per aquells car
rers i veurien aquelles barques i aquelles cases j una gent que 
es movia i vivia diferen tmen t de com ells i llurs famílies ho fan 
a Ba rcelona, no passessin indiferents davant aquell aspecte nou 

d'humanitat, s inó que hi posessin un xic d'atenció i que el xoc 
de la realit.at nova que se'ls presentava davant els sentits, amb 
la rea litat que e lls coneixien, produis una reacció que fos tra
duïda en interès i simpatia envers aquell món totalment nou per 
::l ells. I això d'una manera que no fos gens violenta, passejant pel 
poble, passejant per la platja, veient com el seu mestre mirava, 
observava, preguntava, però empenyent insensiblement e ls nois 
a pregu ntar i observar pel seu compte. o ca lgué sinó començar. 
Aquells infants que potser, s i no se' ls hagués posat en aquest 
pendent, haurien tornat a Barcelona sense haver copsat res d'a
quella vicia que es desplegava davant d 'ells, comença ren a inte
ressar-s'hi i a preguntar i a intimar amb els pescadors, els quals, 
mentre treien les peces, o les posaven a assecar al sol, o men
tre s'es peraven per banyar-los no paraven de contar-los i en~e

nya r-los coses fins al punt que ja no sabérem qui hi ten ia més 
interès, s i e ls no is o els mariners, de tant com gaud ien els uns 
i e ls a ltres en aquest joc d'intercanvi d'influències i efectes. D'ells 
mateixos -dels pescadors- sortí la idea de portar e ls nois amb 
les barques a pescar, a veure com pescaven; no va caldre ni que 
nosaltres e ls ho indiquéssim. Però a llà hi havia una forta di
ficultat que privà que poguéssim realitzar aquest desig de tots. 
A Tossa la pesca es fa de nit i no era prou prudent aventurar
nos que els nois passessin una nit a la serena ... 

Amb tot, e ls nois s'assabentaren d'una munió de fets i de de
ta lls de la vida d'aquella gent (com pesquen , l'organització social 
de patrons i mariners, què fan del pe ix, com el venen i subhas
ten), i esgotaren i ampUaren el qüestionari que nosaltres donà
rem als professors. Però tot això, que enriquia Hur inteH igèn
cia, no té per a nosaltres tan t de valor com el bé que els feia 
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ncos tar-se de bo a bo a un altre viure i a rebre el contac te 
d'aquel1 s mariners que ga irebé podríem dir que es sublimaven, 
in fan tilitzan t-se per acordar-se amb els nostres infants ... 

La nos tra finalitat en fer l'in sectari no fou pas de recollir una 
coHecci6 entollloiògica d'aque lla regió. La nostra ambici6 fou més 
li mitada i a lhora molt gran. Limi tada perquè no ens inte res~ 

sava gens obtenir més o menys exemplars, tal o qual espècie de
terminada, o ta l insecte ra r o difíc il de captura r. Agafàrem els 
que bonament poguérem i prou. En canvi, fou molt més gran 
perquè e l nos tre intent e ra que els nois i les noies de la Colòni a a 
través d'aquell s ani malons tinguessin un sentiment més gran d'a
mor a la na turalesa i al seu Creador. Arribàrem més enllà, portà
rem aquesta relació amb les bestio les fins a fer-los-les veure, un 
cop conegudes, amb les paraules dels poetes, i així els diguérem 
a lgunes d'aquelles belles definicions de les Histoires "aturelles 
de Juies Réna rd , com aq uella tan bella que diu que una cuca de 
llum és una gota de lluna caiguda damunt de l'herba, i els rec i
tàrem, entre a lt res. fragments d'Els Gri"s i d'EI Pregadéu de 
Mi stra!. 

Artur Martorell ! 

(Selecci6 feta peT Josep M. Martorell) 

Una represa eclesial (1946) 

Amb la perspectiva que ens proporciona la distància en el 
temps, podem veure avui més clarament e l trencament i la des
feta que per a les ins titucions del país català, i molt marcadamen t 
per a les de caràc ter educatiu i formatiu i amb un plantejament 

1. Fragmen ts d'una conferència donada per Artur Martorell el 27 
d'octub re de 1930. La colònia Turissa va ser establerta per l'Ajunta
ment de Barcelona a Tossa, l'any 1930. A. Martorell la va dirigir no
més el primer estiu. 
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bàsic de ca talanitat, va suposar el desenllaç de la Guerra Civil 
Espanyola. 

La majoria d'institucions escolars i paraescolars varen que
dar coHapsades. Només cal recordar l'obra de les Colònies de Va
cances de l'Ajuntament de Barce lona, que encara no s'ha refet, i 
l'heroica tenacitat que ha permès de sobreviure algunes altres 
com ara els moviments Corals i el mateix Escoltisme. 

Ni tan sols les organitzacions de caràcter apostòlic catalanes 
pogueren reviscolar-se. Recordem, només, com la mateixa F.J.C. 
va quedar martiritzada pels uns i enterrada pels altres. 

Tot i amb això, la joventut de la postguerra que portava afanys 
d'iHusionada conquesta, quan va trobar homes que l'ajudaren a 
anar al fons de les qüestions, donà, en aquella meita t dels anys 40 
i en plena II Guerra Mundial, fru its exceHents. 

Arrels catalanes i europees 

Mossèn Lluís Via, vicari de la postguerra a Vilafranca del Pe
nedès , fou un d 'aquests treballadors en profunditat, promocio
nant tota una generació de joves -nois i noies- de fermes con

v¡ cocions i d'actituds realistes i obertes, més d'acord amb )'A.C. 
que ell havia conegut a França i al Nord d'Itàlia, que no pas 
amb l'«oficial . que era la que, aparentment, es feia també a Vi
lafranca. 

D'aquest grup de joves formaven part, també, els que por
taven 1'«Aspirantat. (A.C. dels infants i adolescents). Els falta
va, només, una proposta concreta que els fes avançar pels nous 
cam ins que no podia proporcionar~los e l model oficia1, desarre
lat i foras ter. 

El relleu de mossèn Via per mossèn Francesc Vergés Vives, 
l'any 1945, fou la circumstància concreta que obrí els nous ca
mins. o podem passar per alt la singular convergència d'ele
ments fecundats que llavors es produí a Vilafranca damunt el 
treball en profunditat realitzat per mossèn Via. El nou vicari 
acabava de deixa r Sant Esteve de Sesrovires, però ja aquest po
blet havia deixat a mossèn Vergés una singular experiència: a11l 

438 



havia rellevat e l doctor Pere Tarrés, antic dirigent de la F.J.C., 
ordenat sacerdot pel maig del 42 i nomenat vicari de Sant Es
teve el juny del mateix any. Aquesta presència del doctor Tar
rés havia mantingut e l ca liu «avantguard ista» que es manifestà 
en tot un nou estil de fer de cara a ls joves i e ls més petits, i que 
mossèn Vergés recollí al ma teix temps que s'anava endinsant en 
el ric tresor de publicacions que mossèn Pere li havia posat a l'a
bast COm a successor en el càrrec. 

Mossèn Vergés arriba a Vilafranca i coincideix amb la preo
cupació dels dirigents de l'Aspira ntat : Què podríem fer? ~s tot 
un plan tejament ac tiu que s'acosta a la inquietud dels infants 
que volen, no solament resar i escoltar, sinó també «fer •. 

La lectura del llibret Vacaciones . de l'edi torial Escelicer, va 
concretar l'objectiu engrescador: «Ulla casa d'estiu» per als As
pirants! Comença a posar-se tot en moviment: l'Aspirantat que 
enca ra portava una casaCa castell ana ja es posa en marxa amb 
un es til re trobat: .. Perfeccionaremos el espírüu cOn la practica 
entusiasta de nuestra religiót1 cris tiana .v fortalecerenlos el cuer· 
po COn el alegre ejercicio !Isico., es llegeix en la coberta posterior 
del Carnet de Vacaciol1es que es va ed itar. 

Va començar una acti vitat totalmen t desconeguda preparant 
aquel1 a nova ex periència: buscar casa, aprendre cançons, llegi r 
llibres d'e.xcursioni sme, preparar unes xerrades, integrar el pro
grama de «piedad» i «estudio» en aquella acció engrescadora. 
Després de mo lts ailants i vinents es concretà que la «casa d'es· 
liu » seria la vella rectoria de Pontons, i els ll its i part del ma
teri al de cuina es va ren man llevar a la Caserna de Vilafranca. 

Durant els prepara tius, un dia es produf un fe t que tingué no
tables repercussions: durant un assaig de can ts en el local de 
l'Aspirantat del ca rrer de la Font entrà un soldat que havia es
ta t minyó escolta, amb mossèn Rovira Tenas, a La Farga de Be
biè i que restà sorprès de sentir cançons del repertori escolta 
arr ibat a Vila fran ca pel carni de l'avantguardisme. Aquell soldat 
comunicà als dirigents de la futura «colònia. algunes tècniques 
escoltes que s'incorporaren immediatament al programa: anar 
a dorm ir a una tenda i fer un «foc de camp • . 

Llegint a tentament el Carnet d 'aquella primera «colònia., hi 
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trobem una abundància sorprenent d 'actes de pietat: o ració del 
matí , plàtica, santa missa, visita al Santíssim , oració de la nit , 
l'Ànge lus . Cal tenir present que es projecta la . colònia. com a 
temps-forl de l Movi menf que ja enquadrava aquells infants que, 
sense la perspectiva de les vacances, havien decidí t fer-se aspi

rants d'A.C. sota el lema de . Vivir vida pura, alegre y piadosa • . 
Es varen portar a terme els dos torns previstos: un per als 

més grans, l'altre per a ls més pe tits. Cada matí s 'hissaven les 
banderes (l'espanyola i la pontifícia) i es cantava l'hi mne (el dels 
avantguard istes), i es començà d'ed itar, a multicopi sta, un nou i 
modes t . Avant . que perdurà a Vilafranca fin s l'any 1960. 

Noves aportacions 

El record d'aque lla experiència es mant é encara viu en aquells 
que hi prengueren part i no cal dir que deixà el terreny adobat 
amb vista a la con tinuïtat, quan l'any següen t mossèn Joan Bal

lles rellevà mossèn Vergés: hi havia tot un equip de dirigents en
tus iasmats i amb una bona preparació i ex periència. 

H i ha un altre fet que va marcar profundament la seva versió 
d'aquelles colònies: mossèn Antoni Ba llle (el dels Minyons de 
Muntanya) es trobava lluitan t per la supervivència de l'Escoltis
me cris t ià ga irebé en solitari , i, ple d 'esperança, va organitzar un 
Camp-Escola per a Capellans l'any 47. A aquest camp , hi foren 
cridats mossèn Vergés i mossèn Batl1es, els quals hi acud iren 
desitjosos d'aprendre tot allò que pogués incorporar·se a la nova 
experiència vilafranquina i, de fet , en les Colònies d 'aquell estiu 
trobem una nova aportació de l'Escoltisme: una Llei de l'Aspi. 
rant totalment afusellada de la dels Escolles, els senyals de pista, 
e ls jocs de Kim , etc. , que figuren en el Carnet de vacances - ja to· 
ta lment en ca ta là- des de l'any 47. 

La plena incorporació dels seminaristes vilafranquins a les 
colònies va suposa r, en anys successius, un considerable reforça· 
ment dels equips de dirigents; al mate ix temps donaren una 
àmplia difusió d'aquella sorprenent _troballa _ als companys de 
Seminari, provinents de molt distintes parròquies en què també 
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topaven amb l'anquilosament dels Aspirants oficials. En Jo

sep M. Totosaus, en contacte amb mossèn Batlles, va anar do
nant cos a un dens «programa» de formació que s'entreteixia 
amb tot el programa de vida a la colònia de manera que aquesta 
esdevé «un assa ig de vida perfecta •. Es publicà tot aquest tre
ball d'en Tolosaus en uns quaderns multicopiats i s' incorporaren, 
l'any 56, a la publ icació de la Delegació Diocesana d'Aspirants ti · 
tulada Colò"ies d'estiu, obra fonamental per a estudiar aquesta 
nova realitat i que va ser fruit de la coHaboració de mossèn Joan 
Batlles amb un nombrós equip de seminaristes de Vilafranca, 
Sarrià i Sabadell, que són, precisament, els llocs on s'inicià i 
arrelà ¡'experiència . 

Un nou Aspirantat 

A Vilafranca continua, amb més empenta encara, ¡'obra de 
les Colònies. No és possib le fer·les a Pontons i l'any 48 es fan 
a Valldossera. Allí tingué lloc la primera colònia per a nenes. 
Mal grat que la casa dc Valldossera reunia molt poques condicions, 
tothom es conformava fàcilment i aquella austeritat no minvava 
pas ni l'alegria ni l'entusiasme. Pels volts de l'any 50 mossèn 
Batlles va a França i entra en contacte amb el Moviment dels 
Coeurs Vaillants, ret que enriquirà l'experiència vilafranquina pel 
camí dels dirigents i sem.inaristes, llavors sota e l guiatge del nOll 

vicari mossèn Francesc Cima. Més tard, essent mossèn Batlles con· 
s iliari dels joves d'A .C., s'aniran concretant totes aquestes adap
tac ions i experiències en un nou estil d'Aspirantat que continua
rà mossèn Cima quan serà consiliari diocesà de l'Aspirantat i 
que perdurà fins la crisi dels primers anys 60. 

Colònies de Sabadell i Sarrià 

Fora de Vilafranca Ics Colònies s'inicien a Sabadell, després 
d'una senzilla però engrescadora experiència a Mo~tnegre l'any 
53, que s'amplia l'any 54 a nivell comarcal. Els problemes són 
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molts, i per a solucionar els de caràcter econòmic - no hi ba 
cap mena de subvenció oficial , totalment canalitzada cap als 
campaments del Frente de Juventudes, que ni així s'arriben a po
pularitzar a casa nostra- es promogué una campanya d'estalvi 
l'CI' mitjà de segells de 5 pessetes. 

A Sarrià, mossèn Miquel Vall fou el pal de paller d'un equip 
de joves j seminari stes que després d'una intensa preparació rea
litzaran un torn de Colònies a Cabrera d 'Igualada durant l'es· 
tiu del 54. En Josep Mon tserrat bi aportarà moltes idees de 
França i l'Oriol Albó, provinent de l 'Escoltisme, hi donarà un 
toc especial d:animació i estimació per la Natura. Les Colònies 
de Sarrià seran, com les de Vilafranca, unes Colònies d'un Ma· 
viment Apostòlic, molt marcades per una espiritualitat caracte· 
rística. Les de Sabadell tind ran, ja des del principi, un caràcter 
més popular, tot i estar enquadrades en el mateix ambient d'As· 
pirantat. Un treball més extens ens permetria recollir una gran 
quantila t de dades de gran inlerès sobre aquesles Colònies de 
l'A.C. Caldria rer la deguda j ustícia als innombrables joves que 
hi dedicaren les seves suors, la seva incansable i desbordant vita
lila t i els anhel s d'apostolat, durant aquests anys tan recents 
encara i tan poc ana litzats prorundament. t::s fàcil, ara, mirar en
rera amb un cert ai re de commiseració i de suficiència. Valdria 
la pcna rccollir la gran quan titat de documentació que es troba, 
ma lauradament, dispersa i que, com a mostra, podem veure a 
l'Arxiu del S.C.V. en la delalladíssima memòria mecanografiada 
de les Colònies de Sarrià de l'any 1954 : és, senzillament, impres· 
sionant. 

Retorn a un plantejament «popular .. ? 

Per acabar voldria, almenys, esbossar un aspecte concret de 
l 'expo ició que es va produir amb motiu de l'extensió de l'expe· 
riència de Vilafranca, Sarrià i Sabadell : la necessitat de comptar 
amb una xarxa de Cases de Colònies convenientment adaptades a 
aquesta. fina li tat educativa. El primer lloc on es va sentir aques~ 

ta necess ita t va ser , lògicament, a Vilafranca. En finalitzar el 57, 
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es va posar la primera pedra de la nova casa de Pontons, que 
fou batejada més endavant amb el nOm de Penyafort. L'estiu del 
58, encara a mig acabar, es va fer servir per 6 tandes, totes de 
Vilafranca, i el nombre de torns augmentarà els anys 59, 60 i 61. 
Augmenten els torns, comença un «retorn » a les coHapsades Co· 
lòn ies d'abans deia guerra i ja no seran el «temps fort» d'uns 
determinats Moviments, s inó un període de vacances d'uns in
fants d'ambients marcadament populars i això en replanteja tot 
l'enfoca ment pedagògic. 

Antoni Verdura Roger 

Una xarxa: els Serveis de Colònies (1960) 

Del Secretariat de Colònies al Servei de Colònies de Vacances 

Les ajudes que Càrila, donava esporàdicament a les parrò
quies que organitzaven Colònies foren canalitzades, des del 1957, 
a través del Secretariat de Colònies que funciona com a tal fins 
l'any 1965. En aquesta etapa l'aspecte benèfico-social era molt 
marcat, sense oblidar les possibilitats educatives que els dies de 
Colònies oferien. 

La inquietud per fomentar els aspectes formatius i fer de les 
Colònies un m itjà educatiu obert a tothom sense distinció de 
procedències socials, va fer que es concentressin esforços en la 
formació dels monitors. Així l'any 1960 s'organitza un Curset de 
Formació adreçat a joves preocu pats pels infants i interessa ts 
en les Colònies. 

L'any següent es crea la Escuela Diocesana para Dirigentes y 
Monitores, que funciona, segons esquemes semblants, fins al 1965. 
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La formació que rebien els monitors era molt marcada per un 
caràcter eminentment apos tòlic, que era el rerafons sobre el qual 
es realitzava la formació humana de l'infant. Estàvem vivint el 
moment fort de l'Aspi ran tat. 

El Servei Colònies de Vacances 

En arribar el 1965, canvia l'estructura del Secretariat passant 
a ser el «Servei de Colònies de Vacances», al qual es dóna una certa 
autonomia dins de Càritas Diocesana. L'Equip de Pedagogia que 
assumeix la tasca de formació de monitors introdueix canvis en 
els cursos. Es comencen a implantar els tallers que tencn tant 
d'èxit a d'altres indrets europeus. 

E l «Boletin del Monitor . , primera publicació especialitzada 
i pensada per als monitors, neix i té una efímera vida: dos anys. 
~s un primer intent que anys més tard es consolidarà. 

Fins aquest moment el SCV era un servei que Càritas oferia 
als Centres d 'Esplai. Ara, l'any 1967, aquests van assoUnt una 
certa entitat. Conscients d'aques ta maduració, els dirigents del 
Servei creen una Comissió de Centres per a coordinar esforços 
i promocionar aquestes noves institucions, lot pensant en una 
futura federac ió de Centres. Aquest . foment de relacions entre 
Centres marcarà els anys següents. 

La finalitat educativa de les Colònies , enteses COm a «mo· 
ment [ort» dins el cicle anyal d'educació en el temps lliure, va 
arrelant. Això fa que, l'any 1969, els Clubs d'Esplai siguin una 
realitat, primer COm a continuadors de la tasca desenvolupada a 
les Colòn ies i, després, com a base de l'ac tivita t pedagògica du· 
rant el temps lliure. 

El Servei Colònies de Vacances com a federació de centres 

Al començament del 1970, i seguint el procés evolutiu de tota 
institució jove, el Servei va madurant la seva estructuració tot 
buscant d'oferir un més adequat i millor servei als Centres. 
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La realita t dels Clubs d'Espla i, anà rq uicament nascuda i des
envolupada, busca la seva fo rça en la coordinació inter-centres . El 
Servei, a través de la Secció de Centres i dels altres serveis que 
oferia, ha promogut una xarxa de relacions que permet la cons
tituc ió d'una Com iss ió Gestora que prepari i estruc turi e l SCV 
entès com a Federació de Centres. 

Càrilas Diocesana, aten ta sempre al milloramen t de l'acció 
que porta a terme en aquest sector educatiu de l'esplai, accep
ta les Bases Organitzatives e laborades per la Comissió Gestora. 
E l SCV és j a una Federació. La nova estruc turació por ta també 
com a nove tat la separac ió de les activitats de formació, les quals 
queden englobades en una institució amb entitat pròpia ano
menada l'Escola de l' Esplai (que venia funcionant amb con ti
nuIta t, dins e l marc del SCV, des de l 1971 ). De llavors ençà, tres 
consell e rs permanent s (òrgan màxim de la Federació) s 'han suc
ceït. A una primera fase d'es tructuració de ls serveis federa tius, 
ha seguit la fa se, encetada només encara, d'aconseguir una veri
table participació dels Centres. Intent difícil davant les dificul
tats que comporta l'amateurisme i la falta de mitjans de tot 
tipus. 

AI marge del S. e, V. de Barcelona 

Fora de qualsevol agrupació, federació o coordinació es pro· 
mouen Colònies organitzades per particulars, empreses, centres 
social s, e tc., i àdhuc a lgunes amb finalitats lucra tives. 

o podem oblidar e l treball conjunt amb els bisbats germans 
de Girona, Ll e ida, Tarragona, Solsona, Vic i la Seu d'Urgell . Aques
ta tasca ha donat naixement a la Coordinació Catalana de Colònies, 
Clubs d'Esplai i Casals d'Estiu, que l'any 1975 fou reconeguda 
per la Conferència Episcopal Catalana com a Secr etariat I nter
diocesà i els esta tuts de la qual foren aprovats el darrer 26 d 'oc
tubre per l'esmentada Conferència. 

Enric Puig 
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La Coordinació Catalana (1976) 

Objectius i etapes 

La Conferència episcopal catalana va aprovar el 26 d 'octubre 
de 1976 els Estatu ts de la .Coordinació Catalana de Serveis de 
Colònies, Casals d'Estiu i Clubs d'Esplai •. 

Es tracta d'un Secretariat Jnterdiocesà que, dins l'àmbit de les 
diòces is ca talanes, agrupa com a membres els Serveis de Colònies 
i les Escoles de Formació de Monitors . 

Vol potenciar l'educació dels infants i els joves, a través del 
seu temps lliure, en una perspectiva cristiana i eclesial. 

Com a tasca més concreta i motivadora de la seva existència 
com a organisme, es proposa coordinar i ajudar les entitats mem
bres davant la problemàtica comuna que es presenta a tots 
nivells : objectius, sens ibilització de la societat, relacions amb el 
poder civi l. publicitat , programes de formació, publicacions, etc. 

A partir de la represa, portada a terme per l'Església, de l'ac
ti vitat de Colònies després de la Guerra Civil , el primer pas fou 
]3 consolidació dels diferents Serveis Diocesans. 

En a rribar el 1967, un seguit de diòcesis de la Tarraconense 
havien assolit una mínima estructura que permetia fer un nou 
pas: arribar a una coordinació entre diòces is, i així nasqué la 
Coordinació. Com una necessitat vista per la base i potenciada 
per les diferents realitats eclesials catalanes de Colònies. 

Amb molts alts i baixos, amb èpoques de treball força reeixit 
i amb altres d'activitat molt escassa, arribem al 1974. Cal conso
lidar el treball fet i possibilitar la seva continuïtat. Es fa un 
exhaustiu estudi que, sota el títol de Les Colò"ies a Catalunya: 
realitat i prospectiva, es presenta a la totalitat dels bisbes cata
lans, els quals, pel maig de 1975, reconeixen com a Secretariat 
Interd.iocesà la Coordinació. Darrerament han estat aprovats els 
seus estatuts. 

E. Puig 
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TESTIMONIS (1 ) 

S.C.V. del Clot (Barcelona) 
----------------------

l 

La colònia és una si tuació de vida en comú en un medi nou, 
aïll at del que e ns e nvolta habitualment. 

Aques t aïllament comporta per als infants una separac ió dels 

seus pares que, tot i tractar-se d'un període de temps relativa
ment curt (una quinzena), té unes repercussions cIares en llur com
portament afectiu. 

Per altra banda, la colònia es converteix en una mena de pe
tita societat, amb una certa autonomia. Això comporta una clara 
necess itat de participació dels infants, en la mida en què l'edat ho 
permet, en tota u na sèrie de tasques (neteja, acondicionament, 
manten imen t, servei, etc.) que e ls fan més conscients de llurs ne
cess ita ts i de ]'esforç que suposa satisfer-les. 

Tot a ixò es fa dins un medi radicalment nou: el bosc , el mar, 
el ca mp, la muntanya, e(c. Aquest medi dóna a l'infant unes noves 
possibilitats (espai per a jugar, el clima, la nit, la natura en de
Unitiva) que contras ten fortament amb la gri sa hostilita t del medi 

urbà. 
A més a més. pot descobrir que hi ha gent que no treballa en 

fàbriques ni oficines : pagesos, pastors, pescadors, llenyataires, etc.; 
que hi ha nens que no viuen en un pis i que, encara que siguin 
«de poble . , saben molte s cases sobre els animals, les plantes. el 

1. Recollim els tes timonis de tres centres d'esplai adherits al S.C.V. 
de Barcelona, els quals respongueren a les següents qüestions: I. En 
què consisteix el treball de la colònia d'estiu i quina continuïtat té du· 
rant l'any? Il. Com us heu plantejat la qüestió religiosa i quines expe· 
riències heu fet? III. Quins objectius us heu proposat a llarg terme al 
vostre Centre d'Esplai i a la colònia. 

Els centres als quals s'adreçà l'enquesta estan situats en contextos 
socials diferents: Barcelona-ciutat, perifèria de Badalona i un poble del 
Baix Llobregat. 
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bosc, etc. En resum: que es pot viure d'una manera diferent que 
a la ciutat. 

Hem de tenir en compte també que la colònia és l'única pos
sibilitat de convivència global, a horari complet, fora de l'àmbit 
superprotector de la família i, per tant, una situació privilegiada 
per a l'aprenenta tge de la sociabilitat, Tanmateix, la globalita t, 
abas tar tota la vida de l'infant, implica que tots els aspectes del 
seu desenvolupamen t (físico-afectiu-i n teHectual-moral-socia l-religiós) 
tinguin un lloc i un moment a la colònia , 

El Club d'Esplai sorgí com un intent de donar una continuïtat 
a la tasca educa tiva de la co lònia . El nostre funciona e ls dissab
les a la tarda, però n'hi ha d'a ltres que també ho fan e ls diumenges 
al matí i fins i to t algun que obre diàriament. 

E l Club es tà immers en el medi hab itual de l'infan t (en el 
nostre cas e l barri urbà) i és una situació parcial, amb un horari 
l imita t , Això fa que el ded iquem a treballa r primordialment a lguns 
aspectes molt concrets, Ho fem bàsicament a través del joc i 
(amb els adolescents) de les act ivita ts de sensibilització, 

Tanmateix, som conscients que en de terminats camps (com ara 
la coeducació, l'aprenentatge de l'expressió, e tc. ) realitzem una fei
na de suplència que desvirtua e l paper del Club, però d'això en 
parlarem al final. 

II 

Hem d 'aclarir que el que segueix fa referència a la colònia, 
donat que no creiem que el Club sigui e l lloc més adient per a 
treballa r explícitament aquest aspecte, 

Les colònies es varen reprendre després de la guerra com una 
acti vitat específicament pastoral , cosa que es va re fl ectir en la 
institucionali tzació de la figura del consiliari. Nosaltres, ara, en
tenem que el consiliari té sentit com a tal només de cara als mo
nitors i que són aquests els autèntics consiliaris dels infants. No 
podem presentar e l fet religiÓs com una exclusiva dels «profes-
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• 
sio na1s» perquè si té sentit per a l'infant és perquè està arrelat 
en els educadors. 

Pensem, doncs, que el que compta de cara a l'infant és el mo
nitor: la seva escala de valors, la seva actuació davant problemes 
concrets, a la vida de cada dia, etc. El tema específicament re· 
ligiós, el centrem entorn de les celebracions litúrgiques i les preo 
gàries·reflexions comunes del matí ( << bon dia . ) i el vespre ( << bona 
nil»). Amb els adolescents ho fem extensiu a altres moments del 
d ia, sempre sense forçar la situació: contemplació de la natura, 
fets importants, etc. 

Hem de remarcar l'esforç que ens suposa adaptar al món dels 
infants unes realita ts pensades per a adults. Un exemple podrien 
ser les cançons que normalmen t es fan servir a les celebracions li
túrgiques : ens ha donat molt de resultat (mesurat en termes de na
turalitat i participació) el simple fet de pensar unes cançons, amb 
ll e t ra i música, per a ls in fan ts d'una edat determinada. També ha 
estat molt pos itiu mantenir l'enfocament infantil fins i tot a l'eu
ca ri stia del Dia de pares : el despullament de termes buits (in
comprens ibles per als infants) fa palès el sentit autèntic dels mots, 
és una mena de retorn als orígens. 

III 

En primer lloc, creiem que tant el cl ub com la colònia són aptes 
(encara que de manera diferent) per a l'aprenentatge de la so
c iabilitat. L'infant po t aprendre progress ivament a viure amb els 
altres, en grup i en societat, en un procés que va des dels set fins 
als quinze anys, aproxi.madament. Les e tapes principals correspo
nen als 7-9 anys, als 10-12 i als 13-15 (amb els altres, en grup i 
en socie tat), encara que els aspectes són suficientment complexos 
per a fer impossibl e una classificació tan simplista. 

Per altra banda, totes dues situacions són de temps lliure. 
Això dóna un caire de gratuïtat característic de l'esplai. No es fan 
les coses per obtenir-ne res, sinó perquè agraden, perquè es 
veuen positives per a un mateix. i per als altres, encara que de 
vegades costin: és el gust de viure i d'ésser, allò que nosaltres 
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anomenem «actitud d'esplaÏ» i que pensem que, de mica en mica, 
s'ha d'anar transferint a tota la vida de la persona. 

Els altres aspectes, encara que importants, els tenim més en 
segon terme; potser si de vegades e ls treballem tant o més que 
els anteriors és com a suplència d'altres institucions (familia, esco
la, societat, etc.). Pensem que, de la mateixa manera que ja no fem 
treballs manuals al club perquè els infants ja en fan a l'escola, 
les institucions educatives en e l temps ll iure aniran assumint poc 
a poc llur au tèntic paper en el camp de l'educació. 

Carles Bona 

Centre d'Esplai de Pomar (Badalona) 

I 

Més que fer una descripció deta llada de les activitats o una for· 
mulació de com haurien de ser les colònies, remarcarem primer la 
incidència que pretenem en e l creixement de l'infant. 

El treball que fem a colònies queda emmarcat en dos plans 
concernents al creixement psico-somàtic del nen: a) un pla, que 
podem anomenar «exogen », delimitat per les diferents activitats 
del nen: esportives, artíst iques, inteHectuals i, fonamentalment, l'a
nimació i el joc. Aquest conjunt d'activitats permet de satisfer la 
seva necess itat de movimen t (sobretot dels sis als nou anys) i de 
desenvolupament conceptual (sobretot dels deu als catorze anys), 
clements de gran importància de cara a aconseguir un desenrotlla
ment humà harmònic; b) un pla de tipus «endogen», referent al 
fenomen de la possible relació afectiva que s'estableix entre el nen 
i el monitor-educador, fruit d'un cal iu humà que es va creant len
tamen t en la convivència de l'esplai. 
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Tocant a la conl i l1u;ral del treball de colònies, hem de dir que 
en el nos t re centre d'espla i la colònia és la continuïtat de les tas
ques del Cllrs; fins i tot hi ha activita ts que han estat treballades 
durant a lguns mesos abans, ja qlle bàsicament són els mateixos 
nens i monitors que es retroben a colònies. 

II 

En el nostre centre d'esplai, e l pl<mrejamenl religiós ha resul
tat una qüestió senzilla. E l nostre barri , enclavat en la perifèria 
de Badalona, bàs icament està format per emigrants; només 1'1 % 
de la totalitat dels habitants manifesta un interès per la vida de 
fe. El Centre d'esplai resta obert evidentment a tots els nens del 
barri. ( De passada, podem fer constar que la comunitat cristiana 
ja ofereix un servei de catequesi per a aqueUs casos en què els 
pares ho demanen.) 

Ateses aquestes dades, podem deixar constància que a l llarg de 
vuit anys hem estat un grup de monitors crist ians e ls qui hem 
tirat aquesta tasca endavant La nostra fe ens comporta una je
rarquia de val ors i, consegüentment, se'ns dibuixa un horitzó que 
ens enriqueix el concepte d'home fins a definir-lo com a: lliure, 
creado r, hi stòric, cultural i transcendent. Pensem que és lícit de 
preguntar-se sobre l'home , a fi de conèixer quins camins poden 
ser més adients per a una vida plena de sentit. 

A la pràctica, ens esforcem a crear un ambient de respecte en~ 
tre tots els nens tocant al fenomen religiós. Així, en e l cas d'una 
colònia, d'una excursió, e tc ., s'anuncia que hi haurà celebració de 
l'eucaristia per als nens i monitors que ho desitgin, tot respec
lant la resta del grup, que mentrestant restarà ocupat en altres 
activitats. Tanmateix , entre la gamma de temes que s6n I·c fl ex.io~ 

nats a colònies o en el cen tre d'esplai, és normal que hi hagi una 
referència o un con tras t, segons els casos, amb e l nucli essencial 
de la fe cristiana. Finalment, en e l terreny personal , creiem que 
és en el testimoni de cadascú on s'ha de donar una coherència de 
vida. Pensem que la fe «es viu», no s 'imposa. 
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III 

Aquesta pregunta, ens l'hem formulada més d'una vegada a les 
trobades mensua ls dels representan ts d'onze cen tres d 'esplai de la 
zona Badalona-Santa Coloma. 

Un objectiu concret fóra vincular els pares dels nens per tal 
que participin d'una manera executiva en algunes de les tasques 
del cen tre d 'esplai. Hem constatat que en la mida en què els parcs 
coneixen de prop la realitat del món de l'esplai, en van fent una 
valoració sorprenent, perquè hi veuen un marc òptim per a enri· 
quir les relacions humanes amb llurs fills. D'altra banda, poden 
aportar suggerimen ts valuosíssims en ordre a cercar nous camins 
de finançament econòmic. Fe t que té la seva importància, sobre· 
tot si tenim en compte la minsa situació de recursos que hem vis
cut i que encara continuem vivint. (Recordo haver llegit a la «Re
vista de Badalona., del 12 de juny del 76, p. 15, que el delegat lo· 
cal de la joventut, Al fonso Ramos Cruz, parlava d'unes beques de 
2.000 ptes., concedides per l'Ajuntament a ls nens que part icipen als 
campaments juvenils de la De legación de la Juventud . Desitjaríem 
que e ls ruturs regidors de la ciutat tinguessin un sentit d'equitat 
bastant més ampli .) 

Veiem , enca ra , fonamental donar prioritat a la formació perma
nen t dels mon itors, esmerçant-hi les energies que calgui i posant
hi tota mena de mitjans. No cal dir que de l'aptitud i de les dis· 
posicions dels monito rs dependrà en gran part el nivell d'ani· 
mació dels grups. Els tres darrers anys hem fe t passos impor· 
tan ts en aquesta línia, però encara hem d'intensificar molt més 
l'esforç si volem que el Centre d 'espla i ofereixi cada vegada més 
un espai de temps on l'infant jugui tot creixent i creixi tot allibe· 
rant-se cap a una maduresa que li permeti d'ésser «forjador de no
ves obres i configurador de noves situacions». 

JOG/t·Ma nuel Cubilla Vila 
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Apostolat infantil de Palma de Cervelló 

I 

Partint de les princ ipals possibilitats que ofereixen les nos· 
tres colònies, com són: la "alum (pel que fa a l lloc), la convi
vèllcia (pel s qui formen la co lònia) i Déu (els mon itors treballem 
en nom d'una comW1itat cristiana ), busquem els valors derivats 
d'aques ts tres aspectes i uti litzem les activitats de colònies per 
~ potencia r-los . Procurem que la co lònia augmenti el coneixement, 
e l respec te i Ja sens ibilitat vers la natura; potenciem el sen tit de 
respecte, servei , treball i cooperació vers e ls altres, i procurem 
de presentar als in fan ts e l missatge i e l tes timo ni evangèlics a 
través de qualsevol ac tivit at. 

A part d'aques ts tres principis, procurem que els nens seguei
xin una línia d'o rd re i de respecte als altres COm més exigent 
millo r, però no imposada fredament sinó dialogant-hi perquè en 
comprengu in la necess itat. 

Jntcntem , finalment, que els nens, tot po rt an t a terme el pro
grama pensa t i confeccionat pels mo nitors, arribin molt contents 
a les colònies. 

Hem de dir que som poc experts pel que fa a la continuïtat. 
Toca nt a les colò nies, comptem amb uns monitors amb una de
dicac ió mol t plena i no ma nquen els nens disposats a participar-hi 
Però després de colònies vénen la feina , els estudis, la televisió, les 
revi stes, etc., factors que fa n complex e l fet de la continuitat. 
Nosaltres tenim un club d'espla i, una catequesi, un equip d'ado
lescent s, trobades de mon itors ... , tot, però, en estat de perfeccio
nament. 

II 

Ens limitem a buscar la manera de transmetre l'evangeli , ja 
que actuem en nOm d'una comunitat cristi ana. Com a responsa
ble del centre, estic preocupat més pels monitors que no pas pels 
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infants, ja que cre~ que el missatge i el testimoni evangèlics els 
han d'arribar, no tant a través d'activitats planejades prèviament, 
s inó de la preocupació constant de cada monitor, cosa certament 
molt difícil. Crec que fa lta més constà ncia en la lectura de l'e· 
vangeli i en la pregària personal a fi d'anar creixent en la preo
cupació per transmetre el missatge cristià. També cal afegir que 
les celebracions surten millorades si hi emprem paraules i gestos 
inteHigibles, si els in fants i e ls monitors hi participen, i si la lí· 

nia de la celebració tracta d'aquelles coses que ells viuen més de 
prop. 

III 

L'objectiu final fóra rer dels infants uns homes i unes dones 
que després valguin la pena. Més concretament ens proposem d'a· 
conseguir: un club d'esplai amb una estructura sòlida, una re· 
lació més eficaç amb els pares dels infants per tal d 'anar·los cons· 
cieneiant, uns camins més àgils per a ta ca tequesi d'in fants i 
d'adolescents, i una missa per a infants molt més adaptada. A 
nivell de monitors, volem encoratjar·los a continuar la seva tasca 
durant "quatre o cinc anys f ins a poder assolir una maduresa, i 
fer que es preocupin dels infants amb unes noves perspectives i 
amb una experiència molt més rica. 

Esteve Fisas i OUé 
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CRONOLOGIA 

M ovimeH l de colònies 

1876: El pastor Biao organit 
za a Suïssa Ja primera colò
nia. 
1877: Colònies organitzades 
per la I nSlituci6n Libre de 
Enseñanza, a Miranores de 
la Sierra (Madrid ). 

1906: Primeres colònies orga
nitzades de l'Ajuntament de 
Ba rcelona : 6 torns. amb 120 
inrants. 

1910: S'eleven a 24 el nombre 
de colònies de vacances sub
vencionades per l 'Ajuntament 
de Barcelona, a 46 l'any 1922. 
Paralització del 1923 a l 1930. 
Represa e l 1930, amb 2.181 
nens; 1931 : 3.282 escolars : 
1935: 12.000. 

Movim ent pedagògic 

1889: El Dr. Cecil Red· 
die funda l'Escola No
va d'Abbotshome a 
Anglaterra , primera e n 
els nous mè todes. 
1898: CoHcgi Sl. Jordi 
de Francesc Flor i Cal
cat. 
1899: Baden Powel es
criu Aids to scolllillg. 

1905: Escola Horaciana , 
fundada per Pau Vila . 

1907: Baden Powel or
ganitza la primera 
acampada de nois a 
l'illa de Brownsea (24 
nois). 
1908: Scouti"K Ior a 
boys. 

Nou CoHegi Mont d 'Or 
de Manuel Ainaud. 

Dades socials i 
polítiques 

1902 : Mor el Dr. Ro
bert, a Barcelona . A 
Vallvidrera mor Mn. 
Jacint Verdaguer. 
A Barcelona, J Con
grés Internacional de 
la Llengua Cata.lana. 
Moviment de la Solida
rita t Cata lana. Prat de 
la Riba escriu La na.. 
cionalitat catalana. 
Fundació de l'Institut 
d'Estudis Catalans. 

1909: Setma na Tràgica. 
Ferrer i Guàrdia és exe
cutat. 
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Moviment de colòrties 

1913: S'inicien les Colònies de 
Ja Lliga d 'Hig ie ne Escolar de 
Sabadell. 

1917: A Girona comencen a 
funciona r els Casals d 'Es liG. 
Energia Eléctrica de CataJu
ña organitza co lònies a Cap
dell a. 

1918: Comença les seves acti
vitat s l'Obra dels Ba nys de 
Mar. 

1920: S 'inicien Ics Colònies 
Escolars de l'Associació Pro
tectora de l'Ensenyança Cata
lana. 
1922: S'inauguren les Colònies 
Permanents de l'Ajun tament 
de Barcelona. Colònia Vila
mar a Calafell. 

1924 : Comencen a funcionar 
les Colònies de Montclar. 
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M oviment pedagògic 

191 1: Fundació dels Ex
ploradores Barcelone
ses. 
Fundació del Consell 
d' Investigació Pedagò' 
gica de Barce lona. Se
cretari general: Alexan· 
d re Gall. 
1914 : L'Ajuntament de 
Barcelona crea l'Esco
la de l Bosc, a Mont
juïc, La dirigeix Rosa 
Sensat. Inicia les seves 
activitats l' Escola d'Es
t iu , fins al 1922. 
Eugen i d 'Ors nomena t 
direc tor d' Instrucció 
Pública de la Manco
munitat. Artur Marto
ren lDlCI8 un assaig 
d'Escola Nova a l'Es
cola d'Arts i Oficis de 
Barcelona. 
La Diputació Provincial 
de Bn.J'celona crea el 
Laboratori i Seminari 
de Pedagogia . N'ofe
reix la direcció a la 
Dra. Montessori , 

Escola de l Mar. Direc
tor: Pere Ve rgés. Crea
ció del Pa tronat Esco
lar de Barcelona, 
1923: Grup escolar Pe
r e Vila . 

Mútua Escola r B1ao
querna. N'és director 
Alexandre Gall. 

Dades socials i 
-poUtiques 

l Guerra Europea. Es 
constitueix la Manco
munita t de Catalunya. 
Prat de la Riba, presi
dent. 

Mor Prat de la Riba . 
Creació de les Juntes 
m ilitars de Defensa. 

1919: Tractat de Versa
ll es. Neix la Societat 
de Nacions. 
Assass ina t de Francesc 
Layret. 

Francesc Macià funda 
Estat Ca talà. 

J:.s assassina t Salvador 
Seguí. Dictadura Mili
tar de Primo de Rivc
Ta. 

Fundació de la . Revis
ta de Ca ta lunya»; di· 
rector: Antoni Rovira 
i Virgili . 
1925: Decret suprimint 
la Mancomunitat. Fun
dació de . La Paraula 



M ovimclI/ de colòllie:.) 

/926: Primers torns de les 
. Colònies per a nenes orfes 
de militars» i de les . Colònies 
de "Institut Cata là de Sord
muts». 
/927: Creació de L'obra de Co
lònies, dependent de la Caja 
de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros. 

1930: I na uguració de les Co
lònies d'A igües Termals , de 
l'Aj untament de Barcelona . 
Colònia Turissa, a Tossa de 
Mar. 

/933: S 'inicien Ics Colònies 
del Patronat Cultural Recrea
tiu . 

/934 : Inicien el seu funciona
me nt les Colònies Escolars de 
l'Ateneu Democràtic Republi
cà del Districte P rimer. 

M o vimellt pedagòg ic 

Conferè nc ia de Josep 
M. Batis ta i Roca al 
Centre Excursionista 
de Catalunya sobre els 
escoltes anglesos. Crea 
seccions juvenils a di
versos centres. 
/928: Prime r Campa
ment General de Guies 
Excursionis tes i Mi
nyons de Muntanya a 
Papiol. 

/932: Comitè Diocesà 
de l'Escola Catòlica. 
Promogué Colònies a 
partir del 1933. 
Mn. Antoni Batlle ce
lebra la missa a l'aire 
lliure a Collsacabra en 
presència dels bisbes 
de Vic i Solsona i del 
cardenal Vidal i Bar
raquer de Tarragona. 

Dades socials i 
polítiques 

Cristiana», ò rgan dels 
sectors ca tòlics libe
rals; direc tor: Carles 
Cardó. 

1929: Dimis sió de Pri
mo de Rivera . Pac te 
d e: Sl. Sebastià. 

1931: Proclamació de 
la 11 Repúb lica. Crea
ció de la Gen eralita t de 
Catalunya; president: 
Fr<l ncesc Macià. Ple
bisc it a favor de l'Es
tatut. 
Estatut d'A utonomia. 
Primera edició del Dic
cionari General de la 
Llengua Catalana. 
Es c rea la Universi tat 
Autònoma de Barcelo
na; recto r : Bosc i Gim
pera. Mor Francesc Ma
c ià. Li succccix Lluís 
Companys. 

Sublevació de la Gene
ralita t el 6 d'octubre . 
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Moviment de colònies 

1935 : Comencen a funcionar 
les Colònies de la Lliga Cata
lana. 

1936-1939: CoHapse de toles 
les ac tivitats . 

1940: Es prohibeix a les cor
poracions locals l'organització 
de colònies escolars . 

1946 : Represa de les Colònies 
a Pontons, organitzades per 
les parròquies de Vilafranca 
del Penedès. 
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.woviment pedagògic 

Es consti tueix Giris i 
Boy Scouts de Catalu
nya. Comença a funcio
nar l' Institut d'Obser
vació P!'icològica per 
a neos i nenes. Direc
tor : Emili Mira . 

1939-1942: Els mest res 
de la Generalitat es re
fugien a les escoles pri
vades. 
1939: Reorganització de 
l'A.C. Española, amb 
els . Aspirantados_ din
tre les branques de jo
ves i noies. 

1941 : Neix l'Escola Vi r
tèlia amb l'intent de 
mantenir l'esperi t de 
l'Escola Blanquerna. 
Sorgeixen també Nau
sica i Betània. 
1945: Represa de l'Es
coltisme. 

1953: Assalt a un cam
pament escol ta al 
Mon tnegre. 

Dades socials i 
polítiques 

Suspensió indefinida 
de l'Es tatut. 

El Frente de Juventu
des s'encarrega de l'e
ducació física i de la 
preparació dels cdu
c3pds. Això du rarà fins 
al 1943. 

Acaba la 11 Guerra 
Mundial. 
Editorial Selecta publi
ca el primer llibre en 
català després de la 
guerra. L'ONU condem
na el règim espanyol. 

/952: Mor a Holanda 
Maria Montessori. 

Skinner publica, a No
va York . $c;ellce alld 
human bellavior. Con
cordat del govern es
panyol amb la Santa 
Seu. 
/954: Retorn de Carles 
Cardó a Barcelona. Mo
rirà el 1959. Publicació 
de . Not ícia de Catalu
nya _ de Vicens Vives. 



M ovjmelJl de co!ò p/;es 

1955: Represa de les Colònies 
a Solsona. Es fan a Peguera i 
després a Vilada, en l'antic 
hotel Picanccl. 

1957: Primeres Colònies a la 
Seu d'Urgell, a Sta. Mal'ia 
de Meià. A Barcelona es crea 
el secretariat de Colònies , 
dins de Càri tas Diocesana. 
1958: S'inicien Ics Colònies a 
Lle ida, promocionades pcr la 
Joventut d'A.C. Es funda la 
Colònia Montsant , dirigida 
per la Delegaoió Diocesana 
d 'Asp irants. 
1959 : A Girona es crea la Fe· 
deració d e Casals d 'Estiu . 

1961: Comença a funcionar a 
Barcelona l'Escola Diocesana 
per a Dirigents i Monitors. 

1963: Primeres Colònies pro
mocionades pel b isba t de Gi· 
rona. 
1964: Creació del Consell Dio
cesà de Colònies, a Solsona , 
in tegrat en el Secretariat Di()... 
cesà de Catecisme. Lle ida : C0-
lònia Verge Blanca. 

1965: A Barcelona, el Secreta· 
riat de Colònies es converteix 
en Servei de Colònies de Va· 
cances. A Girona Ics Colònies 
passen a dependre de Càri tas. 

lO 

M ovime1lt pedagògic 

Jordi Galí funda l'Es
cola Sl. Gregori . Mor 
mossèn Batlle. 

1956: Ma ria Teresa Co
dina funda l'Escola Ta· 
litha. Creació de la Dc
legació Diocesana d'Es
coltisme a Barce lona, 
Vic , Girona i, després , 
a Mallorca. 

Fundació de l'Escola 
Cos ta i Llobera. Neix 
l'Associació Catalana 
d'Escoltisme amb una 
eSlructu ra de t ipus fe
deratiu, i és pres idida 
pel Dr. Pere Gabarró. 

Creació del premi An· 
toni Balmanya per a 
obres pedagògiques. 

Comença a funcionar, 
a Barcelona, la Insti
tució Pedagògica Rosa 
Sensat . Represa ' de 
l'Escola d'Estiu. 

Dades socials i 
polltiques 

Sublevació d 'Hongria 
i Polònia . 

Presència de l'Opus 
Oc i al poder. 

1960: Mor Vicens Vi
ves 

1962 : Comença el Va
ticà H . 
Sorgeix el moviment 
de la Nova Cançó. 
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M oviment de colònies 

1966: Es consolida e l Servei 
de Colònies de Vacances a Gi
rona. 

1967: Comença a funcionar la 
Coordinació Catalana de Co
lònies, Casals i Clubs d'Es
plai, QUI! agrupa els S .C.V. 
(Servei de Colònies de Vacan
ces) de les Diòcesis Catala
nes. 

1968: A Barcelona inicien les 
seves activitats els Clubs d'Es
plai. 

I!!lO: Reor'lganització del 
S.C.V. de Barcelona : els cen
tres coordinats entren a par
ticipar en la gestió del Ser
vei. Les ac ti vitats de forma
ció queden assumides per 
l'Escola de l'Esplai (antiga 
Escola Diocesana per a Diri
gents i Moni tors). 

1972: El Servei i l'Escola de 
l 'Espla i de Barcelona són re
coneguts com a enti ta ts fi 
lials de Càritas Diocesana. 
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M ovim ent pedagògic 

Es publica, aFloren
cia, Scuola di Barbia
na. 

1969: Fundació Artur 
Martorell. L I i b r e 
Blanc : Bases para una 
politica educativa. 
Creació de l'ICE (Ins
titut de Ciències de l'E
ducació). Conferencia 
del Episcopado Espa
fio l : Lo. I gfesia y la 
educació" en Espa~la, 
JlOy. 

Dades socials i 
polítiques 

Mor Freinet. Són ex
pulsats de la universi
tat de Barcelona 70 
professors, acusats de 
pres tar suport al sindi
ca t democràtic d'estu
dian ts. Manifestació de 
capellans davant la 
Comissaria de la Via 
Laie tana. 

Llei Orgànica de l'Es
tat. 

Estat d 'excepció. Ce
lebració a t.ot Catalu
nya del Centenari de 
Pompeu Fabra. Revo
lució del Maig Francès. 
Primavera de Praga i 
invasió de Txecoslovà
quia per l'exèrcit so
vièt ic. 

Se celebra , a Barcelo
nil, el l Congrés de la 
Formació. Les Corts 
aproven la Llei Gene
ral d'Educació. 



Movimela de colònies 

1974: La Conferència Episco· 
pal Catalana reconeix la Co· 
ordinació Catalana com a Sc· 
cretariat Interdiocesà. 

1976: La Conferència Episco
pal Catalana aprova, el 26 
d'octubre, els Estatu ts de la 
_Coordinació Catalana de Ser
veis de Colònies, Casals d'Es
tiu i Clubs d'Esplai •. 

Moviment pedagògic 

1975: La Conferència 
Episcopal Catalana dó· 
na el seu viSl i plau als 
Estatuts generals de 
Minyons Escoltes de 
Catalunya. 

Dades socials i 
po1itiques 

Jos:tp M.· Flsa 

Notes: Per a l'elaboració d'aquestes taules ha estat de gran utilitat e l 
treball de cronologia de Jordi Moners publicat a _Cuadernos de Ar
quitectura y Urbanismo>, núm. 89, maig-juny 1972, pp. 18-27. Les 
dades sobre colònies a partir del 1939 tenen nom és en compte les que 
són promogudes per entitats d'Església i coordinades en els diferents 
S.c.v. 
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4 
V8\lIS 

, 
L'ESGLESIA EL 1976 

Gener 

Trobada Permanent d 'Entitats 
d 'Església, que aplega una bona 
colla de grups i associacions di
versos, vol assegurar el testimo
niatge coHectiu dels cristians, 
avui . Així ho ha fet públic en 
una con ferència de premsa. 

Crítica situació econòmica del 
cle rgat de Vic. Entre les mesures 
a prendre pel Bisba t no es des
carta la venda de béns immobles. 

A Barcelona, creació de la Cai-
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xa diocesana dc compensació, que 
permeti d'assegurar un sou mí
nimament digne a tots els pre
veres. 

Coincidint am b el seu vint-i
ci nquè aniversari, l'Ins titut Catò
lic d'Estudis Socials de Barcelona 
(lCESB ) inaugura uns nous loca ls 
a l'edifici del Seminari conciliar. 

"L'Esglés ia a Catalunya a l mo
ment present »: sessió del Servei 
d'Estudis del Centre d'Estudis 
Pastorals, a Montserrat. El pare 
abat assenyala un programa d'ac
ció en cinc punts. 



A Berga, mor mossèn Josep 
Armcngoll, a 65 anys. Fi ll de la 
vila, organista, patriota de tota la 
vida, escrip tor i home de cultura 
i de vas ta influència. 

Inte rcanvi públic de notes po
lèmiq ues entre el governador ci
vil de 13 província de «Balcares_ 
i e l bi sbc de Mallorca arran d'in
terferències de l'autori tat clvil a 
la parròquia de Sant Miquel. 

Primeres «ordenacions» a El 
Palma r de Troya, a cà rrec d 'un 
arquebisbe vie tnamita jubilat. 

Pasto ral dels bisbes andalllsos 
sobrc e l valor de Ics expressions 
del catolici sme popular. 

«L'Església d 'Espanya sense 
Concorda t», jornades organitza
des pcr la Universitat pontiflcia 
de Comil las. 

Monsenyor Ramon Ta ibo, bis
bc de l' Església Espanyola Refor
mada Episcopal, considera simp
tomàt ic que e l missatge de la C0-
rona faci referència a la llibertat 
rel igiosa. 

Noves «ordenacions » de sacer
dots i «consagracions. de bisbes 
a El Pa lmar de Troya, a desgrat 
de les severes prohibicions ecle
s iàstiques. 

L'orde del Cís ter ha decidit el 
tras ll a t de la comunitat de Bo
quen (França). Així es clou l 'ex
periència de B . Bes ret. 

A París, denúncia del cardenal 
Marty: . No podem resignar-nos 
a guanyar djners posant en mans 
cle ls a ltres ginys de mort.. 

AI Brasil, el «suïcidi» de l'o-

brer Manuel Fidel Filho, als lo
ca ls de la polic ia militar de Sao 
Pau lo, ha estat, de fet, una mort 
a causa de la to rtura. 

Febrer 

L'arquebisbe de Barcelona cri
cia l'atenció, públicament, sobre 
el «des tape» sexual. 

La Conferè ncia episcopal tar
raconense celebra la propera apa
rició del diari «Avui» i s'adhereix 
públicament al Congrés de Cul
tura Catalana . 

Barcelona : direc trius pastorals 
sobre les primeres comunions en 
una línia de s implificació i auten
tici tat. 

Durant la seva visita a Cata
lunya, e ls reis pugen a Montser
rat. L'abat parla de reconcilia
ció i de recone ixement dels drets 
del nos tre poble. 

Barcelona: el bisba t cedirà lIns 
terrenys a l'Apostolat del Mar 
per a construir-hi un club al ser
vei dels mariners necessitats. 

València : polèmica entorn del 
Llibre del Poble de Déu , del qual 
és l'ànima el pare Riutort i que 
ha es tat objecte d'una campanya 
en contra amb participació de la 
Comissió diocesana de litúrgia i 
amb l'orques tració de les forces 
bunkerinnes a través de la prem
sa del «Movimiento lt . 

Els diar is recullen setmanal
ment les «cartas cris tianaslt del 
cardenal Taranc6n. 

463 



El consell presbiteral d 'Oviedo, 
en un comunicat sobre la situa
ció a Astúries, remarca positiva
ment el ressorgiment de la cons
ciència de poble. 

A Madrid, destrucció de la seu 
de la Germandat Obrera d'A.e. 
(HOAC) per quatre individus em· 
mascarats i armats. 

Nota pastoral dels bisbes de 
Sant Sebastià sobre dues morts 
violentes per motius polítics. 

A Madrid, regulació de l'eco· 
nomia del clergat. Mínim meno 
sual: 12.000 l'tes. 

XXIV assemblea plenària de la 
. Conferencia del episcopado es· 
pañol., a Madrid . 

Mon senyor Laszlo Lekai és na
menat titular d'Esztcrgom. seu 
l'rimada d'Hongria, vacant des de 
l'afer Mindszenty, l'any 19!18: 

Sisena conferència episcopal 
regional de l'Àfrica occidental 
francòfona, i inauguració de la se· 
gona Facu lta t de Teologia a l'À· 
rTica negra. 

Mor a Londres, als 82 anys , 
monsenyor Roberts , jesuïta, antic 
arquebisbe de Bomba!, d'on ha· 
via dimitit quan encara no s'es
tilava . Ha estat qualificat com «un 
dels més grans campions de la 
llibertat en l'Església catòlica, els 
darrers t renta anys». 

Març 

A parició del primer número de 
la . Revista Catalana de Teola-
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gia», publicació bilingüe de la Fa· 
cultat de Teologia, secció de Sant 
Pacià. 

Extensa pastoral de quaresma 
del bisbe de Barcelona: . La for· 
mació de la consciència moral del 
cri s tià, avuh . 

Mor, a Barcelona, mossèn ar
CÍs Saguer, als 83 anys, fundador 
de la parròquia de Sant Ildefons, 
renovador de la vida parroquial i 
protagonista de . l'afer Galinsa
ga» que desencadenà una campa
nya popular de gran abast con· 
tra . La Vangua rdia . l'any 1959. 

«Declaración teológica sobre el 
ac tual momento histórico es pa
¡io l »: ampli i notable document 
de la Facultat de Teologia, secció 
de Sant Francesc de Borja. 

Davant la greu situació dels tre
balladors del ram hoteler , el bis· 
be de Mallorca promou una col· 
lecta i s'interessa perquè les au
toritats civils i s indicals empren
guin les accions convenients . 

La premsa comença a fer-se 
ressò d'unes «aparicions» de la 
Marc de Déu que tenen lloc l'un· 
tualment el dia 11 de cada mes 
des de fa dos anys a Cerdanyola. 

Una quarantena de religioses 
participen en un sim posi sobre 
la inserció dc les religioses a Ca
talunya: un petit comitè en man
tindrà la continuïtat. 

A Banyoles, jornada d'estudi 
promoguda pel grup gironí de 
Drets Humans. 

Després d'anys de pràctica, la 
comunió a la mà comença a ser 
autoritzada oficialment a Barce-
lona , a Girona i a tots els bisbats 
catalans. 

A la parròquia del Pi , de Barce-



lona, com memoració de l terCer 
centena ri de l'ordenació sacerdo
tal de sa nt Josep Oriol. 

Més de vuit·centes persones as· 
s isteixen a dues taules rodones 
sobre e l pluralisme dels cris tians 
d ins la socie tat i dins l'Església. 

Fe ts luc tuosos a Vitòria i com· 
moció a tot e l país : la policia 
irromp en una església on esta
ven reunits centenars d'obrers: 
quatre morts i cent ferits. Fune
ra l concelebrat i notable homilia 
(pràcticament . imposada » pels 
capella ns a l bisbe). L'ajuntament 
de la c iuta t fa pública la seva dis· 
conformitat pe r l'actuació gover
nativa . 

Segons el cardenal Tarancón, la 
diòcesi de Madrid té e l clergat 
més jove d 'Europa. 

Els «bisbes» consagrats a El 
Pa lmar de Troya són ja 22. 

«Al gunes act.ituds cris tianes 
davan t la nova societat_: pastoral 
de quaresma dels bisbes de Bil· 
bao, Pamplona i Sant Sebastià. 

El bi sbe de Toledo, doctor Gon· 
zalez Martín, manifesta que l'Es· 
glésia no ha de fer el joc a les 
forces po lítiques ocultes que vo
len accedir al poder. 

E.s autoritzada la comunió a la 
mà. Finalment, i a la tercera pro
va, la «Conferencia del episcopa
do español» ha aconseguit els dos 
terços de vots favorables, neces· 
sa ris per poder-ho demanar a Ro
ma. 

En una església de Paris s'ha 
estrena t la pellícula de Rosselli· 

ni El Messies, a tenent als valors 
esp ir ituals de l'obra del gran di· 
rector italià. 

L'ofi cina de premsa del Vaticà 
desmente ix e ls comentaris que 
provoquen les parauJes del papa 
sobre «una mort que no pOt ser 
llunyana». 

Document de la Conferència 
episcopa l dels EE .UU.: . No preo 
tenem constit uir un bloc electo
ra l re ligiós, ni des itgem patroci
llar e ls cand ida ts presidencials.» 

Dom Bas il Hume, el mateix elia 
que va rebre la consagració epis
copal per a la seu catòlica de 
Wes tminster, va acud ir a les ves
pres de l'abadia anglicana del ma
teix I ítol, a Lond res. 

Abril 

Crítica dura i sense matisos del 
bisbe de Tortosa a l document 
Una alt ernativa para la enseñan
z.a, del coBegi de doctors i lli· 
cencia ls de Madrid . 

Declaració conjun ta dels secre
tariats diocesans de Justícia i Pau, 
de Barcelona, Girona i Tarrago
lla: tracta dels drets humans i 
reclama l'amni stia que «3 desgrat 
del cla m ci utadà, enca ra no ha ar
ribat». 

Conferència del pare Miquel 
Batll ori , a Barcelona, sobre e l car
denal Vi dal i Barraquer. 

. 100 anys de colònies> . Amb 
mo tiu de l cente nari de la prime
ra colònia de vacances, a Suïssa, 
el Servei de Colònies de Barcelo-
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na organ itza una important expo
sició al coBegi d'arquitectes i di
versos actes sobre el moviment 
de colò nies a Ca talunya. 

«E ls cri s tians davant la qüestió 
esco lar )), document publica t per 
24 crist ians barcelonin s, forta
ment crít ic de les posicions ecle
siàs tiques oficials. 

Castelló: e l bisbe surt al pas de 
les polèm iques a què dóna lloc la 
di stribució de la comunió a ]a 
mà. 

Xi rinacs és cridat a declarar a 
la com issaria per l'homilia que 
va pronunciar en la mi ssa fune
ra l d'Oriol Soler Sugranyes, fu
ga t, junl ament amb altres pr~sos 
polítics, dc la presó de Segòvia i 
abatut per la policia ran de la 
fronlera francesa. 

La Seu d'Urgel l. Des de fa me
sos, dues religioses presideixen la 
t robada dominical de la comuni
tat cristiana -lectures, homilia, 
pregària i comunió- en pobles 
sense capellà. 

Mor mossèn Josep Sanabre a 
Barcelona, als 83 anys. Arxiver i 
reorganitzador de l'arxiu diocesà 
després de la guerra, autor d'o
bres d'h istòria eclesiàstica i civil 
de Catalunya, capellà catalanista 
i home d'un ampli ventall de re
lacions. 

A Barcelona mor mossèn Ma
nuel Trens, a 84 anys, fundador 
d'«Amics de l'Art Litúrgic)), con
siliari del Círcol Artístic de Sant 
Lluc, autor d'estudis i publica
cions i fi gura senyera en el camp 
de l'art sagrat. 

Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi , després d'una celebració 
pasq ual, a la qual assiste ixen di-
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versos cen tenars de joves i noies, 
celebren a Montserrat e l vintè ani
versari de la mort de mossèn An
toni Batlle, fundador del nostre 
escolt isme catòlic . L'acle, que 
pres ideixen el bisbe d'Urgell i el 
pare abat i al qual assisteixen de
lega ts europeus, és com una me
na de consagració de l'escol tisme 
ca lò lic català . 

A Madrid , sèrie de conferències 
sobre «L'evangelització en el món 
d'avui ». 

Els . bisbes > de El Palmar de 
Troya es traslladen a França. 

Audiència del papa al ministre 
d'afers est rangers, José M. Areilza. 

Vu itan ta preveres de Màlaga fan 
públic un escrit on qüestionen la 
celebració de la setmana santa a 
la c iu tat. 

El se tmanari italià «Tempo» 
publica un article de l'escriptor 
fran cès Roger Peyrefitte molt 
ofensiu envers el papa. El diumen· 
ge, dia 4, a totes les parròqu ies 
d' Itàl ia, es fa una pregària espe
cial pel Sant Pare. 

Hans Küng presen ta l'edició 
italiana del seu llibre Esser cris
tià, amb una tirada de 20.000 
exemplars. A Alemanya, l'obra ha 
aconseguit un tiratge de 160.000 
exemplars. 

Grups dc catòlics alemanys s'o
posen a la instauració del «Nou 
Ordre de la Missa. obligatori des 
del 7 de març. E l cardenal Docpf
ner, de Muni c, ha indi cat e l perill 
que l'Esglés ia Catòljca a Alema-



nya es cons titueixi en un «bun
kcr» t.ridentí. 

Maig 

L'arqueb isbat de Tarragona fa 
públic l'estat de comptes de l'any 
1975. Després de la nòmina del 
c lergat, la partida més gran és la 
dedicada a la construcció i repa
ració d 'esglésies. 

«tS clar que la pas tora l ha d'a
profi tar e l valencià, precisament 
per això: perquè és la nostra llen
gua. , declara e l bisbe de Castelló 
El seu ús en les celebracions Ii
llll"giques augmenla paula tina
men t. 

La Conferènc ia episcopal tar
raconcnsc pren la iniciativa del 
re torn de les despu ll es del car
dena l Vidal i Barraquer, i dóna 
ci seu beneplàcit a la Federació 
de Cristians de Catalunya, promo
guda pels an t ics membres de la 
Federació de Joves Cristians. 

A Mon tserrat, consell interna
cional de Pax Chri st i, amb assis
tència del ca rdenal Alf.-ink, el 
qual va a saludar Xirinacs da
van t la presó Model. 

A Barcelona, commemoració 
del desè aniversari de la «mani
festació de capel1ans» davant la 
comissaria de pOlicia: demana
ve ll ac lariments sobre tortures a 
detinguts i van se r dissolts en 
ple migdia i amb ulla violència 
im pensable. Reunió de capellans 
i comentaris als diaris. 

Més d'un centenar de capellans 
rc l igio~os ass isteixen a la cons-
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titució de l'Associació d'Eclesiàs
I ics Catalans, que voldria donar 
consistència i continuï tat a les 
assemblees que s'han celebrat 
am b an tcriori tat. 

Barcelona: Document episcopal 
de línia oberta sobre pastoral sa
cramenla l: «S'ha d'aconseguir un 
major respecte a la llibertat reli
giosa.» 

Mo r a Barcelona, després de 
llarga i crllcl ma lalti a, mossèn 
Abe lard Sayrach , a ls 45 anys; d'o
rigen burgès , consiliari en tusias
ta de ls moviments d'A .C. i cape
llà obrer d'una trajectòria si n
gular. 

A Manresa, homena tge a mos
sèn Pere Tarrés i Claret, fill de 
la vila i antic dirigent destacat 
de la Federació de Joves Cris lians. 
Presideix e ls ac tes e l doctor Pont 
i Gol i hi assisteixen unes 3.000 
persones. 

Comunicat del Secretariat de 
Justícia i Pau de Barcelona que 
lamen ta la suspensió governati
va de la Marxa de la Lli bertat. 

A .Berga, culminació d'un seguit 
d'actes d'homenatge a mossèn Jo
sep Armengou, mort e l gener pas
sa t. Presideix el doctor Josep 
Pont i Gol i hi assisteixen nom
broses personalitats de tot Cata
lunya. 

Carta d'un grup de mil cinc
cents sacerdots i seglars de Va
Jència al nunci: el successor de 
l'arquebisbe actual ha de ser un 
pastor que conegui la realitat va
lenciana. 

Pas toral del bisbe de Las Pal
mas amb ocasió de l Primer cie 
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M3ig: «El món obrer ha d'ésser· 
hi present, a l'hora de plantejar 
els camins de la nova convivèn
cia a Espanya .• 

. No és honrat aprofi tar-se del 
camp sense una promoció dels 
camperols >, diu el bisbe de fe
rol. No s'hi val a decidir <obre 
el món rural des d'uns interes
sos que li són aliens. 

Document episcopal conjunt 
sobre l'atur obrer a Andalusia: 
aquest fet posa de manifest la 
irracionalitat del nostre s istema 
econòmic, les estructures del qual 
resullen perjudicials als més dè
bi ls. 

A Madrid, conferència a càrrec 
del secreta ri general de la Unió 
catò lica internacional de la prem
sa, Pierre Chcvalier. 

A Espanya hi ha 665 publica
cions eclesiàstiques. en general de 
curt tiratge; 17 editen més de 
100.000 exemplars; el 70 per cent 
surten a Madrid i Barcelona. Són 
es tadístiques fe tes públiques amb 
motiu de la Jornada de les co
mun icacio ns socials . 

Missa tge pasqual de Pau Vlè.: 
«L'avarícia cega per "exclusiva 
prosperitat temporal pot causar a 
l'home una major infelicitat.» 

L'episcopat polonès es manifes
ta en favor de les llibertats polí
tiques . Demana sindicats lliures i 
independe nts, tribunals impar
cials i un parlament elegit per 
sufragi universal. 

Vuit jesuïtes espanyols Són ex· 
pulsats del Paraguai. E l pare 
Arrupe en protesta vigorosament : 
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es tracta d'una violació dels drets 
de l'home. 

A ltàlia, inteHectuals catòlics 
notoris l :S presenten com a candi· 
dals independen ts a les llistes del 
P.C. italià. Se vera advertència 
del carelena l Poma, president de 
la Conferència Episcopal italiana. 

Al Vaticà, creació de vint nous 
ca rdenals. Per primera vegada a 
la hi s tòria la majoria no són eu
ropeus . 

J uny 

A Lleida, homenatge a mossèn 
Llorens i Ventura, sacerdot cata
lanista i demòcrata, mort a l'e
xili l'any 1956, amb assistència del 
bis be Ramon i del bisbe francès 
Louis Courrèges. 

A Àreu, a la Vall Ferrera, ho
me natge de pa llaresos i barcelo
nin s a mossèn Antoni Batlle. 

A Roma, vi s ita ad ¡imina con
junla cic tOls e ls bisbes de la Con
ferènc ia episcopa l tarraconense, 
interp retada per alguns nuclis 
com una afirmació pública de 
l'Esglés ia catalana. Les paraules 
del papa, en aquesta ocasió, nO 

responc" a l'expectativa d'aquests 
~cc tors. 

Reunió de més d'un miler d'o
brers metaHúrgics a la catedral de 
Barcelona per no haver-ho pogut 
fer a la delegació de Sindicats. 

L' Institut de Teologia de Bar
celona acaba el tercer curs d'e
xistència , amb el qual culmina per 
prime ra vegada el cicle de tres 
anys. La to talitat d'alumnes ma
Ir iculats ha estat de 162 . 



El bbbat de Tortosa promou un 
projec te d'ajut al desenvolupa
men t de ouna·Dougon (Alt Vol· 
ta). 

Primeres jornades de l'Associa
ció d' Hi storiadors de l'Església a 
Catalunya. 

A Barcelona, consulta de cara 
al nomenament de nous vicaris 
ep isco pals, que no aconsegueix 
gai re audiència. 

Visita Madrid la mare Teresa 
de Ca lcu ta; recorre e ls barris pe
rifèrics i es reuneix amb 1.200 
religioses. 

A Tol edo, trobada ecumènica 
entre catòlics, protestants i an
glicans. 

A Pamplona. acte acadèmic en 
memòria de monsenyor Escrivà 
de Balaguer , presidit pel seu suc· 
cessor, Alvaro del Por til1o. 

A Santiago. tercera reunió ple
nària clel concili provincial de Ga
líc ia. El tema de la litúrg ia en 
llengua gallega hi ocupa un lloc 
importa nt. 

Document preparatori del prò' 
xim Sínode dc Bi sbes , que tindrà 
lloc e ls mesos dc setembre i oc
tubre de l'any que ve. Tema prin
cipal: la catequesi dels infan ts i 
dels joves. 

La Santa Seu condemna amb 
un:!. fermesa poc freqüent la car
rera d'nrmaments, fent notar que 
l'única excomunió del Vaticà 11 
va referi r-sc a un poss ible ús d'ar
mes nuclears. 

Juliol 
In ici dc la Marxa de la Lliber

ta t a diversos punts dels Països 
Ca talans. l inici de detencions, 
mulles i problemes dels marxai
res . 

Un grup de doncs de treballa· 
do rs de l'empresa Motor I bèrica, 
que s'havien tanca t a la parròquia 
de Sant Andreu, és fina lment des
a llotja t per la policia , Notes de 
protes ta de la parròquia i de l'ar
quebisba t. 

Primera reunió de la comissió 
per a l retorn de les despulles del 
cardenal Vidal i Barraquer mort 
a l'ex ili l'any 1943, La presideix 
e l doctor Pon t i Gol a Tarragona. 

A Barcelona, desena assemblea 
de l'Esglés ia Adventis ta del Se tè 
Dia, d'Espanya, 

L'arquebi"bat de Barcelona 
parla de Ics «aparicions» a can 
Sardà, de Cerdenyola, i prega e ls 
fidels que s'absti nguin d'acudir4 
hi . 

Declaracions de monsenyor 
Proafio, bisbe de Riobamba 
( Equador), de pas per Barcelona: 
«Enfront d'un món d'injustícia i 
de peca t, l 'Evangeli només es pot 
viure lluitant pacíficament i for
tn ment. ,. 

A Mallorca, Setmana de Pas Lo
ra l UI'bana, amb una clara afir4 
mació que «la llengua de Mallo r
ca ha de ser la pròpia i normal de 
les celebracions li túrgiques a Ciu
ta t». 

A desgrat de la nota de l'arque
bisbat , 4.000 persones acudeixen 
a Cerdanyola e l dia 11 . Però la 
«viden t» no s'hi presen ta. 

E l rei renuncia al «privi legi» de 
la presentació dels bisbes, Han 
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possat deu anys de la petició del 
concili Va ticà 11. 

Els bisbes catalans fan públi-
ca la seva satisfacció per la re~ 

núncia del rei al «privilegi» de 
presentac ió dels bisbes. 

U rgell. Normes per a la segu
re tat d'obres d'art de pobles aban
donats. 

El bisbe de Vic es queixa de la 
man ipulació d'actes pastorals . 
Concretament dc la «instrumen
tal ització per a fin s polítics. de 
la visita coHectiva a Roma dels 
bisbes ca ta lans. 

Darreres cartes del Club Torsi
many : sobre e ls béns de l'Esglé
sia i sobre Ja conveniència el'e
lecció dels bisbes per un termi
ni fix. El club, que ara s'acomia
da, ci cons ti tuïen nou capellans i 
laics que duran t dos a nys han 
opinat lliu rement sobre proble
mes genera ls de la nostra Esglé
sia. 

A la bib lioteca pública episco
p I dc Barcelona, i amb assistèn
cia de l doctor Jubany, inaugura
c ió del «Centre de Documen tació 
rel igiosa Ramon Cuni1l » i del fons 
dels semina ris de Li tú rgia, Icono
grafia i Catequesi. 

A Barcelona, XI Escola d'Estiu 
promoguda per Rosa Sensat, amb 
la pa rti cipació de mil ers de mes
tres i en un clima d'eufòria de
mocràtica. Declaració refeta «Per 
ulla nova escola pública_, amb 
presa de posició decidjda contra 
l'escola privada i per la laïcitat. 

Important document de signe 
obert: «Afirmacions per a un 
temps de recerca_ o El subscriuen 
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se t teòlegs, entre ell s dos bisbes 
( Palenzuela i Se tién). 

Document de la comissió epis
copal d'apostola t social: . Orien· 
tacions cris tianes sobre participa· 
ció pol ítica ». El seu estil i l'ins
i rumen ta l conceptual d'anàlisi 
que utilit7..a són inhabituals en do
cumen ts episcopals . 

S'ob re una subscripció públi
ca per a la restauració de la ca
tedral de Burgos . La meita t de la 
q uan titat necessària (de SO a 60 
mi lions de pessetes) an irà a càr
rec del pressupost del Pa trimoni 
artístic. 

El bisbe de Bilbao es fa ressò 
de l clam popular i demana una 
àmplia amn istia; la petició que 
e l Govern ha formu lat al rei re
sulta insuficient. 

Des del Vaticà, s uspensió . ipso 
fac to», rese rvada a la Seu Apos
tòlica. a monsenyor Lefebvre, per 
Ull any en l'atorgament dels or· 
des sagrats. 

Bicentenar i de la independèn
cia dels Esta ts Uni ts. E l papa fa 
vots perquè aquest país «pugui 
prosperar sempre en la llibertat 
i en la justícia ». 

A Buenos Aires, assassinat de 
dos sacerdo ts i t.res seminaris
tes. Sobre e ls cadàvers consta 
aq ues ta inscripció: «Morts pel di· 
nam itament dels nostres camara
des policies.» 

Tren la-nou sacerdots i religio
sos, catòlics la major part, són 
expu lsats de l Vie tnam i arri ben a 
Bangkok. 

Mor e l cardena l Doepfner, an
tic bisbe de Berlín oriental i pre-



sident de la Conferència Episco
pal a lemanya. Va tenir una inter
venció notable en les tasques del 
Vaticà II . 

Monsenyor Le[ebvre és suspès 
«a divinis» per la Congregació Va
ticana dels Bisbes. 

Mort de Rudo lf Bultmann, teò
leg alemany lu terà i gran inves
tigador dc les tradicions pre-evan
gèliques . 

Agost 

Les «aparicions» de Cerdanyola 
són definitivament jutjades , per 
l'arquebisbat dc Barcelona: «No 
hi ha res que manifesti o faci su
posar ulla intervenció sobrenatu
ral ex traordinària.» 

Barcelona. A la plaça de braus 
de Ics Arenes , assemblea anual 
dels Tes timonis de Jehovà, simul
tàn iament ilmb altres set llocs de 
tot Espanya. 

De tenció governat iva a Riobam
ba (Equador) de cinquanta-tres 
persones reunides per a estudiar 
la problemàtica pastoral de l'A
mèri ca llatina. Entre ells , disset 
bi sbes i mossèn Josep Camps, rec
tOl" de la parròquia de Sant An
dreu cic Palomar de Barcelona, 
invitat expressament per monse
nyor Proaño. 

Peregrinació diocesana de Bar
ce lona a Santiago de Compostel
la am b motiu de l'Any Sant: cinc
centes persones presidides pel 
bisbe auxiliar Ramon Daumal. 

Carta pastoral del bisbe de Vic 
sobre la sexualitat. 

A Sant Miquel de Cuixà, Jo rna
des del CIEMEN (Centre interna
cional sob re problemes de les mi- • 
nOI-ics ètniques i nacionals) amb 
una cinquantena d'assis tents. Te
mes: Ics minories en el dret inter
nacional i les relacions lingüísti
ques occi Lano-catalanes. 

Diversos comentaris apareguts 
a la premsa posen de manjfest la 
situació peculiar del bisbe d'Ur
gell, e l nomenament del qual 
(juntament amb el del bisbe cas
trense) queda exclòs de la renún
cia reial. 

Un barceloní -el germà Pere
ingressa a la comunitat monàsti
ca de Taizé. 

Aparic ió del primer número de 
«Saó», «papers pastorals del País 
va lencià». 

«El poble espanyol serà con
sulta t sobre la confessionalitat 
de l'Estat », declara e l ministre 
d'Afers Estrangers_ 

Ordenació sacerdotal, a Madrid, 
de cinquan ta membres de l'Opus 
Dei pe l bisbe de Granada. 

L'associació per a l'amistat is
lamo-cris tiana ha iniciat e ls pre
paratius amb vista al 11 congrés 
is lamo-cristià que se celebrarà a 
Còrdova l'any vinent. 

Monsenyor Osés, bisbe d'Osca, 
declara que l'Estat no ha de ser 
confessional i que el divorci és, 
per als cris tians, un afer pasto
ra l i no una batalla civil que s'ha· 
gi de guanya r a les Corts. 

Reducció a l'es ta t laïcal de dom 
Franzon i, ex-abat benedictí de 

471 



Sant Pau Extramurs, i suspès «a 
divinis» [a dos anys. 

A Fil adèlfia, acord entre teò
legs ca tò lics, protestants i ortodo
xos sobre l'eucaristia: aquesta 
com porta la presència real de 
Crist i representa també el seu 
sacrifi c i. 

A Gineb ra, reunió clel Comitè 
Cen tral cleI Consell Ecumènic de 
les Esglés ies, compost pe r 134 
membres, i amb representació de 
les grans confessions i dels con
tinen ts. 

A Riobamba ( Equador), deten
c ió de disset bisbes i cie tre nta
sis persones més, en una reunió 
cie ti pus pastoral «en l'esperit de 
Medellín •. 

Setembre 

La secció catalana de Pax Chris
ti atorga els Memorials Xirinacs. 

A Anclorra, celebració de la fes
ta nacional i inauguració del nou 
j discutit san tuari de la Mare de 
Déu de Meritxell , amb assistèn
cia del bisbe d'Urgell i de ma
dame Giscard d'Estaing. 

Davant la persistència dels ru
mors, Trobada Permanent d'Enti
tats cI'Església fa públic un co
municat, on lamenta que la base 
eclesial no sigui consultada a l'ho
ra de nomen ar nous bi sbes auxi
liars per a Barcelona. 

A Barcelona, congrés interna
cional de Teoria i Praxi, amb des
tacada participació de Balmesia
na. 

La Marxa de la Llibertat fa la 
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seva entrada final a Poblet en
cerclada per les forces de l'ordre. 
L'aba t del Monestir acull els mar
xaires i els adreça la paraula. 

I I cie Setembre. Diada nacional 
i concentració a Sant Boi de Llo
bregat. 

Un artefac te explota a la sina
goga israelita de Barcelona. 

Mossèn Jose p Gea, bisbe auxi
liar de València, és nomenat bis
be d'Eivissa. Així s'enforteix el 
ll igam valencià de les illes. 

Primers nomenaments, més 
aviat poc engrescadors, de bisbes 
sense presentació per part de 
l'Estat: Guadix-Baza, Eivissa, Pl a
sènc ia (t itulars), Bi lbao i Santia
go (auxiliars). 

L'HOAC es manifes ta con trària 
a la constitució d'un sindicat 
d' in spi ració cristiana. 

Planteamienlos actuales de la 
el1se jianza, vast document de la 
comissió permanent de la «Con
ferencia del episcopado español., 
que reitera les posicions de sem
pre: confess ionaHtat, classe de 
religió obliga tòria, àmpl ia lliber
tat per a l'escola privada. 

A Sam os, XVI setmana d'estu
dis monàstics amb ocasió del ter
cer centenari del naixemen t del 
pare Feijoa. 

Referènc ia clel p a pa a l cas Lc
febvre . amb paraules mesurades 
però plenes de tristesa, en un mo
ment d'o,pectació davant la pos
s ibilitat que el bi sbe francès pu
gui ser excomunicat. 

Decla ració de monsenyor Etche-



garay, pres ident de la Conferèn
cia Episcopa l francesa , a la tor
nada d 'un llarg viatge per Rússia: 
cc. ingú no pot arribar a imagi
nar-sc l'abast i la intensitat de 
la vida religiosa a la URSS. Es 
tracta del volcà més gran de la 
c l·is tiandat ... » 

A Castelgandolfo, entrevista del 
papa amb mo nsenyor Lefebvre. 
Arran de la vis ita es comen ta : El 
papa ha rebut Lefebvre com a 
parc, però també sentint-se cap 
de l'Esglés ia i responsable de la 
fe i de la comunió. 

El Vati cà re tira al MIJARC (Mo· 
viment Internacional de la Jo
ventut Catòl ica Ru ra l) e l seu re· 
coneixemen t com a organització 
internacional catòlica. 

A Rio de Janeiro, Adrià Hipóli
to, bisbe brasiler, és trobat apa
llissa t, nu i lliga t, en un suburbi 
dc la ciut at, després d'haver es
lat segres tat juntament amb un 
familiar. 

Octubre 

A Barcelona, cons titució del 
nou equip de govern (abans «COn
se ll epi scopa l.). Els bi sbes auxi
liars hi són equ iparats als altres 
vicari s epi scopals de zona i dei
xen de constituir una anella inter
mèd ia entre aquests i el bisbe. 

Sego na trobada general del Mo
vimen t d'Un ivers itari 1 Estu
dianls Cristians de Catalunya 
(MUEC ). amb assistència de més 
de cent cinquanta joves i de l'ar
quebisbe de Tarragona, a més de 

representants d 'altres moviments 
cata lans i estrangers. 

A Ma llorca, segon congrés in
ternaciona l sobre Ramon Llull , 
amb particular dedicació als 
ideals mi ss ioners del Beat. 

«Voteu amb llibertat i respon
sabilitat», diu el bisbe de Vic a 
través del . Full Diocesà • . 

A Barcelona, celebració del 
XX Vè an iversari de la revista cEl 
Ciervo». Des taca l'aparició d'un 
número extraord ina ri amb escrit s 
de lai s e ls coHaboradors d'a
quests vint-i-c inc anys_ 

«Age rmanament» projecta la 
rea lització d'una pelHcula sobre c I 
giro ní Joan Als ina, assass inat a 
Xi le amb ocasió del cop d'Estat 
del general Pinochet. 

A Barcelona, conferència de 
premsa de la nOva Junta de la 
Fede ració diocesana de pares de 
família: els punts programàtics 
no volen s ign ificar una marX3 en
rera respecte a la línia de la Jun
ta anterior. 

La Co nferència episcopal tan·a· 
conense presenta un document de 
treball sobre L'escola cristiana 
que volem. 

A Sanliago XXX setmana so
cial espanyola sobre «Humanitza
ció de les estructures socials». 

A la Universitat de Navarra, III 
co ngrés internacional de Dret 
Canònic amb assistència del car
denal Fe lic i. 

Carta d'un grup important de 
sacerdots de Plasència que cri
tica la manera com continuen 
fent-se e ls nomenaments episco
pa ls: ni ells ni la pobra Extrema-
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dura han estat tinguts en comp
te. També hi ha reaccions con· 
trà ries a València, diòcesi d 'on 
han sortit alguns dels nous bis
bes. 

Un sacerdot de Plasència, bisbe 
d'Àvi la. A Espanya no queden ja 
seus vacants . 

Nova petició de J ustícia i Pau 
al govern en pro d'un estatut dels 
objectors de consciència: demana 
l'alternat iva d'un servei civil ver 
lu ntari. 

A Rhodèsia, condemna a deu 
anys dc presó a monsenyor La· 
mont. bisbe d'aquella ciu tat. el 
qua l ha denuncia t repetidament 
el racisme del govern de Smith. 

A Friedrichshafen, prop de 
Constança, hi ha l'anomenat .fes
tival Lefebvre»: missa segons els 
ritus antics, una conferència, dia
triba contra la Cúria romana, aBu
s ions al papa i gran «inflamació» 
anticomunista . 

Vis ita a l papa d 'una delegació 
autoritzada de l'Església lutera
na : després de la Reforma és la 
segona vegada que ha tingut lloc 
ulla vi s ita d'aques t tipus. 

Novembre 

«Les organitzacions marx istes 
volen apoderar-se de les nostres 
escoles., diu el bisbe de Vic. 

El bisbe de Sogorb·Castelló pre
s ideix un funeral commemoratiu 
del VTTè centenari de la mort del 
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Rei en Jaume, a l santuari de la 
Mare de Déu del Ll edó i hi pre
dica l'hom ilia. 

Conferències del pare Díez AIe
gría, a Lleida, sobre «Fe i socie
ta t», amb gran nomb re d'assis
tents. 

A Barcelona, mor mossèn Nar
cís Pra t, a 66 anys, director i 
gran impulsor de Càritas dioce
sana durant 25 anys. 

Jornades catalanes de Justícia 
i Pau dels secretariats de Bar
celona, Girona i Tarragona. 

A Barcelona, presentació del 
consell de l'àmbit 19 del Congrés 
de Cultura Catalana sobre . El fet 
re ligiós». La com iss ió encarrega
da ha e labora t un full que ha es
tat abundosament d ifós. 

A Tarragona, vint-i-cinquè ani
versari de la consagració episco
pal del doctor Pont i Gol. 

Recopilació de normes i orien
tacions diocesanes del bisbat 
d'Urgell , aplec de documents d'u
na gran ut ilitat. 

Fe i Societat, movi ment de 
Crist ians pel Sociali sme, inaugu
ra un nou des pa tx de serveis a 
Barcelona. 

L'arqueb isbe de Madrid no au
toritza la celebració d'una missa 
a la plaça d 'Orient, de Madrid , 
en l'aniversari de la mort de 
Franco. 

A Roma , bea tificació de la car
melita María-Jesú s López de Ri
vas, ama nuenSe de santa Teresa 
en la composició de Las Moradas. 

Intervenció del pare Dfaz Mo
reno, a TVE, sobre el divorci. C0-
mentari s, reaccions i aclariment: 



en cas de promulgació d'una llei 
divorci sta , l'Esglés ia hauri a de li· 
mitar-se a recordar als catòlics els 
seus deures de consciència. 

El d ia 12 es casa l'ex-sacerdot 
jesuïta pare García Salve, del Se
creta riat de CC.OO. i membre del 
comitè executiu del Partido Co
muni sta de España. 

A Ics diòcesis de Pamplona-Tu
dela , Sant Sebast ià i Bi lbao , orien
tacions pastorals sobre la utilitza
c ió de les esglésies i els locals 
eclesials per a fins no estricta
men t rel igiosos. 

En ocasió del pròxim referèn
dum, la comissió episcopal d 'A
postola t Social publica uncs orien
tacions cris ti anes , notables per la 
seva obertura. 

Jus tíc ia i Pau presenta al go
ve m un projecte d'es tatuts per 
als objec tors de consciència. 

A Roma , cel ebració del Con
vegno Ecclesialc, prepara t du rant 
tres anys ; abstenció dels «grups 
més inquie ts» d'Església. 

A Lourdes, l'Assem blea de l'E
piscopat francès fa una rea
fi rmac ió enèrgica en In línia del 
Conci li; adverteix, però, severa
ment e ls extremi stes d'esq uerra 
i de clreta. 

A Ità lia , conclu sió cic l'Assem
ble Eclesial: s'hi insisteix en la 
ll ibertat cI 'opció política del s ca
tò lics. 

Assemblea sinodal de les Es
glés ies Protestants Alemanyes : 
«Els cr ist ians han d'acolli r tots 
aq uells que sofreixen di scrimina· 
ció en la societat. " 

,. 

AI Brasil, denú ncia de l'epi sco
pat contra el cl ima general de 
v io lència que hi ha al país i l'ex· 
poliac i6, de part dels pode rosos, 
dels indi s amazònics abandona ts 
a una s ituació dramàtica. 

Desembre 

El bi sbat de Girona cedeix a 
la Diputació una part del palau 
episcopa l per a la instaHació de 
les dependències del Museu pro
vincial. 

«La democràcia en l'Església i 
l'elecció dels bisbes., taula rodo
na o rganitzada per Trobada Per· 
ma nen t cI'Entita ts d'Església, a 
Barcelona. Un públic nombrós, i 
amb una gran proporc ió de jo. 
ves , escolta la ponència d'Albcrto 
[nies ta, bisbe auxiliar de Mad rid. 

Nota de l'arquebisbat de Barce
Lona sobre l'augment de la paga 
estata l a ls capellans: no s ignifica 
una manca d'in dependència de 
l'Església ni és una manera d'e3· 
qui var les seves responsabilitats. 

A Barcelona, reunió promoguda 
per la Delegació episeopa I cie Sa
graments i Litúrgia sobre «Diaca· 
nat i ministeris». 

Vuit capell ans barcelon ins cie
manen adhesions a un comunicat 
contrari a l'augment de la paga de 
l'Estat: la lliberta t de l'Evangeli 
és en joc. 

El fu ll dom inical de Barcelo na, 
Lleida, Mallorca, Tortosa i Urgell 
es fa ressò dels signes de ressor
giment de la vida eremítica en 
diversos indre ts de Catalunya. 
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«Els bisbes davanl la qües tió 
escolar». Setanta barcelon ins fan 
una anàlis i crítica del document 
o: P.l anteamientos actuales de la 
enseñanza»: ens ha decebut; no 
és un documen t pastora l s inó 
ideològic. 

A Tortosa, mor mossèn Joan B. 
Manyà, a 93 anys. Fill de Gandesa, 
company de Carles Cardó, impul· 
sor dc la F.J .C. al seu bisbal, col· 
laborado r del pare Ignasi Casano· 
vas, au tor de nom brosos llibres 
en català i en llatí, teòleg escolàs· 
lic rigorós i ll iure, home de poble 
afab le i senzill , bescan la t i mar· 
g inat per bisbes ineptes, era la 
figura més prominent de la ciu
lat i de la diòcesi , sempre fi de l 
a Cri st i a Cata lunya, a l'estudi i 
a l'am istat. 

L'Esglés ia no posa dificulta ts a l 
fel que puguin ésser traslladades 
a l diumenge a lgunes de les fes
tes religioses d'entre setmana. 

Document dels bisbes d'Andalu
s ia sobre «El cristià i la política »: 
«Espanya necessi ta mol ta toleràn
cia respectuosa». 

A Madrid , primer Congrés Jueu, 
des de l'any 1492. Hi ha a to t 
Es panya 11 .000 jueus, Onze co
munitats i 3 rabins, a Barcelo
na, Mad rid i Màlaga. 

Document de treball sobre ]'ac
ció sòcia-política dels jesuïtes. In
s is te ix en una major solidaritat 
amb els pobres com a fru it d'una 
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opció cristiana ( i no d'una ideo
logia classis ta ). 

Segons rumors no confirmats, 
al principi d'any la nòmina esta
tal dels capellans passarà de 5.000 
a 15.000 ptes. 

La campanya de Cari tas Espa
ñola a favo r del pob le del Sàhara 
no ha donal el resu lta t esperat. 
Sembla que els parlits de l'opo
s ició no hi han respost prou po
s iti vament. 

A Notre·Dame de París, enmig 
d 'una gran gentada i en p resèn
cia de jerarquies de diferents 
confessions cris tianes , proclama· 
ció de b segona "Carta al Poble 
de Déu» del concili dels joves de 
Ta izé: les energies de l'amor per 
a assum ir e l risc de la vida cris
tiana s'han de trobar en l'oració 
i en l'Escrip tura . 

A Varsòvia, durant un sermó a 
la catedra l, el ca rdenal Wyszynski 
denuncia la bru tali tat de la poli
cia polonesa contra els obrers. 

Les pos ic ions dc monsenyor Le
febvre i de Pau Vlè. semblen 
«definitivament irreconciliables »: 
aquesta opin ió és manirestada 
pe ls cercles pròxims a l fundador 
del seminari d 'J:.cone. 

A Buenos Aires, l'Al iança Anti· 
com uni sta Argentina arresta ¡ 
to rtura quatre preveres de la Co n
gregació anomenada dels «tour· 
dis tes». 

Josep M. Riera Milà 



Inserció de la religiosa a l'Església de Catalunya 

Crònica 

Continuant la tasca iniciada el 
mes de març d'enguany i con ti
nuada els mesos de juliol i nO

vembre, els dies 4 i 5 de desembre 
de 1976, s'ba celebrat a Montser
rat una trobada sobre «La inser
ció dc les religioses a Catalunya» . 
H i han pres part vint-i-sis religio· 
ses, tant de parla catalana com de 
parla castellana, pertanyents a 
nou congregacions religioses. 

De les religioses que havien vin
gut al simposi O als cursets, al
gunes s 'han excusat dc no parti
cipar a la t robada, però hi han 
fet arribar la seva adhesió. 

El dissabte a migdia, després 
cic fe r la presentació cie la troba· 
da, hi va baver una xerrada del 
pare Hila ri Raguer sobre el te
ma «Opció política dels cristians». 

La conferència no va donar re
ceptes, s inó pistes perquè eaclas· 
cú tingués prou elements de ju
dic i per a optar per s i mateix. Els 
punts que com a cristians cata
lans hem de tenir en compte da· 
vant d'unes eleccions s6n que no 
podem donar el nostre vot 'a par
tits que no respectin i defensin: 

- la ca talanitat, 
- el respecte a ls drets de la 

persona, 
- la socialitat, 
- la ll ibertat cie l'Església, cas 

particular de la llibertat en 
genera l. 

La tarda del dissabte es va de-

d icar a [er la crònica del treball 
cI 'Jq uest temps de rodatge i, des· 
l'rés , un treball pe r grups, ava· 
luant e ls resultats del s imposi i 
clels cursets. r, també, projectant 
cam ins per fer arribar els nos
tres objectius a d'altres germanes 
i congregacions. 

El matí del diumenge, dia 5, es 
va dedicar a un treball per co
missions per a aprofundir en la 
raó cI'existència del grup i les lí
nies d'acció a portar a tetIDc 
aquest any. S'acabà e l matí amb 
una xerrada del pare Bemabé 
Dalmau sobre «Vidal i Barra
quer». 

Després de dinar hi hagué ses
sió plenària per a aprovar les 
conclusions de les Jornades. 

Propòsits o finalitats 

Les re ligioses reunides espontà
niament. de congregacions i diò
cesis diferents, per a reflexionar 
sobre la nostra inserció cn l'Es
glésia de Catalunya, pretenem 
promoure i acollir e ls diferents 
esforços que s'han de fer en 
aquest sentit. 

Per això, hem cregut conve
nient es tablir els següents canals 
d'acció: 

- Una trobada plenària anual 
cie les religioses que comparteixin 
aquests objectius i s'hagin com
promès a col-Iaborar·hi. En aques-
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ta trobada es farà balanç de l'any 
anterior i es programarà l'acció 
durant l'any que s'enceta. La tro
bada tindrà caràcter deliberatiu. 

- La comissió permanent. n~ 
menada en la trobada plenària, 
tindrà la missió de coordinar, im
pulsar i portar a la pràctica els 
propòsits que es decideixen en les 
trobades anuals. 

També serà missió del comitè 
mantenir contactes entre les re
ligioses interessades, afavorir les 
relacian;; amb d'altres entitats i 
grups d'Església i difondre els 
nostres objectius. 

El comitè donarà comptes de 
les seves activitats a la trobada 
plenària anual. 

MOl1tserrat , desembre de 1976. 

Girona: Una assemblea diocesana . . . per què no? 

Al darrer número de la revista 
diocesana «Vida Catòlica. hi ha 
un article firmat per Jordi Cata
là, titulat: «L'Església de Giro
na, un carreró sense sortida?», en 
el qual un laic fa una radiografia 
popu lar dels capell ans, les mon
ges i els [rares, els laics, els mo
viments i les parròquies de Gi
rona, que acaba amb aquestes pa
raules : «L'Església de Girona fa 
la impressió d'una candela que 
s'està acabant.» La conclusió, evi
dentment. és un clar botó de mos
tra de tot el contingut de l'escrit 
on es va indicant la innombrable 
llista de pecats i misèries dels 
diocesans. Suposo que l'article se
rà àmpliament comentat per la
tes les rectories, i, si cau en mans 
dels religiosos i les religioses, 
aquests aixecaran el crit al cel. 

Però jo, tossut i idealista, crec 
que les coses no es renoven en
terrant-les i desenterrant-les a ca-
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da moment, s inó gastant energies 
per construir nous fonaments i 
noves plantes. Tots hem de vet
llar per fer una església, uns ser
veis , uns moviments i unes comu
nitats que siguin engrescadors de 
veritat , sense pretendre que la 
clau per a fer la millor de les pas
torals ens hagi estat concedida en 
possessió als cristians de l 'any 76/ 
77. i per això hem de continuar 
mirant l'Esglé ia com un procés. 

En la crònica passada acabava 
dient que l'important en la pas
toral diocesana és crear comuni
tats de fe que es prenguin serio· 
sament l'Evangeli i que en això 
hauríem de gastar moltes ener
gies. T ho torno a dir: als cris
tians de Girona ens falta una 
consciència més forta de sentit 
comunitari. En parlem entre nos
altres aquí i allà i a poc a poc 
tomem a dispersar-nos en les 
nostres feines i feinetes o en les 



nostres reflexions. Aques ta qües
tió cie les comunitats i el sentit 
col'lectiu dins l'Església seria un 
tema per ser tractat en assem
blea diocesana i cie segur que ens 
obriria perspectives de futur. La
mentablement fa molt de temps 
que a Girona no ens hem reunit 
«cn assemblea » per decidir co
ses importants. Seria un bon re
gal cie Reis. Jo penso que no fal
laria gent per a posar-hi e l coll. 

Quan t a les notícies més nola
bles clels darrers temps, hem cie 
remarcar que el bisbe Jaume ha 
començat la primera volla de la 
Visi ta Pastoral. Va iniciar-la pro
tocolàriament per la catedral i 
ara l'està fent per l'arxiprestat 
dc la Mare de Déu del Mont. Una 
vbita d'aquest estil hauria d'anar 
preced ida per un pla pas toral a 
cada sector, o hauria de portar
hi; altrament, es pa l convertir 
en un pur lràmit O en uns dies de 
fervor espiri tual, i aquí s'acaba 
tol. Veurem quin es til van pre
nen t aq uestes sortides primeres. 

Del Consell presbiteral cal dir, 
COm a qüestió més important, 
que en la sessió del mes de no
vembre es designà una comis
s ió per a estudiar una restructu
ració del sistema de govern de la 
diòces i, donat que durant els pri
mers mesos del pròxim any els 
dos vicaris generals acabaran el 
seu mandat. L'assumpte no pot 
ser més polèmic i estic segur que 
despertarà bones d iscussions aI 
dedins i aI defora dels propers 
consells. 

Amb l'intent de començar-ne 
algun grup a Girona, al principi 

de desembre s'organitzà una tau
la rodona sobre . Cristians pel 
Socialisme ». L'acte va cons istir a 
fer una breu his tòria d'aquest mo
vimen t d ins l'Església i una ex
planació dels seus punts fonamen
ta ls . 1-1 i ass istiren unes trenta per
~ones dc diferents edats . 

El Centre d 'Estudis Diocesans 
ha posat ja en marxa el progra
ma d'ac tivitats del CUI"S, i pro
me t ser una bona ins titució per 
a l desvetllament pastoral dels dio
cesans . Sembla que s'està supe
rant el perill d'un excessiu cleri
calisme i que la institució desper
ta interès als laics. La programa
ció inclou aspectes variats com 
ara : curs d'iniciació a la Teolo
gia, trobada d'animadors de CC> 

Icbracions litúrgiques, jornades 
de pas toral sanitària, curset mo
nogràfic sobre el matrimoni crls
tià i el divorci, curs de dinàmi
ca de grups i conferències diver
ses. 

I acabo Ja crònica amb la no
lícia que ahir ens oferia e l dia
ri loca l sobre el lloguer d'una part 
de l'edifici del Palau Episcopal a 
la Diputació per a fer-h i el Mu
seu Provincial. Després d 'un 
temps de consultes i negociació 
en tre el Bisba t i la Diputació, 
s'lla arribat a un acord que va 
esbargint la incògnita de la polí
ti ca de cases que el Bisbat té a 
la clutat. Ara queda per veure 
quina sortida concreta es dóna a 
la Casa Carles (antiga casa cI'A.C.) 
i a l'edifici del Semina ri Major. 
Esperem que el nou any ens en 
porti la resolució definitiva. 

Ramon Oller 
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Crònica de València 

València , factoria de bisbes 

València ha esta t la diòces i es
collida per treure els primers bis
bes que no han seguit e l tràmit 
del priv i1egi de presentació. Qui 
no cone ix e ls bisbes escoll its pot· 
ser creurà que València era una 
fa cto r ia de bisbes futu r ib les, que 
no arribaven a ser-h o per culpa 
del polè mic privilegi; pe rò quan 
la t rava ha desaparegu t, h a es
devingut la d iòcesi exportadora 
de b isbes. Apareix una gran pa
radoxa quan hom pensa que els 
tres bisb es escollits últimam ent, 
Josep Gea per a Eivi ssa , Antoni 
Vil apla na pe r a Plasència i 
Eduard Po veda per a Zamora, no 
responen, ni de bon tros, a aques
ta apreciació; enca ra més: creiem 
que hagueren pogut Se r nomenats 
en l'època més ferma del fra nquis
me. 

L'antic bisbe auxil iar Gca com 
e ls a lt res dos, professors del se
minari, malgrat que tots tres no 
Són pas d'eda t ava nçada, s'han 
distingit sempre per llur fidelitat 
a l'ortodòx ia més radical (pre
conci liar), s i bé, de vegades, s'han 
fet passar per inteHectuals «pro
gres ». 

Cre iem , doncs, que e l Vaticà, 
posat a triar sense les traves po
lítiques, haguera pogut llui r-s 'hi 
una mica més . 
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Nou vicari general 

En res lar vacant la vicaria epis
copa l de Va lència-ciutat pel no
menamenL de Josep Gea com a 
bisbe d ' Eivissa, D. Jesús Pla ha 
cregut conven ient res tructurar 
càrrecs i nomenar-se un altre vi
cari general, càrrec que ha re
ca igut e n el sacer dot Vicent Fer
rando, cervell gri s de les finan
ces diocesanes . Aquest personat
ge possee ix una g ran «habil itat» 
en les maniobres pecuniàries. Els 
mèrits que totho m li reconeix 
són e l [e t de saber t reure diners 
de ls diversos minis te ris per a fer 
obres a Ics parròquies. També 
ha es ta t un dels artífexs, junta
ment a mb el bisbe D_ J esús Pla, 
del fa mós banc de l'Església dio
cesana, FOl CA. 

Després d'això ja poden venir 
crisis econòmiques a la nostra Es
glésia ... 

l'arquebisbe portat a 
Magistratura del Treball 

Si feu una mica de memòria, 
recordareu q ue a l final de l'any 
1972 e ls bisbes de Va lènc ia eren 
protagonis tes d'una notícia que 
feia pública l'expuls ió, sense cau
sa justificada, de tota la plalltj. 
ll a de rrofessors de l'Escola Dio
cesana d'Assis tents Socials , amb 
l'a nècdo la del canvi de pan y de 
!a po rta per la i d 'e vitar que po
guess in tornar a entrar (<<Qua-



derns de Pastoral», núm. 24, p. 
300). 

Doncs bé, agafant el fil des d'a
leshores , direm que el personal 
acomiadat, després dels fets, de
nuncià davant la magistratura els 
empresaris episcopals. El judici, 
però, no arribà a celebrar-se per
què el magistrat acordà suspen
dre'I en rebre una comunicaci6 de 
l'arq uebisbat segons la qual s'a
colli a a l'article 16 del Concordat 
(que diu que cap bisbe no podrà 
ser demandat davant un tribunal 
la ic sense autorització expressa 
de la Santa Seu). Quant a aquesta 
autorització, es demanà repetida
ment sense obtenir cap resposta. 
Així. doncs, quedava resolta la 
qüestió, i els demandants al car
rer sense apeHació. 

Tallmate ix, ara ha tornat aques t 
afer a ser notícia en haver-se pro
duït uns canvi s en la legislació. 
En enterar-se els antics profes
sors que l'esmentat article 16 del 
Concordat anava a ser derogat, 
tornaren a la càrrega presentant 
c i recurs novament a magistratu
ra, la qual, en vista dels canvis, 
el va acceptar. Després dels trà
mi ts pertinents, el judici se cele
brà el passat 23 de novembre, on 
les dues parts s'avingueren amb 
el resultat següent: l 'arquebisbat 
es comprometé a indemnitzar e ls 
acomiadats amb la suma d'un mi
lió i mig de pessetes, al temps que 
e ls altres renunciaven a la possi
bilitat de ser readmesos, cosa 
pràc ticament impossible en tenir 
l'Escola un nou professorat des 
de fe ia quatre anys; com també, 
si es té en compte la famosa (i re-

ce llt) suspensió de l'article 35 de 
la legislació laboral. 

Els sacerdots s 'agrupen 
i es manifesten 

Un nombrós grup de sacerdots 
d'aquesta diòces i tingueren l'oc
tubre passat una reunió en què 
preten ien reflexionar sobre la fe 
en cls moments actuals_ Al final 
de la reunió, que durà tot el dia, 
cs redactà un document que. pel 
seu interès, reproduim més enda
vant. 

Entre altres coses. en la reunió 
es constatà un interès comú bas
ta nt arrelat de constituir un grup, 
per tal d'anar retrobant-sc pe
riòd icament. 

De moment, ja ha sortit un co
mitè coordinador, que ha comen
ça t el seu treball elaborant tul 
qüestionari de punts de reflexió 
perq uè tothom el vagi contestant 
per grups comarcals , i e l presen
ti acabat a la pròxima reunió. 

E ls punts de refl exió són els 
següents: 

1. Expressió i celebració de la 
fe ( prax i de l'alliberament, contin
gu t doc trinal , experiència perso
na l, s imbologia, etc.). 

2. Comunicació cristiana de 
bé ns , com a solució o alternativa 
a la puja de les nòmines del cler
gat. 

3. Participaci6 dels fidels en 
els nomenaments i les decisions 
episcopa ls i parroquials. 

4. Atenció al seminari. 
5. Inserció de l'Església en 

l'actual procés de recuperació de 
la identitat del Pais Valencià. 
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Document 

Un grupo de sesenta sacerdotes 
del «Pais Valencià., reunidos el 
pasado día 12 para refl exionar so
bre «como expresar y celebrar la 
fe en Jesús de Nazaret, hoy., nos 
hemos esforzado, en una breve pe
ra intensa jornada, pa ra prot un
dizar sobre esce lema par / iendo 
de "UeSITa propia experiencia 
pastoral, valorizal1do los dis tú, /os 
modos de expresión de nues/ra 
fe y las celebraciones de la mis
ma en nuestras parroqu ias, gru
pas y comunidades_ 

Puntos fundamen/ales han si
da: cual es el núc1eo de nuestra 
fe; cómo la expresamos, transmi
t imos y celebramos; /ambién eó
mO rescatar lo auténl ico de nues
/ra fe tradicional para acercarla 
a las verdaderas expec/ativas del 
plleblo. 

Dene ro de esta densa /em d/ica, 
hemos comprobado doloTosamen
te las ambivalencias que O$cure
cen nuestra fe al intentar expre
sar/a l10y y las enormes contra
dicciones que ent raña. 

La noticia -que se une a ru
m.ores anteriores- de la subida 
de sueldo a los curas -en esle 
momento de medidas económicas 
de aus/eridad y la realidad d e un 
progresivo paro-- nos deja per
plejos si es acep/ada por nuestra 
[glesia Jerdrquica. Aw' que reco
nocemos que continúa siendo pro
blema la penosa situación de mu
chos sacerdotes de pueblo, t ierra 
ac/entro y de los jubilados. 

Si a esta noticia unimos la del 
nombram ienlo de Obispos que, 
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aUf/que 110 interferida por la Au
toridad Pú blica , estd ",uy le jos 
todavía de reflejar el consenso 
del Pueblo de Dios. 

También el mod o cómo se pro
fI1ueven y encQ1l'linan las voca
ciones para el sacerdocio en la 
I glesia. 

Y la ausencia de nuestra [gle
sia diocesana en la marcha del 
«País Valencià» para recuperar su 
lengua, cultura e identidad. 

Es /o, unida a toda un con/ex
lO que 110S rodea, condiciona enar
memente nuestro trabajo para un 
acercamiento de todo homb re, y 
ell especial de los sectores mds 
alejados a la fe en Jesús de Na
zarel expresada y celebrada hoy. 

Valencia , 12 de octubre de 1976. 

Avui aquest grup s'ha incremen
tat sensiblemen t j ha adquirit una 
inf luència cada volta més gran. 
Una de les darreres activitats ha 
estat la redacció d'un escrit que, 
firmat per alguns centenars de 
sacerdots diocesans, recull la pro
testa envers la línia pastoral de 
la diòcesi i el darrer nomenament 
de vicari general que ha recaigut 
en un tècnic en economia, entre 
altres coses. 

Els caputxins d'Alzira 

El dia 1 de novembre ens sor
prenia, als valencians, la noUcia, 
amb reporta tge filmat i tot, publi
cada pe l programa regional de 
RTVE . AlTA A., que una mani-



festació multitudinària a la ciu· 
tat d'Alzira e ra protagonitzada 
pels veïns i feligresos de la par
ròq ui a de l'Encarnació, en la 
qual protes taven pel manament, 
proceden t de l 'Arquebisba t, per a 
remoure e ls tres sacerdots caput· 
xins que des dc feia alguns anys 
- no gaires- regien l'esmentada 
palTòq uia . 

La manifestació, després de re
córrer e ls ca rrers centrals, es di· 
rigf ca p a la parròquia arxipres
ta l per tal de fer e l lliurament de 
l'escrit de protesta. Un vi cari de 
la parròquia arxiprestal, des d'un 
balcó, es dirigí a la concurrència 
per expl ica r que l'arxiprest -ab
sen t en aquells mome.nts- no te· 
nia res a veure amb la decisió 
presa per la jerarquia. 

Aquest ha estat un altre afer 
en què novament la jerarquia dio-
cesa.na s'ha destacat pel seu auto-. 
ri tarisme envers els problemes 
pasto rals . 

L'ordre era termi.nant: sense 
cap raó se'ls instava a deixar la 
parròquia «quam primum ». Els 
sacerdots, sorpresos i estranyats, 
ho comunicaren a la comunitat 
parroqu ial, la qual, després d'u
na missa de diumenge, es llançà 
al ca rrer, pel seu compte i risc, 
per fer palesa la seva desaprova
ció. 

Abans de prendre cap decisió, 
e ls tres caputxins intentaren 
acostar·se al bi sbe per mantenir 
un dià leg més aclaridor. Tanma
teix, l'ac titud del bisbe es ratifi
cà en e l propòsit ferm que aban
donessin la parròquia. Després 
saberen, a través d'un vicari epis· 

copal, que la jerarquia havia re
but mals informes d'ells, vinguts 
de sacerdots i fidels d'Alzira ; en
lre altres COses e l fe t, exteriorit· 
zat per elt s, de no sentir-se en 
comunió amb el seu bi be i e l fe t 
de part icipar activament en les 
festes profanes juntame nt amb la 
gent . 

A la vis ta d'aquesta decisió, els 
fe ligresos decidiren escriure una 
carta a l bisbe exposant llurs o pi
nions i demanant que reconside
rés la decisió de remoció. Aques
ta ca rta ha estat signada per vora 
de set mil veïns, cosa que ens de· 
mostra el ben caigut s que estaven 
els tres caputxin s a l poble d 'Al
zira. 

A partir del dia 12 de novem
bre, dia que acabava e l plaç con
cedit pel bisbe, la parròquia res
tà , per ordre expressa seva, en 
mans del cle rgat local, e l qual es 
féu càrrec de di r les misses i fer 
e ls altres serveis. 

Com que després de la missa de 
cada dia -a la qual no assistia 
ningú- to ta la feligresia es reu· 
nia diàriament en assemblea per 
re fl exionar i veure com anaven 
e ls esdeveniments, la jerarquia de· 
cid í cloure la parròquia. 

Quant a ls caputxins, el dia as
senyalat abandonaren la parrò
quia i, després de moltes refle
x.ions en companyia de tots els 
feligresos, a l final han decidit d'e
vitar cremar més la gent i de ixar 
també Alzira, ciutat a la qual s'ha
vien lliurat de debò, amb un espe
rit evangèlic d'acostament als po
bres i al món treballador, que són 
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els qui, en definitiva, han sentit 
més aquesta destitució. 

Una vegada més, doncs, hem de 
denunciar e ls mètodes coercitius 
que empra la nos tra jerarquia 
quan algú se separa de la ratlla. 

Els premis d'Octubre 

Si bé és cert que els Premis 
d'Octubre, pels quals SÓn selec
cio nades Ics millo rs obres literà
ries de ¡'any en poesia i narrati
va, etc., cada vegada es veuen més 
co ncorreguts, també és cert que 
aquest any s'han vist greument 
arectats per ¡'explosió d'un ar· 
tefacte de gran potència en la II i
breria patrocinadora Tres i Qua
tre, que va causar un gran per
judici econòmic. Qui n'ha estat el 
causant? Els enemics de la nos-

Vic: L'etapa diaconal 

L'e tapa diaconal al nostre bis
ba t es regeix des de l'abril de 
1974 per les .Normes per a una 
Regularització de l'e tapa diaco
nah, aparegudes a l núm. 2.706 del 
. Butlletí del Bisbat •. 

La finalitat de l'etapa d iaconal 
és expressada al nú m. 2 de les es
mentades normes amb aquestes 
paraules : «Aquest espai de temps 
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tra cultura catalana. Els diaris 
deien que es tractava d'un esca
mot incontrolat de dreta, que im
punement és la setena vo1ta que 
carrega sobre aques ta llibreria. La 
policia se sent impotent davant 
aquests atemptats, que ja van re
petint-se massa al País Valencià. 

Tanmateix, 110 lOL acabà ací, el 
mateix governador imposà als Of

ganitzadors del Premis una san
ció de 500.000 pessetes, quantitat 
no gens menyspreable que enca
ra ha carregat més sobre la casti
gada llibreria Tres i Quatre. El 
motiu fOli que en l'acte s'expres
saren persones no previstes en el 
perm ís. I encara hem de donar 
gràcies que l'ac te no fos suspès, 
perquè d'uns mesos ençà el nOS
tre governador ha prohibit més 
de t res-cen tes reunions. 

Antoni Siglles 

està o rien tat i programat direc ta
men t per a una major capacita
ció al ministeri pastoral i, a la ve
gada, perquè l'opció que el jove 
ha fet per a l sacerdoci pugui ser 
mil lor verificada i aprofund ida en 
el mateix ambient en què haurà 
d'exercir e l ministeri sacerdotal.» 

El fet que les nOrmes fossin 
promulgades «ad experimentum» 



ha permès que el funcionament 
de l'e tapa sigui molt àgil i dinà· 
mic, fins a l punt que aquesta fi
na lita t apuntada avui ha quedat 
ja superada. En efecte : les troba
des començaren a obrir·se a semi
naristes teòlegs que d'alguna ma
nera es taven ficats en la tasca pas
LOral durant els caps de setma
na, i han acabat incloent·lli e ls pre· 
veres ordenats aquests darrers 
nnys i que havien passat per l'eta
pa diaconal pròpiam ent dita. 
L~ majoria de les trobades 

(unes se t cada any) tenen un 
cajre marcadament pastoral. Els 
mateixos joves organitzen la di
nàmica de cada trobada, que té 
sempre com a pun t de partida la 
pròpia activitat pastoral. D'ací es 
passa a una discuss ió i reflexió 
sob re la va lidesa d'aquesta activi
tat, que desemboca en unes línies 
o directrius per a l'actuació. D'al
tres objectius busca ts en les tro
bades serien: el fet mateix de 
troba r-se en el seu ambient de ca
pellans joves i també una revisió 
de com e ll s mate ixos avancen o 

creixen en la fe. Val a dir que al 
llarg de l'any una d'aquestes tro
bades es dedica a convivències 
de refleltió-pregària i té una du
rada més lla rga que les altres. 

No cal dir que l'ambient d'a
mistat i acoll imen t que s'ha anat 
creant ha contribwt molt po
s itivament a l'eficàcia de les tro
bades. Per altra banda, la pre
sènc ia del vicari de Pas to ral (que, 
segons les nannes, n 'és un dels 
res pons"bles) fa que els joves es 
vagi n integrant més directament 
en la problemàtica pastoral dio
cesana; a això també ha con tri
buït el fet que la majoria d'eUs 
s'han integrat en equips pasto
rals d iversos, per tota la geogra
fia del bisbat. 

Tant els joves que es troben en 
aq ues ta s ituació COm e ls respon
sa bles estan contents del trebaU 
que han fet i que estan fent, per
què consideren que aquestes tro
bades els són un ajut positiu per 
anar vivint amb coratge i opti
misme la difícil realita t pastoral 
del moment present. 

Andreu Roca 
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