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PRIMERA
¡PLANA

LES SECULARITZACIONS:
PROBLEMA OBERT
Semblava -i molts se'n devien fer la iHusi6--- que
la cosa minvava i perdia verí. Darrerament e l nombre
de preveres que opten per la secularització ja no és
ni de bon tros tan elevat com ho era no fa gaire temps.
tS tan evident que el (et podria induir a suposar. sobretot els qui hi tinguessin interès, que la situació,
un cop superada la febre esporàdica d'un determinat
momen L. tornava a es tabilitzar-se sense haver causat
mé vícLimes que les que una colla de condicionaments
personals feia inevitables. Doloroses, això sí, no cal
dir- ho, però inevitables_ Els últims casos sonats ban
servit per a revifar la flama de la inquie tud i per a
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recordar, si calia, que el problema encara és com
abans.
Perquè hi ha un problema. Deu ésser per aqui que
ca l començar - per reconèixer l'existència d'un problema no pas ben senzill- , si realment es vol fer jus·
tícia tant als preveres secularitzats com als qui encara no han abandonat l'estament clerical o no el volen abandonar i molt especialment als qui tenen la
intenció d'ingressar -hi de bell nou. Sense lliu rar-se a
s i.mplificacions lnassa sumàries es deu haver d'admetre que un fenomen general i de dimensions tan vastes com el de la secularització de capellans no s'explica per causes meraJnent particulars. Cert que cada cas
és cada cas i que fóra impropi i fins sovint inju st de
fer-ho passar tot pel mateix sedàs. D'aqui, tanmateix,
a reduir la qüestió al capítol de les defeccions i de
les infidelitats personals hi ha un salt que no sembla
honest de fer sense més ni més.
f.s clar que la disciplina del celibat constitueix l'aspecte més espectacular i més cridaner del problema
tal com se sol presentar en la pràctica. Fóra inú til de
regatejar-li gens d'importància. Potser, però, no és ben
bé aquest el nucli de la qüestió. De [et el celiba t no
és més - ni tampoc menys, és clar- que una de les
peces bàsiques de l'estatut social del prevere com a
membre de l'estament clerical. Les discussions conciliars i la pràctica pos terior (gai rebé vergonyant!) referen ts al tema del diaconat de persones casades - anomenat sovint de manera curiosíssima . diaconat dels
laics »- són en aquest sentit especialment iHustratives. l!.s possiblement a }'cslmnent clerical en si mateix
o n radica el veritable problema. Un estament clerical que, per una banda, les instàncies superiors de
l'Església s'entossudeixen a mantenir amb tota la integritat i cohesió possibles i que, per a ltra banda, es
decandeix socialment de manera notòria i és causa,
per això, de greus malestars per a molts dels qui en
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formen part. Quin és avui dia l'es tatut sociaJ del capel l à~ ¿ E.s veritablement desitjable que e ls capellans
tinguin un estatut social p ropi? Vet aquí el problema.
Po tser val la pena d 'afegir que la crisi de l'estament
c1erir.al no deixa d 'afectar decisivament la funció pres·
biteral en si mateixa. ¿D'on ve, si no, J'anomenada
«crisi d'iden titat » dels preveres? El ministe.d presbite ra l no és cap abstracció m etafísica, sinó l'exereid
concret d'una func ió eclesia l en un àmbit social peF
reC lamen t configurat.
No n'hi ha pas prou, és clar, de parlar·ne. Ningú no
pensa ta mpoc que hi hagi receptes fàcils ni solucions
immediates. Ja faria prou que hl hagués constància
que les altes esferes eclesiàstiques comencen d'adonarSe del problema i de reconèixer que existeix. Fóra
la mill or garantia que les solucions -<¡ue no han pas
de ven ir només de dalt- ja no són tan lluny.
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CONFIRMACiÓ I PRIMERA COMUNiÓ
Aquest número de «Quaderns» arribarà als nostres lectors ja
ben acabat el temps pasqual i abans que el juliol no ens submergeixi, tot s, en el clima de calor i de vacances. Totes les comunitats
acaben de celebrar primeres comunions i s'han interrogat, d'una
manera a altra, sobre la confirmació, un sagrament que flota a la

bona de Déu des d'un punt de vista teològic, pastoral i, ilO cal dir,
en la consciència dels cristians rasos. Es l'hora, doncs, de ter un
balanç mínim sobre la iniciació sacramental.

Aquest Ilúmero voldria ajudar-hi amb un recull d'experiències.
L'article de Frederic Bassó presenta la iniciació cristiana dels
infants tal cOln té /Ioc al sector pastoral de St. Gervasi, de Barcelona. Confirmació i Eucaristia queden integrades en un plante122

jament global i collerent. La confirmació ve a completar el baptisnte i ob rir les portes a l'eucaristia. La pregunta - què fer-ne, avui,
del sagrament de la confirmació?»- rep una resposta molt concreta que no s'està d'atacar aquells que tendeixen a fer-ne el sagrament de l'adolesc ~ n cia en nom d'un -segons l'autor- errat
psicologisme.

Els altres articles d'aquesta secció «Qüestions» no fan plantejaments totals sinó parcials.
Salvador Cabré exposa la lenta evolució de la pastoral de la
primera comunió a la seva parròquia, al barri de Singuerlin, de
Sta. Coloma de Gramenet. Assistim a l'avenç simultani de reflexió
,. acció: una acció que H O és brusca ni cega, que és contillUam enl
revisada i represa. Onze anys de treball i una considerable evolució

de la praxi. A Santa Coloma, naturalment, no han tingut massa
temps de fer filigranes teològiques, litúrgiques ni psicològiques
sobre el sagramel1t de la confirmació.
Pere Adell i Xavier Morlans ens expliquen com s'ho fan a la
seva parròqu ia, Sta. Maria Magdalena, al barri de Verllum, al cin-

turó barceloní. L'article és breu. Però l 'expe ri~ncia hi queda prou
ben reflectida. I l'interrogant final ens interpeHa tots: «¿Quin
sem il té lol a la vida sacramental quan no hi ha el prim er sagrament , la camwli/at cris tiana?». Per això els autors se m blen demanar que l'Esglés ia adop ti «posiciolls coherents i valentes». Talnbé ho rec/amava, ell acaba r, Fred eric Bassó.

Els altres dos articles d'aquesta secció parlen del sagrament
de la confirmació. Tant al Baix Llobregat (a rticle d'Eliseu Bordonau) com a Sant Vicenç d e Castellet (article de Ramon Tuneu)
han fet tina opció diferent de la preconit zada per Frederic Bassó.
E l leClor s'adonarà dels motius que /ti /tan conduït eH un cas i

Ull altre i del balanç que fan de l'experiència. Els responsables
pastorals semblen haver acceptat el flotament del sagrament de la
confirmació i -sense ent rar en cap brega litúrgico- teològico·psico-

lògica- s'han plantejat una altra cosa: una acció pastoral catequètica amb els adolescents. E. s en aques t marc on integren el sagra·
ment de la confirmació. Not em la difer~ncia del plantejament
Bassó, que l'integrava en la iniciació cristiana dels infants.

L'article de Ramon Tuneu és m és breu. El d'Eliseu Bordonau, a
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part de ser ,nés llarg, ha pres consciència explícita -i ho diu- que

la seva opció és «cont estada. des de determinats angles, i es defensa atacant. Val la pena de llegir atentament tot el punt 7 del
primer apartat. Hi trobareu afirmacions com aquesta: «Honrada-

ment, considerem que les qües tions de vida

O

mort en el terreny

de la sacramentalització i de la iniciaci6 cris tiana es troben en
altres indrets ( __ ) El que passa és que aquests braus tenen

"banyes" i fa por de ficar-s 'hi al davant ». ~s un crit d'atenció:
alerta a discutir sobre el sexe dels àngels mentre els turcs assetgen
Constantinoble.
Davant el problema plantejat, la redacció de . Quaderns. ha
demanat a Salvador Bardulet que ens fes un centrament teològicl>pastoral. El trobareu

li

la secció «Tema»: «U na aportació a la pas-

toral de la confirmació •. L'autor hi reprèn la tesina que va defensar no fa gaire a la Facultat de Teologia de Barcelona, Secció St.
Pacià (vegeu-ne la presentació a la secció «Lectura») i, armat amb
l'estudi que va fer i que ens resumeix, penetra en el camp de la
nos tra pastoral d'avui, que es troba entre un tarannà heretat i una

nova mentalitat pastoral que intenta obrir-se pas. «Quina alternativa pastoral prendrà l'Església futura?:
-dedicarà més energies a la iniciaci6 d'infant s que no pas a la

re-iniciació dels adults?;
-viurà més atrafegada pel repartiment de ritus sacramentals
i no tant pel contorn que els ha d'acompanyar?;

-estarà més preocupada per un infant que no rep el baptisme
o la confirmació que no pas per deu que, havent-los rebut, no s6n

iniciats en la fe?;
-comptabilitzarà els cristians pel nombre de baptismes administrats o bé pel nombre de membres integrats i actius a diferents
nivells i que van vertebrant, de veritat, les comunitats locals?

De l'opció que prengui davant aquestes alternatives dependrà
la plasmació pràctica, profunda o superficial, de la nova perspectiva que ofereix, avui, l'enfocament de la teologia sacramental ».

Mentrestant, només hi ha dues opcions vàlides, a parer de
l'autor: la primera fóra .donar la confirmació en el mateix baptisme», cosa que pastoralment avui no es pot posar en pràctica.
Per això «cal anar, hic et nunc, a una segona opci6: donar la con124

firmació quall aquesta pugui ser un complement del baptisme acceptat lliurement, quan pugui suposar una veritable personalització de la fe ».
L'artie/e acaba rebatent les acusacions que plouen sobre aquesta
segona opció, «que no són tan grans com s'intenta de presentar.,
mentre que les altres opcions que pretenen presentar-se com a immaculades «recolzen en pressupostos també atacables al seu torn •.
Ara el lector té a la mà un bon plec de materials. En oferir-los-hi,
«Quaderns » es tà segur de pres tar-li un bon servei.
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SECTOR PASTORAL DE ST. GERVASI
AI Sector Pas tora l de Sant Gervasi ens hem plantejat la confirmació i la primera comunió dintre el complex de la iniciació
cris tiana . Dir això pot semblar un lloc comú, però jo c rec contrà riament que és afirmar quelcom de fo namental.
En tota aq uesta qüestió, actualment s'ha posat de moda dir
que hi ha dues linies, l'una teològica i l'altra pas toral. La primera fo na men taria la seva reflexjó i la seva acció purament en la
natu.ralesa i l'estructura de l'ordre sacramental; la segona en les
ex igències antropològiques de l'iniciat. Crec que aq ues ta reducció dua li s ta és ne ras ta i més av iat expressa les acusacions mútues de ls qui segueixen una o a lt ra línia sense h aver-ne fet una
reflex ió global i aprofund ida, lliure de prejud icis anti teològics o
an tian tropològics.
osall.res hem procura t fonamentar la nostra reflexió j l'acc ió pas tora l simultà niament en una comp rensió a l més correcta
poss ib le de la na turalesa i l'estructura de l'organisme de la iniciació cris tiana , i e n una comprensió a l més lúcida possible de
la situació rea l de ls nostres infants.
A partir d'aques t doble po l, no volem buscar soluc ions «alte rnatives», en les qua ls un pol sigui elimina l pe r l'allre, sin ó un
«camí dial èctic», en el qua l e ls dos pols s'enrique ixin mútuamen t.
Aques t aspecte, cal tenir-lo molt present pel (et que tota aq uesta qüestió no es refereix a qu e lcom «estàtic., que es re.:'1 litza de
mane ra «puntual., s inó precisament a quelcom que, per Ja seva
pròpia natura lesa, es refere ix a dues realitats dinàm iques i progressives : la «iniciació cris tia na» i ~d'edat evolutiva».

La iniciació cristiana en l'edat evolutiva: fe i sagrament
La iniciació cristiana és un «procés», no és una «casa. que
es rep. ~s «l'entrada. en una rea litat que ella ma te ixa és ja
també un camí, una vida. No cal desenrotllar el que és sobra-
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dament conegut pe r to thom, solament voldria re marcar que el
procés es desenrotlla en dos ni vells : e l de la fe i el dels sagraments. D'una banda, baptisme-confirmaci6-euca ristia, com a signes sacrame ntals de la nostra incorporació a la comunitat que
c reu, celeb ra i viu la comunió amb Jesucrist . De l'altra, l'assoliment progressiu i proporcional a cada edat , de la fe que implica
la celebració i la vivència d'aquests sagraments.
L'edat evol ut iva és també, lògicame nt, quelcom que s'està fent.
Intentar fer una in iciació cris tiana durant l'edat evolutiva és,
doncs, pels dos cantons, fer quelcom projectat cap a un futur
i que evoluciona.
El camí de la «ini ciació crist iana » i e l camí de la «creixença
hu_m ana » s 'han d'influenciar, doncs, mútuame nt. Però és necessari plantejar una prime ra qüesti ó fonamental que de termina la
mateixa validesa de l plantejament.
La «iniciació c ristiana », COm a procés d'c ntrada a la comunitat de fe c ristiana que celebra l'eucaristia, exigeix una actitud
d'in icia l obertura i acolliment de Jesucris t; aquella actitud pcr
la qual l'home de ma na la fe tot trucant a la porta de l'Esglés ia, tal com expressa el ritu del baptisme. Aquesta actitud, l'in
fant no la pot te nir d'una manera autò noma (com no pot ten ir
res d'autònom durant la infància). So lament la pot tenir d'una
manera «depe nent », «ambiental », in fan til. D'aqu_í que ens sembli fo namen tal dir que ]a iniciació c ristiana solament és vàlida
e n e ls que anOmenem «infants cris tians» : que viuen una experiència de fe c ri stiana en l'amb ie nt que e ls protegeix i que normalment, encara que no necessàriament, és ]a família.
Aqu í ca l respondre una qüestió prèvia de cabdal impo rtànc ia:
¿pot viure un infant realment la fe cristiana? Com sabem, la
qües tió és molt debatuda. Nosaltres pensem que sí, amb la condició de no demanar-li més que una fe «infantil » o sigu i: depenent, viscuda amb e ls grans que sostenen la seva infància. Pre·
te ndre en l'infant una fe i una vivència de la fe autònomament
pe rsona ls, és esperar l'impossible. Afirmar que, per a ixò, ja no
és fe cri stia na, és negar el valor pe rsonal de la rea litat infantil.
L'in fant no té certament una personalitat adulta, té una personalitat . infanti!.. Se ria molt útil que algun teòleg intentés fer
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una . teologia de l'infant . a partir de les dades que ens donen les
ciències antropològiques.
Sovint s'afirma que, si bé l'infant pot viure una fe infantil,
no per això pot viure la realitat dels sagraments, ja que aquests
demanen una fe plena, adulta. L'infant en l'Església seria per
pròpia naturalesa un -catecumen ., I així podria viure una certa
. iniciació c ristiana. a ruvell de la fe, però no a nivell sacramen tal.
Aquesta actitud implica una certa concepció dels sagraments
que no és ara moment de d.iscutir, però que determina tota la

qüestió.

osaltrcs pensem que els sagraments són signes amb

què la comunitat cristiana expressa la seva fe en la presència i
"acc ió de Crist en LOt s nosa llres. La fe «reconeix . aquesta presència i aques ta acció, però no la . provoca ». En aquesta fe de

l'Esglés ia, s'hi pot participar a diversos nivells. L'infant pot viure «infantilment» la realitat del sagraments.
L'infant podrà ser iniciat degu dament a la vida sac ramental
si viu dintre una comunitat cr istiana en la qual es concrela la fe
de l'Església. Evidentment tot ajxò demana la realitat d'una Església que celebra a utènticament els sagraments.
Aquella concepció dels sagramen ts que el s fari a inaccessi·

bles als infants accentua de laI manera la fe com a opc ió personal i plenamen t lúcida, que de fe t ve a dir que la realitat sacramental solament es comunica a aquell que en té una comprensió plena. D'aqUÍ la necessitat d'una catequesi exhaustiva.
Nosalt res pensem que la realitat del que l'Església c reu i cc-

lebra en els sagraments és ext raorclinàriame nt r ica, però que
no cal saber-ho to l des del començament. La realitat expressada i real itzada pel s sagramen ts de bap ti sme-confirmació, el cristi à l'anirà comprenent i assumint en el transcurs de tot.a la vi·

da, si viu en l' Església de manera normal.
D'aquí que en la «iniciació c ri stiana » dels infants cristians,
cal situar la celebració dels sagraments dilltre el context més
general de la seva entrada a l'Església, que és, de fet, una «creixença en l'Església . : és l'experiència d'anar ocupant el seu lloc
en la comunitat, a mesura que creix, de manera semblant a com
ho fa en tot.
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La nostra pràctica: visió general
En la nos tra si tuació ac tu a l ¡'infant cris ti à és batejat al cap
de pocs mesos de vida, i introduït així a la vida sacramental de
l'Església. Dintre l'ambient fam il iar rep le primerissimes influències c ri s tianes. AI nostre Sec tor. invitem els pares a unes
conferències qu e ve rse n so bre com iniciar e ls infants petits a ls
rud im en ts dc la fe, i a les ac tituds c ris tianes més fonamentals
i e lemental s, i els o fe rim unes pelites publicacio ns anom enades
«Cateques i per a peti to ns».
A partir de ls 7 a nys, organ itzem els Cel1tres de Catequesi per
a in fmll s. pensats corn a «agrupacio ns de fam ílies cristianes que
es preocupen cOl11uni tària me nt de la catequesi de llurs fills ». Les
fam ílies que fo rmen el Centre e s reune ixe n dive rses vegades
per c rear un cert ambie nt de comun itat de fe qu e sostingui la
tasca cateq uè ti ca. Per a lt re cantó, es procura que les celebracions
cuca rís tiq ues dc Ics esglésies de l Sector siguin a l més vives i ac·
tivcs poss ib le . i a.co llidores del s infan ts que hi a ssis te ixen .
El inra nts de cada Cen tre es reun eixen cada setmana, en grups
d'edat ho mogè nia, a mb un ca tequis ta adu lt, per fer la catequesi.
Aques t tre ball se ce ntra fonam entalment en la reflexió i l'aprorundimcn t de tOl el que implica e l fet de celebrar l'eucaristia
i de viu re arnb cohe rència am b aq ues ta ce leb ració. Di ntre d'aq ues t gra n te ma ge nera l que cons titueix com e l mo ll de l'os de
tota la ca tequesi, es treballa e l contingut doc trina l de la fe, e l
sen tit de ls signes que l'expressen i celebren, la realitat q ue e ns
ra viure, i les ex igències de compo n amen t que gene ra.
Aques ta catequesi infan ti! clura 6 anys (dels 7 als 12 anys) _
Els dos primers, e ls dediq uem a fer q ue l'infant es reconegui
membre d 'aques ta comunitat de què fo rma part, i es reconegui
OCupant de fe t e l seu lloc en la celebració, o igui participant en
la celebració dels sagram ents.
El primer curs (7 anys), el dediquem a a judar l'infant a fer
una primera i mo lt general interpretació del fet de la celebració, les seves implicacions i exigències. ~s una catequesi que
preté n donar· Jj e ls ele me nts que necess ita per a comprendre el
pe rquè de la seva presència en la celebració eucarística.
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El segon curs (8 anys), el dediquem a fer que vagi prenent
e l seu lloc en aques ta celebració. Sota el gran títol de . La meva entrada a l'Església de Jesús., intentem ajudar l'infan t a fer
com una conscienciació de la història de la seva fe, des del seu
naixement en una família cristiana, pas ant pel baptisme, la primera infància viscuda totalment sota el guiatge dels pares, els
seus primers coneixements de Jesús ... I ara, com que ja ha esdevingut conscient d'ell mateix, i ja ha començat a fer-se gran
din tre la comunitat, rebrà la confirmació del seu baptisme, i podrà participar plenament en la celebració, combregant, del Cos
i la Sang de Crist.
Aquesta confirmació del baptisme li demana una professió de
Fe, amb què faci seva (a la manera pròpia d'un infant conscient)
la fe en què ha viscut.
Pensem que l'edat de 7-8 anys és bona per a fer aquest pas
en el camí de la seva iniciació cristiana, perquè, en el procés de
la seva creixença humana, l'infant realitza un pas realment important: el despertar del seu jo conscient. Ara es descobreix
com un jo distint dels altres: no és encara el jo autònom, però
s í el jo interior i conscient; es descobreix com un «jo» en ]a família, en l'escola, en Ja comunitat cristiana. Es descobreix situat en la comunitat i té interès a saber per què i què hi fa.
Pcr altre cantó, en la seva evolució mental, superada l'època
del coneixement immediat i concret, inicia el carni vers la capa-

citat del coneixement racional. Comença a ser capaç de comprendre i raonar.
La descoberta del seu jo conscient i de la seva interioritat personal el fan també capaç d'iniciar una vivència social, una captac ió de la participació personal en una realitat comuna. S'obre a
]a vida soc ial.
Si l'infnnt és capaç d'una vivència real (encara que infantil)
de l'eucnristia, per què no li hem de permetre?; quin dre t lenim a decidir que no hi ha de participar? Nosaltres pensem que,
si pot fer-ho ja amb una real (malgrat que infantil) participació
conscient, el nos tre deure és ajudar-lo a fi que ho faci bé. Esperem els 8 anys fets perquè aquest despertar del jo conscient
hagi assoli t una situació més estable.
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Això significa, naturalment, que la nostra catequesi no pretén que l'infant comprengui tot el que els sagraments comporten, sinó que es limita a aquells elements que ell pot viure i comprendre, o - millo r encara- a aq uell nivell en què ell pot viure i compre ndre els e lements essencials de) sagrament. En línies
genera ls, se centra en el fet de '¡'entrada plena a la comunitat
e ucarística •.

Catequesi de la confirmació i de l'eucaristia

Pel q ue fa a la confirmació, ens centrem en el seu aspecte
d'acabament, de «confirmació del baptisme », en el sentit que
bapti sme i confirmació són els sagraments que signifiquen i
realitze n la nostra incorporació a Jesucrist, sacerdot i profeta.
Pel baptisme Jesús ens comun ica ci seu Esperit, que ens fa, amb
el l, fi ll s de Déu Pare, glorificadors de Déu Pare_ Per la confirmació Jesús ens comunica el seu Esperit, que ens fa, amb ell,
sa lvadors dels homes, testimonis de l'amor de Déu entre els
homes, constructors del seu Regne_ La confirmació ens acaba
dc fe r c ris tians , pe rquè ens acaba d'incorporar sacramentalment
a Jesucri st.

Pertocant a l'eucaristia, fenl veure com repetim e l Sopar de
J c,ús, i com, per mi tjà del pa i del vi compar tits, se'ns dóna Ell
mat e ix pe r aliment. Unin t·nos a Je sús , amb e ll ens unim al Pare
i a tots els c ri stians i a tots e ls homes que s'es forcen a estimar
COm ell.
Ser confirmat i participar de l'eucarist ia exigeix de l/infant
(com de l'adu lt) que s'esforci a fer tOt això que aq uests sagraments sign ifiquen. Després vindrà tota la catequesi dels quatre
cursos següen ts i tota la de l'adolescència i, en definitiva , tota la
vida per anar captant i aprofundint e l seu sentit.
L~ primera comunió no és objecte de cap celebració especial, sinó que és la primera participació plena de l'infant en
aquella celebració en què acostuma a prendre part. Aques t punt,
e l considerem im portant.
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Així do ncs, la primera comunjó no ha de ser objecte d'una
celebració eucarística que es fa perquè l'infant combrega per prime ra vegada, na és quelcom que es munta perquè e ls infants com
breguen _ És la primera vegada que l'infant participa, combrega nt, de la celebració que la comunitat cristiana fa per Jesucrist.
E l centre de la festa no és l'infan t sinó Crist. No és Crist que
"ba ixa » fins a l'infant, sinó que és l'infant que «p uja» fins a
Crist, cent re de la comunitat. No es reuneix la comun.itat perquè l'infan t combrega, si nó que l'infant s'uneix a la comunitat
reunida a l'entorn de Jesús.

La confirmació a partir dels 12 anys?

Com es veu, en lo t aques t plantejament es coBoca la confirmació a l Hoc que li escau, dintre l'estructura sacramental de
la iniciació cr istiana. Com és sobradament sabut, aquest punt
suscita actualment una irreductible controvèrsia en què aquí no
en trarem pas. Solament voldria sub ra tlla r uns punts per aclarir la nost ra opció.
En primer lloc, pensem q ue la confirmació perd sentit si es
desll iga del conjun t de la iniciació cristiana. Això no afecta tant
l'ordre de la celebració (abans o després de l'eucaristia, cosa
que depè n sovint de circumstà ncies concretes) cOm l'orientació
dc la catequesi. Es faci abans o després de l'eucaristia, és sempre «confirmació del baptIsme» .
Però el problema ta l com es planteja no afecta tant aquesta
qüestió Com una a lt ra : ]a confirmació, per ]a seva pròpia natura lesa, ¿ no demana una edat superior?
Actualment s 'ha posat de moda parlar de dues línies, l'una
teològica i l'a ltra psicològica o pastoral. La primera defensaria
la celebració cie la confir mació du rant la infància purament per
a co nserva r l'esquema de l'ordre de la iniciació cristiana, sen se
tenir en com pte el grau de maduresa dels infants. L'altra esperaria haver arribat a una major maduresa per celebrar-la, donat
132

que aquest sagrament implica ratificar personalment i solemnement la professió de fe baptismal.
Podria semblar que la nostra opció pastoral se situa en la línia teològ ica, sense tenir en compte la situació psicològica dels
infan ts. Però això no és cert. Els motius en què la fonamentem
són simultàniament teològics i pedagògics.
Són sobradament conegudes les a rgumentacions de la línia
Leològica; no cal, doncs, repe tir-les.
Voldri a solament remarca r que la línia que s'anomena PSicològ ica té també, secretament, una opció teològica no gaire
co rrecta: afirma, ni que sigui implíc itament, que la confirmació
és el sagrament de Ja maduresa, de Ja creixença, de la confirmac ió de la fe.
l això no és cert. No hi h a cap sagrament per a sacralitzar
cap nivell de fc. El creixement de la fe es culmina, s'expressa
amb noves «professions de fe ». La celebració de qual sevol sagrament implica una «professió de fe » corresponent j proporcional a l'eda t en q uè es re p, però cap sagrament no té per objec·
tiu c ulminar, sacramentalitzar un nivell de maduresa humana.
Els motius que determinen l'edat de celebració d'un sagrament
sempre han de ser motius psicolÒgics i antropològics; mai teològics.
J:.s pe r això que la nostra opció no es fonamen ta en motius
Leològics, si nó psico lògics. La confirmació certament implica
una profess ió de fe , una represa personal de la «professió de fe
bapti smal ». Ara bl.!, un acte d'aquest tipus, demana estar en una
situació psicològicament serena, en què es posseeixin en pau unes
conviccions. Aques ta situació es té e n la infància d'una manera
infantil (dependent), o en l'edat adulta de manera autònoma.
En canvi, la pre-adolescència i l'adolescència Són precisament
una edat en què psicològicament no és gens ni mica aconsellable
soHicilar dels nois i les noies cap mena de professió solemne i
púb l ica de res que es pretengui que tingui durada en la vida de
l'home.
Duran t aquesta època conflictiva, de lluita i de dubte, de recerca, el que cal és viure com es pugui la fe de la infància, o bé
preparar camins vers una fe aduJta. No és hora, psicològicament
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parlant, de fer professions de fe solemnes i públiques. I menys
si impliquen un lligam tan explícit amb la institució eclesial
que es fan davant del bisbe.
Això és més important de tenir-ho en compte, com més problematitzat és l'ambient en què viuen els nois. I tal és el nostre.
Els nois i les noies viuen de fet Ja seva fe cristiana en relació amb l'Església dintre de comunitats juvenils, però rebutgen
de rer actes espectacula rs de comp romis públic en matèria de
fe, no per no tenir-la, sinó per no posseir-Ja tranquiJlament. La
seva experiència és més aviat que no la posseeixen o que la posseeixen poc.
Es podria pensar, tal vegada, celebrar la Confirmació al final de la in fà ncia, als 12 o 13 anys? Crec que així es provocaria
un altre perill, al meu en tendre també seriós. Perquè l'adolescència, almenys en l'actualitat, és, cn tre nosaltres, c lapa de crisi
per a la vida de fc, que comporta moments especialment tene-

brosos i, no poques vegades, experiències de tre ncament, d'abandó de la fe .
AI 15-17 anys no és el mateix viure una crisi d'abandó d 'una
[e professada públicament i solemnemen t als 12-13 an ys o als
8-9. En el primer cas, la {crida ps icològica és molt més greu
perquè la crisi es refereix a una professió pública i solemne recent , de la qua l es té memòria i consciència lúcida. En el segon cas, en canvi , la c risi de fe és viscuda, fàci lment, com un
clement més de la crisi global de l'adolescència, en què periclj¡a
el món de la infà ncia, sense impl icar elements culpabilitzadors
com si es tractés d'una franca «apostasia». Cal, doncs, evitar
aquest perill i abs teni r-se d'embarcar els nois i les noies en una
opció que, realment, podrien rer ara però que dintre de poc té
moltes possibilitats de convertir-se'ls en una dificultat importa nt.
La cre ixença en la fe, l'han d'anar fent els nois i les noies
amb professions de fe normaJs, funciona ls, vives, al si de les ~
ves comunitats juvenils, dintre el seu ambient i en companyia
més o menys llunyana dels grans.
Mirades les coses des de tots aquests punts de vista . psicològics., veiem com el millor, antropològicament, i metodològica134

ment, és celebrar la confirmació com un acte de la vida de l'in·
fant c ristià, respectant tot el seu sentit teològic de confirmació
del baptisme , culminació de la inkiació cristiana, pas d'entrada
plena a la comunitat que celebra l'eucaristia. Evidentment la ca·
tequesi no h a de pretendre altra COsa que ajudar l'infant a viure, a la mesura de la seva capacita t, la realitat teologal de la seva iniciació eclesial. Ja ho hem indicat abans.
Aquest pla ntejament es refereix a l'infant cristià, que seguirà
una catequesi co ns tant i progressiva, per la qual anirà entrant
en tot el sentit i les exigències del baptisme-confirmació.
E l que certam ent complica tota aquesta qüestió és la gran
dificultat de fer celebracions de la confirmació que expressin
més clarament tot e l sentit pastoral que li és propi. Com sabem,
això és degut al tipus de presència i relació que l'actual organització de l'Església dóna a l bisbe. Però això és tota una a ltra
qüestió , que també es dóna en la confirmació dels grans, i potser encara més.
Pensem que tots els argumen ts que puguin aconsellar e l re·
ta rd de la confi rmació són vàlids amb dues condicions : que retard in tot e l conjunt de la iniciació, i que el retardin fins que
s'hagi superat l'adolescència. Però així condemnem arbitrària·
ment e ls in fan ts a no viure la realitat sacramental, quan, si se'ls
aj uda degu dament, en són capaços. Per a ltre can tó, a mb aquesta
praxi accen tuaríem molt, cert, l'aspecte d'opció personal lúcida
i responsd ble que demana de nosaltres el do de Déu; però oblidaríem perillosamen t - al meu entendre catastròficament- que
ab3ns de tot i per damunt de tot, es tracta d 'un do gratuït, que
se'ns dóna per pura gràcia, abans que siguem capaços de cap
opció lúcida o responsable. Ce rtament la fe és opció, però opc ió a «reconèixer» que Déu ens ha estimat primer. Si algú és
capaç d'aquest «reconeixement», és l'infant. Tot ell és un ésser
que es reconeix depenent, estimat, sos tingut, fruit d'un amor
gratuït ; fill! En definitiva, aquesta experiència infantil és la que
hem de reconquerir els adults per fer-nos dignes del Regne : . Us
asseguro que, si no canvieu i no us feu com els infants, no en·
trareu pas a l Regne del cel» (Mt. 18,3).
Una cosa totalment diferent seria el cas dels adolescents que
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de fet iniciessin el seu contacte amb l'Església en l'adolescència .
Per ells la fe no es plantejaria en relació amb una experiència
infantil i to t canviaria de sentit. Però no és aquesta la nostra
s itu ació.

Necessitat d'una pastoral coherent

La principal dificultat a què hem de fer front és la resis tència de les famí lies a ser acti ves en la tasca de l'educació de la fe

dels fills.
Certament cada vegada hi ha més famílies que s'hi lliuren amb
serie tat; però el pes mort del s qui es resisteixen a ser actius
és molt gran. Aques ta resistència té diverses causes, de les quals
ca l ser conscients.
En primer lloc, la desídia normal dels qui toleren una fe convencional, per bé que, en e l millor dels casos, no posin entrebancs a la tasca catequètica dels Centres.
Aquesta resistència és causada també per la perplexitat que
provoca en molts el fe t que la tasca que realitzem no sigui plenament assumida per molts responsables de l'Església: en gran
part sembla encara COln una lnania d'uns quants, estimada i
valorada, però com un luxe de més a més. L'important, l'essencial , allò que es defensa amb les ungles és l'escola. Els pares
dels nostres barris, als quals la mandra fa desitjar que els facin la feina i que estan acostumats a solucionar-ho tot «pagant»,
es pregunten constantment per què no es cuida l'escola de tot
això «com abans», per què no ho fan els capellans o les monges,
o les «dames catequistes», que després criticaran. Pregunten per
què cal comp lica r-se tant la vida. l aquesta tendència normal a
la facilitat no troba el contrapès d'una Església decidida i enèrgica en e ls seus plantejaments.
Per altre can tó, en general les celebracions dominicals no es
desenrotllen ni molt fllenys en la línia en que pretén caminar
la catequesi que intentem fer. Això dificulta molt tot el que
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hem dit refcrcn t a la primera comunió i la iniciació cristiana
dels infants Cn general.
osaltres pensem que ens cal accentuar l'animació i les exigències en relació amb els pares, malgrat que això provoqui una
disminució numèrica. Així com promocionar la creació de llocs
de celebracions dominicals que realment connectin amb tot el
que intentem fer.

Frederic Bassó
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SANTA COLOMA DE GRAMENET.
BARRI DE SINGUERLíN
Parlaré de la parròquia de Sant Miquel i no de tot Santa Coloma} pe rquè no hi ha una pràctica to talment unificada. Molta
reflexió comuna, moltes ci rculars i molts articles e n comú; però,
a ,'hora de realitzar les coses , ca l adaptar·les segons les possibilitats de cada parròquia.
La de Sant Miquel és al barri de Singuerlín. Uns vínt mil
habi tants: nou-vinguts de totes les parts d'Espa nya; obrers de

la SEAT, de Pegaso, de la construcció, d 'autobusos , de transports,
taxis tes, etc.

La pa rròquia va ser fundada l'any 1965 per divi sió cie la principa l de Santa Coloma.
El procés que he m seguit ha es tat - i continua essen t- lla rg
i Ien lo Snp greu ~e ntir a dir que a Santa Coloma .canviem les
COses de cop i volta. No és verita t. En canvi, és veritat que s'intenta pensar les coses e n equ.ip: preparar-les abans i revisar-les
després. I escoltar el parer dels laics: pares i mares de familia,
que es timen l'església, que escollen i ausculten les conve rses espon tà nies dels seus veïns i com panys de treball a la fàb rica, als
autobusos, a les botigues. etc.

Arry 1966

Començaré la descripció del procés amb el resum de la refl ex ió feta l'agos t del 66. La parròquia de San t Miquel tenia un
any i havia organitza t les primeres comunions per primera vegada. El rector, quan va anar-hi , portava nou anys de vicari a
l'esquena.
Després de la primera comunió. Resum del despullame/1t i la

discussió de l'enquesta contestada per les parròquies de Santa
Coloma. Conclusions:
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J. Ell/re les parròquies que han respost l'enquesta s'ha arriba/ al nombre de 2. 183 infallts de primera comwzió. Podem suposar, amb fo rz.amcnl, que aques ts infants l1al1 portat la «participació » d'unes cinqz.wt1la mil p er so nes a la «f esta de la p rimera
comun ió». E.s un fet social i, de mameul, en certa manera, irreversible. En tot el conjunt, és quasi impossible destriar els valors purament religiosos i, ellcara més, els evangèlics (si n'hi
!", J.
Nosa llres, cOm a pastors, volel1l es/o rçar-lIos a valorar tot el

seu contingut cristià.
2. COl1stotcm que l'la és del tOL vàlid afirmar que la primera
cOffll.mió és una bona ocasió per arribar als infanl s i a les famí-

lies. La sit uació actual ens porta els n e1lS a ramades, en la majoria de casos, i lla lli ha forma ni temps material per personalitzar els contactes (entre catequis ta i Hen, sacerdot i nen, sacerdot i pares).
3. De moment, pensem acceplllr el fet tal com es produeix.
No sembla prudent exigir més que un 11líninl d'edat (7 anys) i
de cOtl eixements catequètics elenLelllalíssims. AlgUPles exigències
de tipus humà no veieln que puguin arreglar les condicions poc
evangèliqll es del fet massiu.
4. En la majoria d e llocs, qua si lata la catequesi i l'organit zació depèn de les escoles (llevat de la 11'zissa de primera comunió). Es fa imprescindible seguir aquest costum.
Però hi Hat em fUles condicions perjudicials. Els mestres no
poden fer m és que assegurar una repetició memorística i, en la
major parI dels casos, no poden explicar ni el sentit religiós de
la història sagrada, Hi assegurar el clinlG de pregària. Hem notat, fins i lOt, que el sentit de culpa és explicat casuísticament,
se1lse IOcar la consciència.
5. Els pwes ajllc/ell els nens a preparar-se amb i1iusió màxima, que té una ombra religiosa, però sense relació amb una te
viscuda. Hem vist que pràcticament cap nen no és acompanyat
a la missa dominical. I que el dia de la festa 110 arriba a combregar lm 110mb re se'lsible de pares.
6_ Amb /O t el call text descrit, no es vell que aquesta primera comunió massiva sigui millorable pastoralment. I sobretot,
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les coml/nita ts cristianes actuals no poden oferir uns mitjans
prou adequats per a tOl s els nens que vindran cada any.
Però 110 creiem que s'hagi de suspendre la prime ra co/nwúó.
Voldríenl millorar la catequesi, so bretot ell els llocs On sigu i
possible Irobar prou catequistes.
7. Sembla possible començar lma 110va forma d e fer la primera comunió. Cada parròquia mirarà d'in troduir·la gradual·
rn ent, en les següents direccions:
a) sensibilitzar tals els que vénen a m issa so bre la seva responsabilitat de Cara a la formació dels nens. Demanar que ajudin a separar la primera comunió de la festa mundana. Això es
faria en començar el curs escola r i catequètic;

b) cOmel1çar alg,m curs de catequesi seguil1t la pedagogia
activa, en la Iinia de les mares catequis tes (o persones adultes;
110 noietes). Alguna parròquia començarà aquesta ca tequesi l'Ad·
vent. Com a màxim es començarà desp rés de les festes de Nadal;
c) 0 /1 sigui possible, facilitar de fer la primera comuni6 a
les m is eS domillicals 110rmals. S'evitarà qualsevol senyal d~ preo
fe rència i es farà de manera que sigui digna d'una família que
porta el fill a rebre el sagramen t de l'eucaristia;
d) procurar que els canegis separin la primera comuni6 de
la festa religiosa del caNegi: podria fer-se un altre dia. No volem admet re cap almoina del col'legi per organitzar la festa i i/1'
fonnareln els pares que no estan obligats a pagar-nos res: que
el que els demanen al collegi és per als mestres;
e) p reparar, pe r als mestres, un mínim molt mínim de fór",ules que podran fer aprendre a tots els pàrvuls. S'hauria de
fer veure que la classe de catecisme no hauria de ten ir el con·
lext d'uua assignat ura més;
fJ fer el possible per fer la catequesi autèntica fora de l'escola; almenys una. mica. I interessar·11; els pares molt avlal (de·
manant-los que facin la inscripció o convidant-los a una reunió
de pares) i ter que ells assegu rin l'assistència dels Seus fills
durant un temps que arribi a ser sens iblement «una mica cos·
tós». Sembla important separar aques ta catequesi de l'horari escolar i de la fila que surt de l'escola;
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g) parlar llargamenl d'aquesta qües tió amb els mestres prac'icant s, a fi que ens ajudin a fer-ne veure els valo rs evangèlics
On sigui possible s'hauria d'intentar fer unes reunions amb

els IIICstres per preparar la classe de religió;
11 ) preparar una catequesi per als nells que ja Ilan fet la

primera comunió i int enta r que segueixin un segon curs amb
mares catequistes .
Aquest document té onze anys . En aquell moment, la parròquia de Sl. Mique l s'identificà plenament amb e l seu con tingut
i es va afermar en l'esforç pe r començar aquell a «nova forma»
de què es parla al punt 7. Puc concretar a lgunes coses.
1. Sensibilització. La primera tasca era in [onnar, fer pensar,
desfer rutines, explicar ci sent it autèntic de la comunió, donar
idee, anar a les fonts, posar Jesu crist al centre.
Ho faríem mitjançant trobades a l despatx, reunions, predicació normal al temple, contactes amb l'escola, fullets explicatius, que molts no llegirien però que servirien per centrar les
converses al despatx, a les reunions, a les escoles, amb els mestres, etc.
2. Relaciulls amb l'escula . Ho vam trobar com el document
d iu . Era una situació ambígua. No tots els mestres eren cristian s, [orçosament, ni entenien la necessitat de subratllar la ilibertat re li giosa . Feia tan bonic a llò de tots els nens de la classe
juntets!
Per Ull cos tat, alguns mestres trobaven carregós haver d'assegura r ell s la [ormació catequètica de tots e ls nens de primera
comunió. Per a ltra banda, era una festa del coBegi i fàcilment
podia fer-sc servir de lluïment i corn una bona propaganda.
Calia fer entendre que la comunió era un aCer cristià i que
corresponia als cristians. Calia que ningú --que cap nen- no
sc sentís marginat dels companys pel fet de no fer la festa de
la primera comunió. Calia que ningú no se sentís pressionat a
fer la primera comunió sc:nse intenció cris tiana, només perquè
e ls al tres la fcien .
Però e ra delicat. S'havia d'anar amb peus de plom, de mica
e n nlica, sense ferir susceptibilitats.
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3. Mares catequistes. Dc seguida vam tenir unes vint mares
catequistes a la nostra parròquja. Una monja, amb molt bona
voluntat, dedicava mitja jornada diària a reclutar mares ca tequistes; preparar-les amb papers, llibres, reunions, cursets; organ itzar e ls grups de nens per a Co::'lda catequista; reu ni r els parcs i connectar-los amb les catequistes, etc.
4. Res de diners. Ha estat sempre una prèvia de tota la nostra actuació. Tot això es fa por amor al arle, perquè ho estime m, hi creiem i re be ntaríem si no ho féss im. Ens guanyem la
vida (les poquíssi mes necessita ts que tenim) amb treball a parlo
Però vivim i comuniquem la fe per convicció, sense cap interès
c rematístic.
S. Els mUll/Mges. Vam trigar molt a suprimir muntatges.
Encara més: durant tres anys vam organitzar una renovació de
les promeses baptisma ls, amb una solemne celebració a part, amb
lliurament de la B íb lia i el ciri, amb promeses i signe d'amis·
tat. Com una ve tll a de catecúmens, on els nens actuaven de valent. Però en fa lLaven molts. I de pares, invitats insistentment,
a penes si en venien.
La primera comunió es celebrava com de costum: en grans
gru ps, per escoles, amb vestits ll args, etc.
6. Tracle amb els pares. Aprofitàvem totes le ocasions per
parlar amb els pares; també dels vestits: de la distracció que
causaven als nens, del mal que feien als qui no en podien portar, e tc.
El noranta per cent de parcs es mostraven d'acord a suprimir els vestits extraordinaris. Però només ho farien si ho fess in lots : no vo lien que els seus nens fossin menys que e ls altres.

Any 1967

En començar l'any, el mes de gener, vam fer arribar a tots
els pares, a través dels coBegis i de la parròquia, un escrit sobre les primeres comunions. S'hi parla, encara, del coBegi i dels
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mestres; es demana, encara , c I «vola nt de baptismt.': » del nen
que ha de fer la comuni ó; es re ma rca la importància de l paper
de la família en Ja in iciació cristi ana del s [ili s; i, sobretot, es
mira d'aclarir bé les coses : què és i què no és la primera comunió.
Ve e l mes de maig i celebrem normalment les comunions. En
acabat, ens reunim altra vegada per fer la nostra revisió. La
circula r que en surt va, ara, adreçada a ls practicants per ta l que
hi pensin i ens aj udi n a veure mill or les coses i a ser més autèn~
tics . Es t rac ta que les nostres parròqujes de San ta Coloma no
facin les coscs ni «perquè sempre s' han fe t a iXÍ » ni «perquè els
capell ans, a ra, les volen ai xi». S inó que, amb e l bon criteri i la
coHaboració dc LOts, s'esforcin per adap tar els principis de la
nos t ra fe amb les realita ts de cada dia que ens sacsegen a
tots .
La circular que transcrivim a con tinuació ( traduïda del cas~
tellà) és datada el 21 de maig de 1967. Deixem de ba nda el que
a fecta, directa me nt, a la celebració de la festa de Corpus.

Als fid els que assisteixen a la missa dominical .
Els sacerdots de Santa Coloma de Gramenel hem creguI que
Il S de víem ulla explicació sobre dos punts que, eH aquest mo~
meut, interesse" les nostres c011l1mitGTs cristianes: les primeres comw1iollS i la pròxima t esta de Corpus. Us demanem que
mireu de comprendre bé el que us volem di r i que t'lO deixeu de
I1"lGHifestar-l1os, alllb tota franque sa, les vostres opiniotls.
Aquest any Ilan fet la comil/lió lm total de 1.410 Hens (50 més
que l'any passat ), que es dis tribueixen de la següent manera: parròquia de Sta. Coloma, 325; Sta. Rosa, 365; Sl. Jau",e, 97; St. Josep Oriol, 118; St. Joa" Baptista, 235; St . Miquel, 170.
L'esfo rç que hem esmerçat, entre rots, per preparar els que
Ilavien de combregar ha eSlal força considerable. Hem d'agrair
la visita dels pares, que WI11 ven ir quan els ho va m demanar, la
coNa.boració de 55 catequistes, que vall oferir-se amb il'l usió, la
labor dels colfegis que han seguit les nostres indicacions.
E ,t molts casos, és cert, la preparació espiritual d els nens a
estat su perior a la d'altres ocasions. Però 110 sabriem ocultar la
nostra preocupació per un mal de rel: en la primera comunió
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riels seus fills, la immensa majoria de famíli es no hi busca
al/ ra cosa que una fes/a bonica amb una cer/a emoció religiosa.
El que els preocupa no és, precisamelll, desvetllar la fe del nell

amb el seu exemple i la seva paraula i ajudar la seva perseverança després de la primera comunió. El 1Jombre reduU de nens
que cont;nuell ven;nt a missa correspon al nombre reduït de pares que van com brega r amb ells. Es prou sabul: en aquesta edat,
el nen depèn ga irebé lolalmmt de la família.

En aquesta situació, ¿poden z c011tinuar admeten t a la primera comunió aquesla gran majoria de lIellS, els pares dels quals
/10 es preocupen ni es preocuparan de la seva fe? Creiem, sincerament, que no fer alguna cusa per arreglar aquesta situació
fóra conformar-nos, una vegada més, a viure enganyats amb un
cristianisme de 110mb re i de façana.
QUi/lS passos poden donar-se per IaI que la primera comunió vagi esse llt el que ha de ser i que la demanin només aquells

pares que volen educar de debò els seus fills en la fe ca tòlica?
Ajudeu-nos IOls a Irobar solucions pruden l s i eficaces. Ss clar
que no es tracla d'un problema exclus iu d e SallIa Coloma. Però
nosal lres podem aporlar idees i experiències al con j,ml de l'Església, guiada pels seus paslors_

Començat ci nou curs, el mes de novembre adreçàvem una
nova circular als practicants. Era el fruit de les nostres reflexions i de les consultes fetes. Hi anunciàvem algunes reformes per
a les comunions de l'any 1968_ Vet aquí el seu contingut: joia
i dolor de l'església en les primeres comunions; ens cal assegurar la lliberta t religiosa dels pares, en la mesura possible, i urgir la respon abilitat dels qui, lliurement, es decideixin a fer-la;
enzi Jlesa i autenticitat; és cosa de la parròquia, només; els pares són els primers responsables de la fe dels seus fill s; els vestits seran els normals, «de carrer», sense adorns .
Acabàvem dient-los: hem escoltat el parer dels mestres, de
pares de fa milia i d'altres persones de la població. Ho hem comunicat als nostres superiors_ Ara us ho comuniquem, primer,
a vosaltres, els practicants. Ajudeu-nos per tal que la gent ho
comprengui bé i ho aculli.
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Any 1968

El mes de gener vam fer arribar una circular a tots els pares interessats en la primera comunió dels seus fiUs. L'encapçalament era general: . Parròquies de Santa Coloma de Gramenet •.
La trad uïm íntegra.

Als pares de I1el1s en edat de ter la primera comuniÓ.
L'al1y passat, parlant amb els pares dels nens que havien de
fer la pri1nera comunió, molts es lanzentavel1 que aquest acte
religiós els portés tanta complicació de vestits, convits, regals,
etc. Estàvem d'acord que tot hauria de ser més senzill i que
aixi hi glwnyaria la devoció dels nel1S i dels setis acompanyants.
Però vèiem també que només ho podríem aconseguir si donà-

vem Wles nonnes iguals per a totes les parròquies, almenys
totes les de Sal1ta Coloma de Gramenet. Hem pensat aquestes
llOrmes; les /tem cOl7sultat a moltes persO/les i ara les posem
en cOHeixemenl de vostès, amb l'esperan ça que les rebran amb
la maleixa bOlla l'oJuntat que nosaltres hi hem posat.

/. La primera comunió no es farà per coBegis. Els pares que
vulguill, lliurement, que el seu fill faci la primera comunió l'apUt1tarafl directameut a la seva parròquia. Els senyors directors
i els senyors m est res dels caNegis saben prou bé que, am.b això,
'10 m enyste nim la desinteressada coL-laboració que sempre ens
han prestat i que els seguim demanant.
2. La preparació dels nens serà atesa més de prop per la parròquia. S'hal/raJ1 d'apuntar al despatx de la seva parròquia abans
del 31 de gene r. Quan s'apuntin, es dirà als pares el que haura,'Z
de procurar que aprellguin els seus fills i quins dies hauran d'a_
nar a catecisme, l'en senyament del qual serà a càrrec de persolles del lIIateix barri, dirigides pel sacerdot.
Donades les nostres circumstàncies, consideren'Z que l'edat mínima perqllè W1 neu pugui preparar-se de manera convenient per
a la primera comtmió ha d'establir-se en 7 anys complerts el
1967.
3. Per rebre la primera comunió els nens portaran vestits
de carrer, normal s i senzills, sense adorns especials.
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Sovint els vestit s de primera comunió ocasionen diferències i
va nitats, o, almenys, tan que els nens no estiguin naturals, sino
col/ibits, i"còmodes i distrets. Tot això és impropi d'un acte on
s'han de sentir tan agermanats, atents i amb gust a la casa de
Déu. Per aquestes raons hem decidit que vagin vestit s de manera corrent, com els diumenges, sense res d'extraordinari.
Aquestes normes SÓn les que ens correspon de donar a nosaltres per tal de celebrar millor les primeres cOmtmiol1s. Hi ha
altres coses, sobre les quals només podem aconsellar: que vostès mirin d'evitar tot el que perjudiqui l'a11lbie11t senzill i religiós que ha d'el1voltar la comunió, ja sigui amb regals, convits
i altres des peses desproporcionades.
Tot esperant la visita de vostès a la parròquia que els correspon, abans del 31 de gener) els dies i hores que els anotem,
si és que el seu fill ha de ter la primera C01llw1Íó aquest al1y, els
saludem atentament.
Les parròquies de Sallta Coloma de Gramellet.
Hem de dir que la gent acceptà bé, ma sivament, aquesta comunicació. La ve ritat és que ja s'ho esperava i ho desitjava.
Un negocian t de vestits es va e nfadar molt i deia que li havíem fet perdre moltes mil s pessetes. Cal dir que ja ho havíem
a nunciat el mes de novembre passat. Pot er es molestà algun
co Hegi; però no devia ser gaire, perquè no arribaren les protesles; a més, els coBegis més importants són de mo nges i ens van
aj udar 11101l.
Vam distribuir més fulls. Vam convocar els pares a conferències. Sempre insistíem en ]a importànc ia de la seva participació. En un dels escrits, dèiem: «De paraula o per escrit poden presentar qualsevol suggerimen t o indicació que considerin
necessari .»
Vam començar la catequesi: tant les mares catequistes com
e ls pares de les criatures tenien un esquema dels punts doctrinals que calia ensenya r. Quan ja s'havia re t la primera comunió,
la catequesi continuava: en dèiem -curs de perseverança:t .
D'aquesta manera van fer-se les comunions els a nys 68, 69
i 70 .
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Però el temps no passava debades. Les mares catequistes reflexionaven sobre la seva tasca : dificu ltats, experiències, fracassos ...

Any 1970

Acabades les comunions, les mares catequistes van fer una
assemb lea general de reflexió: som al final cie maig. En donem
el qüesti onari i el progra ma de la trobada.
Qüest ionari pe r a reflex ionar a nivell de parròquies. Caldrà
fer una reunió prèvia i que W 1a representant de cada parròquia
G110ti les dades necessàries per a comunicar-les després en assemblea. Prim er es presenJa rà el balanç general: nens, catequistes, etc. Després caldrà respoudre les següellts pregwlles:
J. Quin s valors llas descobert en la tasca de catequista ? Una
ulés grall exigència per a tu mateixa, WLa més grall relació amb
les persones del barri i els pares dels nens, el desen rotllament

de la fe dels ilIfants, etc.
2. Quins contravalors o aspectes l1egatius llas trobat? Indiferència dels pares, manca de continuïtat dels nens, etc.
3. COIll el sembla que caldria oriel1lar la preparació de la
primera cOl1ltmió l'any vinent? Reduir-la ?, orien tar-se cap a una
cmequesi lIoTlnal?, exigir alguna cosa rnés als pares?, etc.
Ordre clel dia de t'assemblea general.
I. Resposta, per barris, al qües tionari m1terior, que cal haver treballat.
2. X errada sobre: «La funció de la ca tequesi en el creixement
de Ili fe». Hi seguirà Wl coHoqui.
3. ReulIió per grups per refl exiol1ar sob re algwls punts d e
l'evG11geli relacionats amb el tema ex posat a la xerrada.
4. Conc/t/sió i pregària, a l'església.
5. En acabal, els que pugtlin podran allargar la convivència,
informalment, al pali.
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Els resultat

d'aquesta assemblea eren aplastants: tot l'apro·

fundiment que nosaltres intentàvem no interessava la gent. In-

teressava de debò la [esta, la trad ició, el lluïment. .. Després de
la primera comunió, amb prou feines si tornava ningú.

Va passar l'estiu i, el setem bre, férem, COm cada any, les «Jor·
nades de Pastoral». Aquest cop, el plat fort va ser la sacramen·
talització: tres dies, tres punts :
L Fets·experiència: Amb la coHaboració del s laics, recollírem
moltes dades .
2. Reflexió teològica, amb l'ajut d'un teòleg i la participació
del bisbe Ramon Torrella.
3. Aplicació pràctica: «que la reforma -<ièiem- sigui evan·
gelitzadora i no exasperant • .
Em sembla convenient transcriure el resum que vam elaborar aleshores sobre les Jornades.
La sacramen.lalització.
Després de presentar experiénc;es relatives a la gran quanti-

(al de famí lies que demal1en els sagraments de bateig, comunió
i casament, vam fer una refl exió teològica sobre la realitat crisliana dels sagraments i sobre les exigències que comporta una
distribució, també cristiana,. l vam arribar a marcar la següen t

línia d'actuació.
Constal ellt qlle moltiss im es famíli es ens demanen els sagran'lents mogudes sobretot per una sêrie de condicionament s socials que es podrien resumir elt aques ts Ires: tenir els papers
en ordre per flII de cobrir-se per a totes les eventualitats cívicolegals; celebrar l/na bOna festa familiar, amb invitats i tot; sa/var el respecte humà: el qllê dira'l els veïns i coneguts.
To t això va aco mpanyat força vegades d'un cert fons religiós, m és o m el1ys palpable, de lemor i de perlinença als cos·
tum s de la nostra església; cos twns accepta ts, aprovats i, molles
vegades, estiml/lat s i tot pels seus responsables de molts anys
ençà .

Ell aqllesta sitllació, és tan fort l'aspeC/e purameltl folklòric, i
salta tant a simple vista, que la distribució dels sagraments tal
COm
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l'anem fent d'ençà que som capellans ens fa mal, ens re-

volta i considerem t¡lIe ja ILO pot Ullar, perquè és totalm en t absur·
da i constitueix, a més, utt greu desprestigi per a la nostra fe.
Però cre iem, també, que dDltada la l'lostra impossibilitat de
nzesurar el grau de fe, i donat que la mateixa església nostra fou
força respollsab le de lot aquest folklore, nosalt r es no podem fo-

ragitar directament la seva demanda, sinó que hem d'exigir·nos,
'lOsall res mateLtos, un respecte envers aquestes famílies.
Ara I,é, per Iai de 110 allargar més les pressions dels condiciollamenJ S socials de què hem parlat, ens comprom etem a fer
WI gra ll esforç per esporgar tot el que pugui substituir. de ma·
nera fraudulenta, l'tll1ic mòbil necessari, que és la fe. Ens com·
]lrOllletem, dOtlcs, a posar l'accen t de la nostra actuació en la
formació d'uues comunitats cristianes comprorneses, vives i mis·
sioneres; a 'lO repintar la pastoral de cristtalldat. a no aprofitarllOS de la sacram el1la lit ¡ació com a mitjà missioner normal; a
desfer, lanl COllI puguem, 10/(/ barreja cívica-lega l amb el fel
religiós; i a treballar per personalitzar tots aquests act es, de forma que, amb el nostre ajut. les persones s'hi sentin m és responsa bles i conscients.

A la nos tra parròquia de Sant Miquel havíem iniciat, l'any
1969, la formació de petits grups o petites comunitats cristianes.
Calia insistir·hj i treballar-hi de va lent: que fossin vives i misionercs. Havíem de dedicar-hi, capellans i laics, el màxim d'es·
rorç, de te mps i d'atenció. Calia que comprenguéssim Ja urgència d'aquesta tasca : era tan fàcil dedicar-nos a repintar i fer
més bonica la pastoral de cristiandat! Però ja no hi havia cristiandat: no podíem entretenir-nos, doncs, amb fantasmes. La
descristianitzaci6 essent un fet, Ja tasca a fer era, doncs, mis·
s ionera.

Anys 1971 i 1972

El mes de gener de l'any següent sortia un fullet d'orientacions per als pares, com a resultat concret de les jornades del
m es de setembre pel que feia a les primeres comunions.
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Els saludàvem, exposàvem què és la comunió, mostràvem el
con trast entre el que la com unió és i el que la realitat en fa ,
parlàve m de llibe rtat i respecte a la consciència dels pares, de
la ma ne ra de preparar els infants i dèiem que, en e ndavant, se
n'encarregarien els mate ixos pares i que les comunions es farien un d.ia qualsevol de l'any. En conclusió, dèiem, volem treballar decidida men t per una església sincera.
Això ens portà a suprimir la catequesi de primera comunió.
Però, en canvi, continuàvem la tasca de fonnació cristiana del s
infants, amb mares catequi stes, per als nens més grans que ja
haguessin fet la comunió.
La festa de la primera comunió, no podíem suprimir-la del
lo t. Però tampoc no volíem coHaborar a la permanència de la
pura rutina. Fins i tot ens comprometíem a ajudar els pares
perquè sapiguess in preparar millor els seu fills: els donaríem
un fu lle t amb els principals punts de catequesi i -sobretotestàvem disposats a forma r grups de pares interessats. No constituí cap sorpresa per a nosalt.res comprovar que aquests eren
molt pocs.
Els a nys 197 1 i 1972 seguírem aquesta línia.
A la tardor del 72 fem les Jornades de Pas toral , amb la participació de les religioses i els laics que volen intervenir-hi. Torna a sorti r el tema de l'admissió als sagramen ts. Tots els reunits
aproven les línies vigents i hi fan algunes remarques: cal ajudar més els pares a preparar els seus fills; cal evitar que la primera comunió esdevingui una festa de nens; cal no fer misses
de primera comunió: els nens han de combregar en les misses
normals de la parròquia; cal no fer la comunió només els mesos
de maig i juny, sinó tot l'any.

SItuacl6 actual
I. V énen els pares al despatx, ens avisen que el seu nen ha
de fer la primera comunió i tots junts busquem un dia: millor
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que no s iguj els mesos de maig i juny. La prime ra comunió és
un acte comunitari: tots e l cele brem; per això es fa a les misses normals de la comunitat i només dos o tres ne ns a cada
missa . si no volem que hi h agi una mena d 'invasió de l temple.
Així e ls parlem .

Alguns ho e ntene n bé i aprofiten e l dia del sant o de l'anive rsari, les festes de Nadal, Pasq ua, e tc.
2. Reunim W1 dia els pares: e ls fe lic item per te nir un nano
tan e ixeri t ; e ls ex plique m què és la comunió ins titLÜda per Jes uc ri s t, pe r què es fa a les misses de la comunitat, durant tot
l'a ny I amb vestits de ca rrer; lambé per què SÓn ell s e ls que ha n
de preparar e l seu fill i com : d'una manera remo ta, m edia ta i
immediata; els diem que, aquells pares que vulguin preparar-se
millor, que ens ho diguin i farem uns petits grups per troba rnos cada se tmana. No s'hi apun ta mai ningú.
3. El dia abans de la comw1ió, e ls nens vénen a parlar amb
c i capell :). A la missa, es fa una pregà ria explícita per ells i combreguen amb les clues es pècies.
4. Als pares que s'Ili han int eressat se'ls parla de la comunitat cristiana i dels grups de reflex ió. I se'ls convoca a una trobada pos terior.
5. Els pares que no s'h i conformen tenen altres sortides :
- van a fer la primera comunió en un altre poble, com s i
es tractés d'un casamenl. Nosa ltres no e ls posem cap pega; però
tampoc no vo lem fer-los cap paper d'autorització ni cap certi fica t d 'estudis, perquè no ens considerem dominadors de to ts
e ls nens del nos tre terri tori ni controladors de la seva formació;

- s'organ itzen fes tes de primera comunió en algun coBegi;
n'hi ha algun que fin s i tot organi tza catecisme de priIne ra comunió i cobra mil pessetes per nen. Després lloga un capellà de
fora i organi tza la gr an fesla. No SÓn gaires . En una població de
170.000 habitants hi pOl haver de tot. Ve a ser com un Palmar
de Troya en pe tit.
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Balanç final

Em sembla que serà bo acabar amb la transcripció del que
deia el nostre full parroquial del dia 4 de maig de 1975.

A LOtes les parròquies de Santa Coloma han com ençat les
pr;nleres comunions . COln cada any, és un fenomen massiu: la
fan pràctican¡ellt tots els nens que en tellen edat. (Va l a dir,
però, que cada vegada són I/¡és els que 110 la fall).
Volelt di,. que 110 es lraCla, ja, d'un esdeveniment in evitable?
A les nostres parròquies es fa Ull esfo rç, m és o menys intens,
per ajudar a ['aclariment de la gen i: que ningú na s'Ili senti
obligat, que puguiu mig comprendre el sentit de la comuni6.
Si /zam no viu ell comunió amb l'Església ni busca la COt11u·

"ió {1mb Jesús, quina mena de comunió celebra amb la primera comunió del seu fill?
Massa sabem, però, que, arrau d'aques tes celebracions tan
equívoques, poca eficàcia pal arribar a tenir el llostre treball
d'aclariment.
Es, donçs, urgent que siguin el bisbe i LOla la diòcesi els qui
afront in el problema i que nosallres, en la nostra vida global,
anem aclarint amb Lm testimoniatge vàlid quê és creure, avui, en
Jesucrist i en la seva Església.
Salvador Cabré
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UNA PARROQUIA
DEL BARRI DE VERDUM
Als nos tres barris joves, de majoria immigrada, hi ha molles crialures. Aquest any se n'han apunta l a la Parròquia per a la
primera comun ió ulles ducs-centes cinquanta (a par t les que es
fall ell el II!G/úcomi perquè deixen fer-Iu amb el vestit llarg,
és a cl ir a la capell a de l'an tic manicomi dc Sant Andreu ). El
planteig comú del sector davant aquest fet mas iu és cie no inflar- lo massa amb ll argues catequesis preparatòries; e ntre d'allres raons perquè desborda les nostres possibilitats de catequistes, loca ls, organització, etc. Pen sem que pròpiament la ca tequesi COIllCnç¡1 el curs següent per als qui la demanin sense ser-hi

determinats per la pressió social de la primera comunió.
Per tant , els nostres objectius han e stat els següents: assegu.rar LlIta atenció mínima catequètica a tot s els pares i infants, procurant que sigui evangelitzadora ; i oferir alguna possibilitat de
millor iniciació cr;stiQl1a als qui lliuremen t la vulguin .

L'atenció mínima a tothom
I.

I nscripció

Es fa durant e ls mesos de gener i febrer. Atén una catequista
d'edat «madura • . En apun tar-se ja es decideix e l dia de la primera comunió i d'acord amb aques ta data es donen escrites les
altres en què han de venir els pares i els infants.

2.

R et/l1io/IS de pares

Ja. r eul1ió. Se'ls parla del sentit d e la primera comunió i de la

manera com entre tots la preparem. També se'ls donen algunes indicacions perquè puguin ajudar els fills a «passar> el llibre del Secre tariat interdiocesà. S'insisteix que no l'han d'aprendre de memò ria, si nó que el llibre és una pauta per a conè ixer i estimar Jesús.
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2a. reunió. Es fa un diàleg sobre «Què es el principal de l'ésser cri stià», de cara a centrar la fe en la persona de Jesús no com
una creença, sinó com un compromis amb EU, en la seva lluita,
al costat dels pobres, pel Regne de Déu. Després els pa res es
reuneixen per grups amb el catequista que s'ocuparà dels seus
fills. Es tracta de conèixer-se i que els pares puguin explicar com
els va la preparació dels infants i se'ls pugui ajudar una mica.
3a. reu nió. Quan falta poc pe r la primera comunió, s'explica al s
pares el nou enfocament de la penitència i de l'eucarist.ia, perquè, almenys, no contradiguin e l que nosalt.res ensenyarem als
infants. També es reuneixen pe r grups i e l catequista els expUca
el camí dels seus fills en la catequesi.
3. S essions de catequesi per als infants
Se'n fan quatre en petits grups i una de massiva. Quatre sessiol1s d'una hora en petits grups (els mateixos grups de la comunió) els diumenges al matí. La catequista «repassa» les coses
més important s a través de preguntes sobre e ls temes j sobre els
dib uixos que els nois han fet al Ilibre_ Més que l'ensenyament (tan
redult a quatre sess ions) el que busquem és que se sentin aco LlHs
pe r persones que volen ser cristianes i no pas encarats a exàmens
i cerimònies. I una sessió col-lectiva per Se tmana Santa, en què
se'l s explica amb diapositives la Passió, Mort i Resurrecció.
4. Celebració de la Pen itència
Es fa el dia aba ns de la primera comunió. Comentem l'evangeli del fiU pròd ig i donem l'a bsolució després de fer una confessió individual, d urant la qual més que el record de les faltes passades mirem de fer- los veure que han de canviar amb l'ajuda del
perdó de Jesús.
De moment, optem per la confessió individual perquè els en
quedi, als nois, no una imatge de tortura sinó d'un gest que revela
que Déu els es tilna personalment i els anima a ser millors. Així
també es referma la línia d'acolliment personal que volem donar
a la primera comunió.
Sempre hi ha algunes mares i de vegades algun pare que també es confessen en aquesta ocasió. Creiem que donar una ab154

soluc ió col·lec tiva perquè pugui combregar qui vulgui seria COnfondre encara més les coses, facilitar més sagraments amb poc
sentit.
AL fi nal de la cele bració de la Penitència fem algunes indicacions pràctiques per a la missa de l'endemà.

5. Celebració de l'Eucaristia
Com que la nos tra església és un barracó on caben només
unes 120 persones assegudes i a les comunions hi ve tota la pare ntela , he m de multiplicar les misses de Comunió. Des del diumenge de Pnsqua fin s al d'abans de Sant Joan tenim dos torns
per festa; una de les misses és especial d'aquest temps, l'altra
és l'ha bitual dels in fa nts.
Procu rem sinton itzar amb l'ànim de festa amb què vénen i
fem una celebració breu, accentuan t més el gest que la paraula :
una sola lectura, promeses bapti smals, presentació del pa i el
vi , la pau amb bes als pares, benedicció final encoratjant a continuar lluitant pels fill s, e tc. La d ifi cultat està e n gran pa rt de
l'acompa nyament que no sempre a rriba a «entrar» en la celebrac ió i li resta qualitat, juntament amb e l rebombori de molta
quitxalla. Convé no posa r-s'hi gaire nerviós.

Oferir possibilitats d 'una millor iniciació cristiana

Els catequis tes, l'an y passat, van remarcar que el s infants
«a naven molt mal preparats a la Comunió _, que quatre sessions
era molt poc , ja que la immensa majoria de ls pares no e ls havien pogut ajudar ga ire. Però ve iem que si no hi ha interès per
pnn dels pares 110 arreglarem gran cosa augmentant només les
sess ions perquè «sàpiguen més •. Vam quedar, doncs, que aquest
an y faríem un curset per a les mares que volguessin prepararse millor per ajuda r els seus fills .
Hem fe t aques t curset en dos torns, en dies i horaris diferents , amb deu sess ions cada un. Hi han passat 38 dones, la
meitat de les qual s han tingut una assistència regular.
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Hem partit de les «lliçons. del llibre que havien de passar
amb els seus fills, i hem parlat de les qüestions que els interessaven, per tal de donar un enfocament bàsic a una pila de coses: J esús, Déu, l'Església, els evangelis, l'oració, l'educació dels
fill s, etc. Tinguem en compte que una quarta part de les assistents eren analfabetes i que les altres només es defen sen una
mica. La seva cultura és a base de coses concretes, d'experiències
vi scudes generalment des de la seva situació d'explotats. Per
exemple, l'andalusa que no sap llegir ni escriure, ni ha fet la
com unió i que explica que sempre havia pensat que el Déu dels
pobres era ben dolent , diferent del dels ri cs. Hi ha hagut dones que han hagut d'esforçar-se bastant per poder assistir al curset (n'hi havia una que havia de córrer en sortir de la casa de
fer feines a Sant Gervasi per arribar a punt). La majoria s'lli han
troba t bé, i sembl a que han comprès una mica més què és ser
cri sti à.

Balanç
Tot plegat és molt ambigu, i pateix del problema de fons que
ens preocupa a tots, però que ens supera; quin sentit té tota
aquesta vida sacramental quan no hi ha el primer sagrament,
la comunitat cristiana? Fins que globalment l'Església no adopti posicions coherents i valentes, nosaltres optem per no dei·
xar decebuda i confosa tanta gent senzilla que acudeix a les nostres parròquies. Per això, no ens prenem l'ocasió de la primera
comunió com el moment del gran esforç catequètic, però tampoc
no deixem de posar·hi una atenció evangelitzadora d'acolliment,
d'acord amb les possibilitats que tenim .
Això respecte a la línia de fons . Els aspectes concrets no tenen tanta importància. De moment, per la nostra pràctica, funcionen .

Pere Ad.1I i Xavier Morlans
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BAIX LLOBREGAT
Ja fa algun temps que a la comarca del Baix Llobregat mirem
de coordinar e l treball pas toral amb adolescents i joves . La catequesi de Confirmac ió és un dels instruments d'aquest treball conj unt. El punt de partença és l'experiència iniciada anys e nrera a
Molin s de Rei. Després de valorar-la i de fer-hi uns petits retocs,
ens decidim a obrir·la a la comarca a tall experimen ta l. L'estiu
de l 76 revi sem a fons ¡'experiència i els materials que havíem fCl
servir i els publiquem. Tot i que l'esquema és el mateix, gairebé
lots els temes han estat retocats i enriquits i a lguns d'e ll s han
estat totalment renovats .

Característiques globals de la catequesi
J. La cateques i de Confirmació és una experiència comarcal.
Ultrapassa els límits de la parròquia o del grup de poble. Això,
ho cons iderem un valor remarcable. Al s respo nsables, treballar
en equip ens esperona, ens ajuda a ser crftics, es timula la nostra
c reativitat i, al mateix temps , ens dóna un recolzament. Als nois
i les noies, e l fet de saber-se vinculats a un moviment comarca l i cie relacionar-se amb a ltres grups els dóna solidesa. Diria
que, quan els esforços se sumen, e ls avantatges i els resu lta ts es
mul tipliquen.
2. La catequesi de Confirmació és tma etapa d'un procés.
Des prés cic l'etapa de confirmació, els nois podran -si ho volen- con tinuar el procés de maduració i de creixement de la
seva fe . No és el darrer instrument que se'ls ofereLx: més enllà
de la confirmació hi ha les trobades comarcals de joves que
anomenem «aplecs» i el moviment comarcal de grups de joves
amb e l mètode de Revisió de Vida. No és e l colofó d'una catequesi infan til , sinó la inic iació d 'un procés catequètic i d'expe157

riència de fe per a joves. Diria que això és decisiu : psicològicament, des de l'òptica de l'adolescent, canvia molt sentir-se en
la darrera etapa d'una cosa que «és de nens» o en la primera
etapa, en la in iciació, d'un moviment de joves . Hi ha tota la diferència entre quelcom que s'esllangueix i quelcom que s'obre
al futur.
3. La catequesi de Confirmació és una catequesi d'adolescents. Més en concret: una catequesi per a nois i noies de 14-15
anys o -dit d'una aJtra manera- per a nois que hagin superat l'ensenyament bàsic. Ens adonem que això els marca: passen
d'un ambient infantil a un amb ient juvenil. Passen a conviure
amb nois més grans; el seu m ón de relacions varia. Socialment
ja no són «els nens de bàs ica» s inó «els nois de BUP ». Es un
moment important i mereix una atenció especial. Aquesta és la
raó principal que ens mou a començar just en aquest moment
el treball amb el jovent.
4. La catequesi de Confirmació parteix de la vida i intenta
que, en el COr de la vida, s'hi doni una experiència de t e. No
oblidem que el procés camina cap a la creació de grup de Revis ió de Vida i això qualifica i marca les e tapes d'iniciació. D'altra banda, donada la riquesa anàrq uica del seu món interior,
1'apassionament i la inestabilitat amb què viuen les coses i la
divers itat d'impactes que els mouen, tot allò que no «toqui. la
seva vida els sona a «música celestial». Per això, intentem que
e l programa catequètic reculli la problemàtica típica de l'adolescent. Més encara; sabem que cal estar molt atents a la seva
vida per no deixar mai de respondre als interrogants i a les situacions que es poden presentar en qualsevol moment (una tancada d'obrers a la parròquia, una vaga comarcal, un fet que
ha passat a l'institut. .. ) i que es converteixen en el seu principal centre d'interès, encara que això suposi deixar de banda el
programa previst.
No cal dir que «partir de la vida » no vol dir limita r-se a
«remenar una mica l'olla» de la seva problemàtica sense ¡Humi·
nar-la. Tan poc educador i tan ineficaç seria plantejar preguntes sense donar elements de resposta com donar respostes fetes i «ca igudes de l nostre cel d'adults» que no responguessin
158

a les seves preguntes o bé, i això ve a ser el mateix, que ells no
les sentissin com a respostes a les seves preguntes.
5. La catequesi de Confirmació fa servir Wla m etodologia
variada. S'intenta aprofitar al màxim tota la gamma de recursOs pedagògics -diapositives, te.xtos, qües tionaris, taules rodones, foto-lIenguatge ... - que contribueixin a donar varieta t a les
trobades. Fer que cada trobada sigui una novetat ja que la monotonia av iat els cansa. l!s un mètode que podríem qualificar
a ixí : actiu, inductiu, experiencia l i dialogal.
6. La catequesi de Çonfirmació vol tenir ell compte la pedagogia de la fe. No cal córrer. Preferim apuntalar qua tre parets·mestres que ultimar els darrers detalls de decoració d'una
casa on els fonaments ballen. L'opció pel mètode inductiu ens
fa valorar molt més les quatre idees que els nois arriben a ass imilar i a fcr seves, perquè són fruit d'una descoberta personal, que no pas la tranquiHitat de consciència que pot donar
el ret de d ir de cop tot el que l'a dult porta al pap. La fe, com
qualsevol altra cosa, suposa i demana una pedagogia .
7. tS una catequesi de Confirmació, en el sentit que, en
acabar cI curs, els nois que lliurement ho vulguin poden celebrar
a ques t sagrament. Això no impedeix que hi participin nois que
ja estan confirmats. De fet, tan sols els darrers temes sÓn una
preparació directa i explícita del sagrament; la res ta de temes
té un caire més global.
Sabem que aquest és un punt discutit i di scutible. La nostra postura no pretén tenir una solidesa dogmàtica . Per a nosaltres, el que és decisiu i ineludible és la tasca catequètica en l'etapa de l'adolescència, no el lligam adolescència-confirmac ió. Aquesta opció té interrogants gens fictici s, però altres opcions no deixen de ten ir·los . Potser l'únic que aconsegueb:: de salvar tots
e ls esculls és l'experiment de laboratori, però aquest no ens acostuma a donar iguals resultats a la intempèrie.
Honradament, considerem que les qüestions de vida o mort en
el terreny de la sacramentalitzaci6 i de la iniciació cristiana es
trobe n en a ltres indrets: sacramentalització de persones no evan·
geli tzades, pressió social al voltant de la primera comunió, que
e ns porta a admetre a la culminació del procés d'iniciació cris-
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t.iana el cent per cent d'infants de vuit anys dels noslres ambients descristiani tzats, iniciac ió sacramental a una vida cristia·
na que, paradoxalment, es viu al marge de tota referència comunitària, etc. El que passa és que aquests braus tenen «banyes »
i fa por de ficar-s 'hi al davant.
~s la realita t mateixa la que està desgavellada, i per això l'argument que «s'altera l'ordre normal dels sagraments de la iniciació» no ens pe sa prou .

Una altra objecció possible mantindria que, «donada la ineslabilitat de l'adolescent, situar la confir¡nació en aq uest moment
podria crear en el noi un sentit de culpabil itat si abandonava un
compromís que recentment ha contret». L'objecció és i.mportant.

Però, per això mateix, mirem de donar al pas que fan els nois
la importància que té, però no més de la que té. Sobretot descarregant-lo de t.ot sentit d'ultimi tat i de dramatisme. Se li dóna
el to de mani festació o expressió del que eUs ara viuen més que
de promesa vinculant del que han de viure. El caire de compromís solemne que dóna a l'acte la presència del bisbe, em sembla
que ens impressiona més a nosaltres que a ells. I d'altra banda,
crec que el noi avui -i això no sé si és bo o dolent- quan deixa
la fe o la pràctica religiosa ho fa d'una manera sorprenentment
desculpabi lilzada.
El procés de maduració i d 'afirmació de la seva fe resta i ha
de restar obert. El que és important és acompanyar-lo en aques t
procés.

Organitzaci6 pràctica de la catequesi

D'entrada hi ha un plaç llarg d'inscripció. Es demana que els
nois vinguin personalment a inscriure's, tractant d'evitar que puguin ser inscrits pels pares al marge o en contra de la seva v<>-luntat. El moment de la inscripció representa un primer contacte amb ells, que s'aprofita per conèixer els ambients en què es
mouen i els motius i les expectatives que els han portat a venir
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a la catequesi. Acabat el plaç, se'ls convoca a una trobada inicial
de presentació. S'organitzen els grups i es decideix, plegats, dia
i hora de les trobades.
El ritme de trobades és se tmanal, al llarg d'un curs sencer.
Ara bé, cada mes, una de les trobades és més de tipus informal:
segons les necessitats del grup s'aprofi ta per aprofundir un tema que ha quedat incomplet, per parlar de qualsevol cosa que
s 'hagi pogut suscitar en la vida del grup, per tenir una trobada
més espontània o bé, senzill ament, per deixar de tant en tant una
setmana lliure.
La vida del grup és seguida normalment per un prevere o una
religjosa i també per uns catequistes (uns joves o un matrimoni jove). La presència i la tasca d'aquests catequistes és important . Acompanyant els nois en el seu treball són d'alguna manera per a e lls un punt de referència i un testimoni, al seu abast,
de persones cre ients i militants. Ens adonem que, quan es té l'encert d'encomanar aquest servei a persones amb grapa i amb capac itat de sintonia amb el noi i la noia adolescents, el seu paper
en el grup és insubs tituïble. Ells seran els seus padri ns de Confirmació.
Hi ha també, al marge de les trobades ordinàries, unes activita ts esporàdiques, normalment d'àmbit comarcal : sortides, cine-fòrums, convivències. Aquestes ac tivitats són molt útils pedagògicament per a cohesionar el petit grup, per a desbloquejar
el noi davant dels companys de grup que possiblement no coneixia abans de començar la catequesi i crear un clima d'espontaneitat en tre els nois i els catequistes. La trobada amb els altres
grups de la comarca els dóna un recolzament i una sensació de
Moviment que va més enllà del petit grup, els posa en contacte
amb altres nois que fan el seu mateix procés i ofereix possibilitats impossibles de realitzar a nivell de grup petit.
La celebració de la Confirmació és una festa important de
cara als nois. Mirem que la preparin acuradament i que hi prenguin una part ben activa. S'intenta donar expressivitat a la litúrgia i que sigui una celebració d'estil jove. Intentem evitar la
celebració única per a tota la comarca --que seria massa mas~
sificada- i també les celebracions atomitzades de cada grup
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a cada palTòquia o a cada poble, que estarien en desacord amb
e l caire comarcal que s'ha donat a la preparació.

Presentació global del contingut de la catequesi

La catequesi es tà estructurada al voltant de quatre blocs de
temes. Presentem-los breument :
El primer bloc gira entorn del descobriment d'un mateix i de
la crida personal a posar en joc e ls propis valors en ordre a anar
descobrint i donant un sentit a la pròpia vida. Se'ls ajuda, també, a descobrir que el moment personal que estan vivint forma
part d'un procés de creixement i de maduració com a persones_
Cadascun d'aquests temes es clou amb la lectura comentada
d 'un fragmen t de l'evangeli relacionat amb el tema que s'ba reflexionat i una breu es tona de pregària .
El primer bloc de temes culmi na am b una sortida d'un dia
sencer que s'aprofita de cara a la convivèn ia entre els nois. El
munta tge àudio-visual dels _Timbalers . -que es passa i es comenta a la sortida- ofereix elements molt suggestius per a recapitular i recordar molts dels grans temes d'aquest primer bloc.
També a la sortida celebrem junts l'eucaristia.
El segon bloc té com a denominador comú la consideració de
Ics relacions amb els aHres en els diferents nivell s en què es mou
l'adolescen t: la família, els amics, la colla, les relacions entre
nois i noies i la societat en un semit global. El diàleg entorn
d'u n qüestionaris que ajud in a posa r a flor de pell la problemà tica real que els nois viuen en aques ts diferen ts nivells és el
mètode més comunament emprat en aquest segon bloc. D'algun a manera, les trobades, les volem situar en l'esperit de la Revis ió de Vida: trobar en les situacions on viuen unes crides a actuar, saber-hi fer allà al mig una experiència de fe i retornar-bi
amb una visió i una actitud renovellades.
Aqnest segon bloc té la seva recapitulació en una sessió de
cine-fòrum, a base d'una pel:lícuJa sobre algun dels temes que s'ban
aprofundit en les trobades.
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El tercer bloc de temes està centrat en la figura de J esucris t
i en l'Esglés ia _com a comunitat dels seus seguidors. El caire
inductiu que té la catequesi considerada com a conjunt es reprodueix, a pe tita escala, en cadascun dels temes. En presentar
la figura de Jesucrist s'intenta refer, d'alguna manera, el camí
dels apòstols: . aquest home és el Fill de Déu • . Donat que els
no is sovinl te ncn de Jesús una imatge bastant estereotipada i
bos tant bujda de contingu t, .intentem deturar-nos a analitzar amb
calma els tre ts del seu evangeli i les actituds que Jesús pren davant la vida i els homes. Intentem, en una paraula, que coneguin
Ja profund4\ humanitat d'aquest home del qual els cristians afirmem que és el Fill de Déu.
El tema de l'Església es veu a dos nivells: d 'una banda cerquem l'experiència de ls primers cristians i la imatge de l'Església que apareix al Nou Testament, i d'altra banda es presenta, també, en una taula rodona com , ara i ací, hi ha grups de
cristians que intenten conncctar amb l'experiència de Jesucrist
vivint en Església. Aquest tes timoni viu i concret d'uns cristians
cic difere nts grups o comuni tats és molt important de cara als
nois.
E l bloc acaba amb un muntatge àudio-visual sobre Taizé, que
serveix per a cloure, en certa (arma, aquesta reflexió sobre Jesús i la seva Església.
Més o menys per aquesta època, té lloc la convivència llarga
(2 o 3 dics sence rs ) dels grups de Confirmació de la Comarca.
TOia ella té un to festiu : cada grup col'labora en la preparació
d'alguna dc Ics activi tats de la convivència, ja sigui la celebració
de l'cucar istia, la vetllada del vespre o qualsevol altra cosa. Es
mira que hi regni en tot moment un clima amica l i engrescador
que aj udi a es trènyer els lligams entre els nois dels diversos pobles. El record de la convivència dels anys passats és un record
dolç . Pode m dir que, pe r a ls nois, és una fita important.
I entrem en la darrera e tapa. El darrer bloc s 'orienta a la
preparació directa del sagrament de la Confirmació. L'Esperit
com a do de Déu als homes, que va treballant el cor dels homes i la història de la humanitat. El sagrament de la Confirmac ió, celebració del do de Déu.
163

Cloenda
Aquesta és, en síntesi, la nostra experiència. Com tot deu tenir
els seus encerts, les seves limitacions i els seus errors. la. motivació que ens ha dut a crear aquest ínstrurnent i a fer-lo ser·
vir amb entusiasme no és altra que el desig que els adolescents
i els joves arribin a descobrir Jesucrist, que puguin ser ínterpellats per la seva paraula i que puguin deixar-se prendre per la
seva força salvadora i alliberadora.
E.s indubtable que el treball amb adolescents és sovínt difíci l, però em sembla que honradament no hi podem renunciar.

Eliseu Bordonau i ¡bern
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SANT VICENC DE CASTELLET
Des de l'any 1968 no hi havia hagut confirmacions a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet. L'any 1973, el responsable
de la pa rròquia, mossèn Salvado r Bardulet, publicava un fulletó: -« Pe r una participació més activa en l'Església i en la
socie tat »- e n què explicava l'orientació pas toral de la parròquia. S'hi pren ia una nova linia respecte al sagrament de la
confi rm nció:

. El s qui han nascut de nou pe l Bap ti sme rebe n, a mb el Sagrament de la Confirmació, el do del mateix Espe rit Sant, que
els enriqueix amb una força especial ; s'integren més perfectament a ¡'Església i es compromete n a ser més activament present s e n e l món i en la mateixa Església, com a persones adul-

tes e n la fe .
• Per anar aconseguint que sigui així de debò, només s 'administra rà el Sagra ment de la Confi rmació a partir dels 14 anys
i després d'una preparació llarga .•
D'acord amb aquesta línia, l'octubre de 1974 es confirmaren
tres noi i vu it noies. La idea inicial era que cada any un grup
d 'adole cents o joves es preparés per a la Confirmació. Així es
féu el curs 1974-75. Però foren molt pocs els qui arribaren al
final i no hi hagué confirmacions l'octubre de 1975.

El curs 1975-1976

L'octubre de 1975 el qui signa aquestes ra tUes va assumir la
responsabilitat de la parròquia de Sant Vicenç. D'acord amb el
pla que hi havia establert, s'obri, doncs, la inscripció p.er preparar-se el sagrament de la Confirmació: s'adreçava a tots els
nois i les noies, tant si eren de farnflies de tradició cristiana
com de fam ílies que vivien al marge de l'Església. Es demana165

va que haguessin complert els 14 anys abans de començar la
preparació. (L'octubre de 1976 es demanà ja com a condició
haver-ne complerts 15.)
L'object iu cap on ens encaminàvem, des del prime r dia, era
un catecume nat de joves. El s pares demanaven el baptisme per
al fill que acaba de néixer; i, quan té vuit anys, que se'l prepari
per a fer la comunió. A aquestes peticions i a la tasca que han
realitzat els pares i Ja comunitat envers els infants cal que segueixi una altra clapa que protagonitzin, directament, els noi s
mateixos .
Ho dibuixàvem, en la crida, amb aquestes paraules: . Els
adolescents i els joves han d'expressar ells mateixos, lliurement i personalment, el seu desig de continuar en el creixement
de la fe cristiana. E l camí normal per a seguir endavant és
reuni r-se amb un cris t.ià adult de la comunita t - pOL ser e l sacerdot, o bé un laic-, que els ajudi per tal que ells, d'una manera ll iure, personal i en grup, progressin i madurin en la seva
adhesió a Jesucrist, esdevingujn membres conscien ts i actius de
la comuni tat cristi ana i es comprometin, al seu nivell, com a
seguidors i test imon is de Jesucris t envers els altres germans en
la fe i en mig de la societat humana •.

El pla
I. La in scripció. El mes d'octubre, a través del full parroquial, es convida lOts els adolescents i els joves que vulguin
preparar-se al sagrament de la confirmació: tan t els qui són

de trad ició cristiana cOm e ls quj viuen al marge de l Cris tianis-

me, però que estan interessats a plantejar-se la qüestió relig iosa. Ells mateixos fan la inscripció, personalment.
2. E ls grups. Atès el nombre d'inscrits, es van formar dos

grups. Es tingué present l'afinitat en tre nois i noies i les hores
possibles per fer les reunions.
3. Les retmio ns setmanals. Van començar el mes de no166

vcmbre de 1975. El ,agrament tingué lloc e l mes de desembre
de l'any següent. Mentrestan t, cada setmana hi havia una reunió d'hora i mitja, ll evat les vacances d'estiu.
4. Primera elapa elel letnari: pre paració general. A les primeres reunions es parlà sobre què esperaven els nois d'aquestes reunions, i què en volien. També es remarcà que el fel de
participar-hi no volia pas dir que s'haguessin de confirmar:
després d'haver re fl ex iona l junts e l lemps que semblés oporlú,
cadascú hauria de prendre la decisió de si es confirmava o no.

A les altres reunions es preguntà: qui és Jesucrist per tu ?;
¿és realment a lgú important en la leva vida?; com ho vius i
com ho expresses? Es procurà, també, aclarir la diferència entre fe i religió i explicar el sentit de.:: la Revelació.
Més endava nt, es prengué com a paula de diàleg i de descobriment la introducció j e l primer capítol de Cet h01nme
Jésus. 1
Seguiren altres temes : situacions personals i fets actuals.
També parlàrem, arr ibat el temps, de les celebracions cristianes de Nadal i Pa squa.
Les vacances d'estiu interromperen el treball.

5. Segona etapa del temari: preparació al sagrament d e la
confirmació. L'octubre reprengué el treball: es tractava ja de
la preparació immediata i d'una iniciació al Sagrament de la
Confirmació. Tant per a aquells que, més endavant, potser es
confirmarien com per als qui ho deixari en per més tard.
Sc seguí una línia de catequesi bíblica. Després de la presen lació de què és un signe (l'única manera que l'home té de
comuni car.se) i del que és un sagramen t i, concretament, del
sagramenl del Bapt isme. passàrem &. presentar Jesucrist: mogul pe r l'Esperit, promet i comunica l'Esperit (la Pentecosta).
També els apòstols comuniquen e l do de l'Esperit. Finalment
es parlà de ¡'acc ió de l'Esperit en la comunitat i en cada creient.
Més endavant es tractà de sagrament de la Confirmació com

I. LMBERDJS, Cel homme Jésus, obra traduïda al ca talà per Joan Bus ·
quets, i distribuïda pels secretariats diocesans de catequesi.
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a s igne de fe i compromís personal: «Els qui han renascut pel
Baptisme re ben el do inefable, el mateix Esperit Sant, que els
enriqueix amb una força especial i, signats amb el caràcter del
mateix sagrament, es vinculen més perfectament a l'Església i
s'obliguen amb un compromís més gran a difondre i a defen·
sar, de paraula i d'obra, la seva fe, com autènt.ics testimonis
del Crist.» Són paraules de la Constitució «Divinae conson ium
naturae D.
S'acabà explicant com es confereix, concretament, e l sagra·
ment i què signifiquen cada un dels ritus amb què s'adminis·
tra actualment la Confirmació.
Aquesta preparació immediata durà des del mes d'octubre
fins al 19 de desembre, data en què els nois foren confirmats.
6. Preparació de la comw1itat a la celebració del sagrament.
Per a tots els pares i els padrins, els nois que s'havien de con·
firm ar i els cristians de la parròquia en general es féu una con·
ferència sobre «L'Esperit en la vida de la comunitat cristiana ».

Al rerafons. tres idees claus
l. El qui es confirma ha d'escollir lliurement la recepció d 'a.
ques t sagrament. Per això, acabada la preparació, vingué el ma·
ment de prendre In decisió, a fi que els que s'havien de confirmar
fossin conscients del compromís que contreien. D'aquesta manera
s 'expressava millor el que significa rebre el sagrament de la Con·
firmació.
2. El sagramen t de la Confirmació no és cap terme o fi d 'etapa, com si, un cop rebut, ja estigués tot acabat. Sinó que su·
posa una iniciació anterior i exigeix una continuïtat. El sagra·
ment comporta viure la vida bumana amb un sentit més pro·
fund, donat per Jesucrist: per això cal una fidelitat COnstant i
renovada en l'ensenyament i la instrucció cristiana, en la celebració de la fe i en la seva expressió en la vida quotidiana.
3. Ser confirmat inclou una consciència més viva i un com·

·168

promís envers la comunitat: els qui reben el sagrament «es vinculen més perfectament a l'Església •. Per això se suggerí de
prendre algun compromís concret envers ]a comunitat en les
seves diverses activitats.

Un assaig de valoració

Aquesta experiè nc ia ha permès de fer unes constatacions a
nivell ge ne ral i a Itres a nivell concret dels mateixos joves, que
ell s van expressar pe r escri t.
1. A llivell de la comunitat o dels adults podem fer aquestes constatacions:
- la pa rròquia, o els adu lt ~, res ta indiferent davant el fet
que uns adolescen ts o joves es co nfirmin;
- e ls adult s no ha n copsa t què signifi ca ni què suposa e l
sagra ment de la Confirmació;
- la seva participació es limita a assistir a l'eucari sti a que
presideix ci b isbe i en la qua l confereix la Confirmació a ls
nois;
- al moment ac tua l, e l sagramen t de la Confirmació no té
un lloc ni una im portància en la vida dels fidels i de la parròquia.
Ma la uradament l'estruc tura eclesial no és sacramental, sinó burocràtica. Un de ls adolescen ts escri via: «La Confirmació és un
acte religiós que serve ix per poder-se casa r.» Crec que no cal
comentar aq uesta afirmació.
2. A l1i vell dels adolescents i joves, el1 com ençar la catequesi es constat a:
- que vénen lliurement: així ho ex pressen de paraula a la
primera reunió;
- que desitgen saber què és el sagra ment de la Confirmació;
- que per a ells el valor de la confirmació i el desig de confirmar·se s 'expliquen perquè és un sagrament i perquè els seus
pares fo ren confirmats i ara volen que els seus fiJIs també ho
sigu.in.
3. Després de la Confirmaci6, a nivell d'idees, alguns dels
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confinnats han expressat aquesta opinió: se'ls ha ajudat a descobrir moltes coses que ignoraven; han trobat positius els textos que durant l'any han servit com a pauta de les reunions ;
la preparació immediata els ha fet descobrir què és un sagrament, què expressa i quines conseqüències comporta: tot això
els ha estat una novetat.
4. A llivell de fets, es COllstata que:
- alguns prengueren el compromís de preparar una missa
de joves, que es va començar aquest mes de febrer passat;
- d'altres s'han integrat en un grup d'adolescents de la seva eda t;

- alguns continuen amb el compromís de servei que ja
havien pres abans de confirmar-se;
- la majoria continua en con tac te amb la parròquia; collaboren i tenen una actitud de servei;
- per a altres el sagrament de la Confirmació ha estat un
fi d'etapa: no crec que hagi significat res en la seva vida.

Sóc conscient que aquesta valoració és molt breu i esquemàtica. Però he in tentat reflectir el que ha estat en reaütat.
El mes de gener d'enguany s'ha iniciat una altra experiència
del mateix tipus am b nois i noies de més de quinze anys.

Ramon Tuneu i Vila
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TEMA
UNA APORTACiÓ A LA
PASTORAL DE LA CONFIRMACiÓ
Apo rtació que neix de la reflexió teològica
-« Dos-cen ts anys de Confirmació a Catalunya»
és el títol de la tesina de Salvador Bardulet,
que recens ionem en aquest mateix número de
«Quaderns »-- i de l'experiència pastoral conIi·
nuada. Teologia i pastoral estableixen en aquest
treball un diàleg fecund, a l'hora de valorar
les opcions concretes entorn de la cateques i i
l'edat de la celebra ció d el sagram ent de la Confirma ció. ~ s un servei valuós perqu è iHumina
la nostra praxi pastoral.
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Bases teològiques

Una nova pers pectiva
L'Església és en Jesucrist com un sagrament, o senyal i instrumen t de la unió íntima amb Déu i de la unitat de tot el llinatge humà .• ' Aques ta i altres expressions que con tenen l'afirmació bàsica de l'Església carn el sagrament les trobem escrites
al s principals documents del Vaticà Il.
SchiJIebeeckx, després de fer-ne un recull , escriu: «Tothom
pot veu re ben clarament que aquestes afirmacions escampades
pels diversos documents conciliars tocant al misteri de l'Església, són molt importants i, sobretot, que gràcies a llur contingu t incisiu estimularan la reflexió teològica i també la vida cris1.

(OI

ti ana de les generacions esdeven idores.» l

Sens dubte que la predicció anterior es va complint. La revalorització d'aque t punt de partença en la qüestió sacramental de l'Esglés ia ens està portant a refer un camí que, lluny de
portar-nos a obstacles insalvables o a qüestionar els mateixos
actes sacramentals, ens porta a vorejar e ls obstacles i a afirmar
que l'Església o és sacramental o no és Església. Un grup de
persones aplegades a l'enlOrn de J esús, o serà simplement un
gru p d'admiradors de Jesús de Natzaret (un Jesús no netament
històric sinó -vulguin O no- filtrat per la vivència d'una comunitat cristiana que el creu vivent) o serà l'Església, Crist-enl'Església, sagramen t, petjada visible del Pas del Déu invisible;
la qual Esglés ia, a través d'un ric conjunt de signes, va intr~
duin t la persona di ns la realitat humanament inabas table.

2. Millor que canals independents, torrentera; millor que aetes aïllats, cercles concèntrics
El Senyor sempre passa. l el seu Pas es fa visible a través de
tots i cadascu n d'aquest ric conjunt de signes. Una riuada d'es~
deveoiJuents que fan present l'Esdeveniment. Qui sap si seria

I. L.C. I.
2. E. Sc ... ILl.EBEECKX, ¿'Església
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e ll viada

Barcelona 1971, p. 37.

millor substituir el tradicional gràfic catequètic dels set canals
independents per una impetuosa torrente ra que adés res ta amagada a l s i de la te rra, adés es [a vi sib le, I així contínuament en
tot el seu cam í; però que, amagada o visible, cons tantment

, ' 1-

vifica, purifica i sadolla: «l'aigua que li donaré esdevindrà en e ll
una font d'aigua que rajarà fin s a la vida eterna ».)

Du rant un temps molt llarg han es tat presentats els sagraments com a actes a complir i reb re per tot bon cristià que es
volgués guanyar la salvació ete rna: un sagrament és necessari,
l'alt re no ho és ; aques t s'ha de rebre lantes vegades a la vida
COm a mínim; és pecat no rebre tal sagrament; és pecat rebre
ta l al tre per sl.!gona vegada, etc. Aïllament, desconnexió, manca del
contorn que ha d'acompanyar el ritu, de l'expressivita t d'un procés real, cons tant i progressiu, manca de la dimensió comunitària, etc., toL plegat ha portat i porta encara en molts casos a un
aprcci i sublimació del signe material o del ritu per si mateix.
I, ~i aquest no ajuda com cal a fe r el pas cap a la realitat invisible, neix el to màgic i gairebé supersticiós dels sagraments.
En canvi, . Ia presència visible i eficaç de la gràcia del Crist
en l'E ~,gl ésia i en el món ens fa pensar en els cercles concèntrics que produeLx una pedra lirada a l'aigua: a partir d'un sol
punt les onades s 'estenen en totes direccions. L'Església constilueix el punt central de la presència visible del Crist a la terra,
i d'aq uest pun t parteixe n tots els a ltres moviments ul teriors:
Sagrament, Parau la, conducta cris tiana acordada amb la gràcia ...
tot són realitats, cada una a la seva manera, mundanes i visibles, de les qua ls el Senyor se serveix diversament per a orientar l'exis tència dels homes cap a ell en Jesús e l Crist •.•

3. El pes dels esquemes tradicionals
Que la mentalitat sorgida de la concepció sacramental clàss ica plana e n am plis sectors del nostre cristianisme és fàcilment

3. J o. 4,14.
4.

E. SCH ILLEBEECKX, Jesucrist, sagrament entre Déu

l'home, Bar-

celona 1965, p. 181.
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comprovable; i ja hi haurà ocasió pe r a tornar-hi a insistir. Però
és que, fins i tot els qui acceptem, i ens hi adherim amb entusias·
me, la nova perspec tiva sacramental, no ens hi movem amb agi-

Iitat ni acabem de copsar-ne l'abast, tot i que boirosament l'albirem. Deixeu-m'ho dir ja d'entrada per si, més endavant, a l'hora de le concrecions, hi ha qui em vol acusar de caure allà d'on
he volgut sortir. I és que el procés d'individualització i d'utilitarisme personal dels sagraments ha estat tan llarg i tan profundament arrelat que és difícil alliberar-se'n totalment.' Si tan
ingènuament em dono per la pell , per tot el que pugui venir després, és perquè tampoc no acaho de trobar qui hagi sortit del
tot d'aquests esquemes tradicionals, principalment quan es tracta d'arribar a conclusions pràctiques.

4. Què diu la teologia actual sobre la co"firll1aci6?
El present treball intenta ser una aportació a la pastoral de
la confirmació. No és per casualitat, sinó ben a gratcient, que
han sorgit aquests apartats introductoris. Si cap sagrament no
pot ser tractat aïlladament dels altres, ni de la comunitat que el
celebra, tampoc la confirmació. I menys la confirmació, per les
seves caracteristiques especials i per la seva problemàtka conc reta .

Molt sovint, algunes opcions pastorals SÓn acusades de no
coherents per no recolzar en una teologia vàlida. E.s impossible
fer ara una síntesi completa de la teologia actual en aquesta qüestió. Caldrà limitar- e a donar uns tocs simplement.
Es tracta, aquí, de veure a quina conclusió arriba la teologia
actual sobre l'existència d'un gest sacramental i significatiu de
la donació de l'Esperit. No parlem de la presència de l'Esperit
en la vida de Jesús, en la creació i activitat de l'Església, en cada creient; presència i acció totalment evidents. La pregunta és
aquesta: la donació de l'Espe.r it, queda unida a un gest sacramental específic?

5.

err.

P. TENA, El sel/o del dOll d el Espírit« Salllo a . Ph.se> núm. 69

( 1972), p . 210.

174

5. Uns textos tradiciollalment adduït s i Lm silenci històric
La trad ició catòlica havia proposat uns textos de l N. T. com
a base de l'ex is tència, al començam en t, d'a llò que avui en diem
el sagrament de la confirmació : Ac 8,14-17; 19,1-7; He 6,1-3 .
Mo lts au tors, avui, posen en dubte qu e aquests textos marquin una d is tin ció entre e l ritu del bapti sme i un a ltre que dóna
o con fe re ix l'E s perit Sant.&
Sobre la possibi litat de l'exis tència d 'un a ltre ges t que, donat
simultàniament o immediatament després del bany de l'aigua, accen tués e l do de l'Esperit, convé tenir en compte les aportacio ns
de Pe re Tena. Sense que l'autor, però, vulgui d'entrada relacionar-lo amb e l que en die m sagrament de la confirmació .7
La tradició de to t e l segle II no diu res d 'un ges t específic,
d'un sagram e nt determinat qu e doni l'Es pe rit Sant. Sembla , doncs,
qu e, fin s a l segle 111, hi ha u na unita t total en el ritu d'iniciació,
ritu que aga ra el bany de l'a igua i la comuni cació de l'Esperit.

6. Cap a la distinció i separació dels ritus
Dins ci seg le I I r comencen a destriar-sc uns ritus pos t-baptisma ls, que segue ixen guardan t no obstant un a unitat en la cele·
bració genera l de la inic iació. L'Església de Roma és la primera
on trobem un des triamen t més accen tuat, tota vegada qu e hi situa una segona unció pos t-bap tis mal.
A partir de l segle 1I r es cam ina ja cap una cla ra di stinció i
sepa ració en tre e ls ritus bap tisma ls i e ls post-ba ptis mals . «La
multiplicació de les convers io ns, e l creixemen t de l nombre de
baptismes. la mortalita t infanti l porten l'Església a un di lema:
- o delega r e l poder o rdin ari dels bi sbes a ls sacerdots, que
fins ll a\'ors batejaven amb e l bisbe, inclòs el ritu que segella el
bap ti s me, corren t e l risc d'expressar menys clarament Ja unita t
vis ible de la comun ita t eclesial;
6. A. HAMMAN, El bautisnzo y la con!innacióll, Ba rcelona 1970, pp.
258-259; H. KONG, La cOl1firmación como cul minación del bautismo a «Concilium » (novembre 1974) p. 102.
7. P. TENA. lloc cirat, pp. 204-205 ; El g ran sacramento de la in iciaci6 n

cristiana. El sacramento del Espíritu (Madrid 1976) pp. 2346.
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- o reservar la consumació (unció o imposició de mans) al
bisbe, cap de l'Església local, corrent el risc de trencar la unitat
sacramental.

La primera solució fou adoptada per l'Orient i per Espanya;
la segona per Roma It.'
A partir d'aquí es va creant una teologia pròpia de la confir·

mació. Una teologia, però, purament justificativa. Ha anat a cercar a les fonts neotestamentàries o a la primeríssima tradició les
di stinc ions en tre baptisme i connrmaci6, no fent res més que
voler j ustificar, a partir d'aquestes fonts, un ret posterior, fruit
d'Ull

7.

desenvolupament de la pràctica ecles ial.
Mosaic d'aportacions teològiqu es

E l dia 21 d 'agos t de 197 1 era promulgat el nou Ritual de la
confi rmaci ó, rev isat segons els princi pis de la Constitu ció sobre

Litúrgia del Conci li Vaticà II i encapçalat amb la Constitució
Apostòlica «Divinae Consortium

aturae », signada per Pau Vlè

e l dia 15 del mateix mes i any.
La promu lgació, però, del Ritual, que ja és utilitzat obligatòriament des del primer de gener de 1973 , no tanca pas la problemàtica de la confirmació; al con trari, aquesta mateixa promu lgació ha estat una avinentesa favorable a les revistes especialit·
zades per a ressusci tar el tema, tractar novament e ls problemes
que envolten aquest sagrament i veure com, tant pel que fa re·
ferència a la teologia com a la pastoral, les aportacions i expe·
riències que es fan , ben cUstanciades unes de les altres, no acan·
segueixen sinó palesar que con tinuem en un moment d'incertesa!

8. A. H AM M AN, lloc cita t, pp. 259-260.
9. Borobio aporta una síntesi de les úJtimes investigacions dels teòlegs, afegin t-hi més enlJà la pròpia. Crec útil constatar-les per a qui pugui
interessar. D. BOR0810, Confirmar 11Oy, Bilbao 1974. pp. 82-83; 121-123.
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Bases per a la
1.

pastoral

Ull plant ei g vàlid

i cohe r ent

TOls es tem d 'a cord que no podem, avui , agafar la confirmació, posar-la sobre la taula d 'operacions i tractar-la «com una
cosa que s'ha de fer ». Fó ra tornar a l tracte autònom i aïllat que
no po de m acce ptar e n cap sagrament.
Cal e mma rca r-la dins el procés que seguirà, fruit de la respos ta pràct ica il la pregun ta que fa molt e ncertadament el professor Tena : «Com es ra un c ris tià ?».I& Em sembla que és un punt
và lid d 'arrencada .

2. Uns principis irrenunciables
La comunitat c ri s ti a na, que va ve tllant i acompanyant c i p rocé~ d'aque ll q ue es va fCll L (ell mateix ) i e l va fent (la comunita t = sagr amen t de Jesús) c ri ,t ià, a l'ho ra de pla ntej a r-se la
ce lebrac ió de l sagra ment dc la conrinnac i6 ha de tenir en compLc a quests pr incipi s:
- q ue la confirmació q uedi integrada d ins e l procés i el di·
na mi s me dc la in ic iac ió c ri s tia na, a mb re lació directa a l baptis me
i a l'eucaris ti a;
- que apareg ui cla ra me nt que la confirma ció, com a gest sacrame nta l de la iniciació, aconsegueix que e l c ri s tià s'incorpori
més plena me nt a l miste ri pasqual de Cris t , s'ide ntifiqui més amb
Jesuc ris t, i a ixò a tr avé~ de i e n l'Església;
- que la confirmació, ma lgra t la seva re fe rènc ia directa i
o ri ginal a l'Esperit, pressuposa una comunitat cris tiana (el confirm a nd ta mbé n'és me mbre ) que ha nascut, viu i e pera en i per
l' Esperit.
3.

Un cOlllorn comunitari

Hem quedat que la iniciació cristiana és un procés. Un procés a través del qual la persona es va fent cristiana. Un procés

JO.
p. 23.

P. TENA, lloc citat, El gran sacramento de la iniciación cristiaHa,
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on els esdeveniments fOfts i on els seus signes privilegiats han
de ten ir pa lpablement tres d imensions: la dimensió cristològica:
s igne de l'acció sa lvadora de Crist, acció gratuHa i eficaç; la dimensió comunitària: signe de la fe de l'Església; la dimensió
personal: signe de la fe de qui rep el sagrament.
Això na erà poss ible sense un contorn en el qual s'assegurin :
- una comunitat cristiana amb un mínim de connexió vivencial (no podem acceptar la simple connexió burocràtica) i capaç
d'endegar i de seguir el procés d'iniciació;
- una preparació catequètica entesa com cal , és a dir, amb
predomini dc la vivència de fe dintre i fora de la comuni tat. Imprescindible per a facilitar la lliure resposta a l'acció gratuïta de
Déu i per a assu mir els compromisos i comportaments que es
deriven d'aquesta acceptació. Catequesi que ha de ser assegurada per la mateixa comuni tat ;
- uns mitjans que assegurin la continuïtat del procés d'iniciació i, quan sigui e l moment, la integració definitiva a la comunitat. Integració mínima, però real;
- una celebració del sagrament, que, gràcies a tot aquest
contorn, sigui de veritat expressió de l'acció de Cris t, expressió
de la fe vivencial de la comunitat i expressió de la decisió lliure d'aquell que rep el sagrament.
Sense aques t contorn, s'asseguraran els rÏlus sacramentals, s'hauran repartit sagraments, però no hi haurà hagut ni procés, ni
iniciació, ni integració.

L'alternativa pastoral

Després dels apartats an terio rs, ja només caldria. procedir a
exposar les opcions pastorals concretes i donar per acabada la
meva aportació.
M'ha semblat d'intercalar, abans de les opcions pastorals, un
llarg parèntesi que voldria ser com un cop d'uU a la nostra pastoral d'avu i, que participa d'una reali tat d'Esglés ia d'ahir, i alhora
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el plantejame nt d'uns interrogants de ca ra a l'Església del demà.

Crec que això pot ser una conseqüència coherent de tot el que
s'ha exposat anteriorment i pOL suposar una millor comprensió
d'allò que seguirà.
1. Hem heretat unes comunitats cristianes, fruit d'una època
( no es trac ta de repartir cu lpes ; s implement de constatar uns
[e ts):
- a m b una dos i important de passivita t i d 'endormiscament;
- a mb una fe recolzada únicame nt en llurs antecessors ;
- a mb una fe dc color màx ima ment ind ivid ua lis ta ;
- a mb un fort accent cultualis la;
- am b una visió dels sa graments com a «actes a complir»,
fid els a la teoria «va l més rebre un sagra ment que no pas no
rebrc'l» (a ixí, sense concretar res m és, prescindint de la situació
dc fe personal de l'interessa t o dels seus immediats responsables);
- on Ics millors energies pastorals s'han abocat a la iniciació cristiana de ls ¡n rants, e ls qua ls ha n rebut, alTeu, els tres
~ag ramcnts de la in iciació. fins i tot, en la majo ria de casos, segui nt l'ord re corres ponen t;
- i ha n arrossegat tota la pro blemà tica de la sacramentalitzac ió: ci repa rt iment indiscr imina t de sagraments; la qua l cosa,
e nca ra per a molts, no és cap problem a, a ns al contrari.
Aqucs t:t !Iis t:!, q ue no pre tén pas ser exhaus tiva, retrata no
pas únicament una mentalitat passada. Aquesta m entalita t perma neix a ra en molts sectors de cris tians i en animado rs de pastoral.

2. Però aqu esta mentalita t pastoral conviu amb una altra.
La que inte nta, ja fa temps, redescobrir, desvetllar i posar en

ma rxa unes noves intuïcions:
- cal situa r el culte al seu lloc; cal anar cap a unes comu nitats c ristianes misioneres i evangelitzadores;
- cal crear ve ritables comunita ts adultes de fe: on es pugui
créixer en la fe, raonar-la, viure-la, celebrar-la;
- els sagram en ls no poden ser reparti ts a manta i indiscri-
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minadament, recolzant-se només e n la seva condició de signes
de la gra luïtat de la sa lvació. Ha n de ser signes alhora de la fe
de la comunitat i de la fe persona l de qui els rep;
- no es po l fer un planteig catequèti c seriós d'infants ni d'adolescents sense una com unit at crist iana adulta i dinàmica.

3. J aquí seguim, en tre un lara wlà i un altre . Conv ivint més
o menys pacíficamen t. I intentant tots - suposem-ho- la tan desi tj ada sín tes i pràctica. Perq uè no s'ha pas aconseguit, ni molt
menys, aquesta síntesi pràctica en tre una pastoral cu ltua1ista i
una pastoral d'evangelització, entre una pastoral sacramentalitzadora i una pastoral miss ione ra, entre una pastoral angelista 1
una pastora l d'encarnació.
Quina alten1at iva pas/Oral prendrà l'Església futura?:
- dedicarà més energies a la ini ciació d'infan ts que no pas
a la re-inic iació de ls aduJts?;
- viu rà més atrafegada pel repart iment de ritus sacramentals i no tant pel contorn que e ls ha d'acompanyar? ;
- es tarà més preocupada per un infan t que na rep el baptisme i la confirmació que nO pas per deu que, haven t-los rebut,
no són iniciats en la fe?;
- comp ta bilitza rà els cristians pel nomb re de ba ptismes administrats o pel nombre de membres integrats i actius a diferents nive ll s i que van vertebrant, de veritat, les comunitats laca is?
De l'opció que prengui davant aques ta al ternativa, en dependrà la plasmació pràctica -pmfunda o superficial- de la nova
pe rspectiva que ofereix avui l'enfocament de la teologia sacramental.

Dues opcions pastorals

Ja podem tornar a la confirmació fent un esforç últim de concreció pràctica. Mirant que aquesta concreció no traeixi els principis teològics exposats anteriorment ni l'alternativa pastoral que
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vol ompl ir Ics greus llacunes que una nOva realitat ha deixat més
a l descober t.
Donat e l clima de recerca teològica dins e l qua l es mou e l sagrament dc la confirmació no és d'estra nya r que en participi
també la pastoral amb un mosaic d'opcions .1I
Com que es tracta d 'una aportació personal, ex poso les dues
opcions que considero vàlides.

I. DO/IOr la con finnaeió en el mateix baptism e.
Si la pos tura ac tualment m ajoritària dc la teologia va prene nt peu, aques ta semb la l'opció més vàl ida , més coheren t, més
rao nable. Opció và lida tant en e l cas més corre nt del baptisme
de ls nounats, com en cas, que ja es comença a experimentar, de
baptisme d'inran ts precedit d'un procés d'in iciació encarat princ ipa lment a ls pa rcs. l també en el cas, més rar, del baptisme
d'adults: e l vigent i recent Ritual de la «] niciació cristiana d 'adults » deixa aques ta opció com a normal.
Si, resolt es Ics qüestions pendents, queda ge neralitzada aquesta opció es pot preveure que, a la pràc tica, la confirmació serà
-barrejan t ex press ions actuals i clàssiques- un sagrament a extingi r per manca de con tingut salvífic. I estable rta pràc ticament
aq uesta opció, tindríem que pastoral i teologia an irien totalment
d'acord.
E l que passa és que, pas toralme nt , avui, aques ta opció no es
pot posa r en pràctica do nat que e l preve re no pot administrar
ordinàriamen t aq ues t sagrament. La separac ió de ls dos sagramen ts,
doncs, d' imposa. A panir d'aquí i seguint aquestes pautes, la
praxi, sigui quina s igui ( interva l més curt o més llarg, ordre rigorosamen t cronològic o no), quedarà sempre tocada per aquest
error de basc. Tanmateix , cal anar, Jde el mmc, a una segona
opció.
2. Donar la confirmació quan aquesta pugui ser un complem en t del baptisme acceptat lliurement, quan pugui suposar W7a
veritable pers01w!ització de la fe.
11. Borobio en recull qualre. Lloc cita t , pp. 148- 164.
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Si tot ai xò és fe t dins un procés real d'iniciació cn st. ana, la
confirmació queda lligada totalment al baptisme ( malgrat que
l'inte rva l de temps que separa els dos ri tus sigui ll arg); perquè
una cosa és have r rebut el ba ptisme (en sentit està tic) i l'altra
és ser, a més, un bat ejat (en sentit dinàmic) que va seguint un
procés d 'iniciació. Alhora, la confirmació quedarà relacionada
amb ¡'eucarist ia com a punt culminant de la iniciació i com a
signe màxim d'integració a la comunitat (to t i que s'hagi tingut
ja una primera experiència de j'eucaristia, cos tum introduït en
l'Església -convé rccordar·ho- no pas per raons ne tamen t teo·
lògiques).
Considero molt positi va, en aquesta segona opció, la presència del bisbe com a cap dc l'Església diocesana.

Capítol de faltes
Aquesta segona o pció pa toral re p una colla d 'acusacions. Cal
fer-se'n ressò; primerament per dir que ja e n som conscients;
segonamen t per inten tar mostrar que aquestes faltes potser no
són tan greus com s'intenta de presentar; i, e ncara, tercerament,
perquè les conc lusions que ens són o fertes com a lliures de tota
fa lta, recolzen en p ress upòsits també acusables al seu torn.
1. S'illS1rUmenlalitza el sagrament de la confirmació: es vol
aprofitar per ml.mtar una pas toral O catequ esi de joven tut.
La cosa no va per aquest cantó. La pastoral cada dia és més
conscien t que no pot va ler-se de ca p trucatge : ti Si veniu, us donat'em ... ». Si fem evangelització, si fem cateque i és per a oferir i presentar a qui vulgui e l mi ssatge de Jesús net i clar. I
aquests són uns ca mi ns normals que tola comunitat c ristiana ha

de tenir en marxa. Ara bé, allò que també es fa és: davant d'un
grup de cris tians que es troben en procés d'iniciació i que creuen
(ell s i la comunitat) que ha arriba t el moment de completar lliurement el seu ba pt isme a través del gest de la confirmació, posar en marxa de forma immediata una catequesi adequada.
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i. Creieu 'iincera mc nt C¡ UC a ixò és instrumen ta litzar un sagrament ?
1 Ics c rides generals i multitudinàries a confirma r «perquè ja
n'hi ha molts que tenen nou a nys i toca », com les haurem de
qualificar?

2. Es considera pràct icam ent la confi rmació com a únic sagra ment de la iniciació: damuHt d'aq uest sagrament s'aboquen
les fnl s traciol1s pastorals d'ulla il1iciació cristimlQ infan til.
De frustraci o n~ pas torals, res cic res. Si bé la pas to ra l actua l
no pot co nfor ma r-sc a mb un statu quo carac teritzat per una e terna iniciació infan til i e ncara ind iscriminada, deL'-<anl intocable
un baptisme d'infants (que me re ix tots e ls respectes per la seva
t radició secular) i una participació eucarís tica infant il (que ja
no e n mereix tan ts). no vol dir això que qued i frustrada per
administrar com ca l aques ts sagrament s a ls infan ts. Ni tampoc,
fet com ca l c i procés d'iniciació, no queda la confirmació com
a únic sagrament, ja que les re ferè ncies a l primer i al te rcer són
cons ta n ts.
3. Fs torna pràcticam el1t a la confirmació com al sag ram ent
dels militants, de ls escollits, bo i eSlablü1t diferents categories
dins la comunitat cristiana.
¿":'s que aq ues tes categories no ex is te ixen ac tualme nt, malgra t
q ue tots hagi n reb u t e ls tres sagra me nts i per l'ordre corres ponen t ? rE:s que e l que in teressa és tenir persones ritua lmen t iniciades amb un m ínim de procés «prepara tori » i amb Ull nul procés pos terio r? 1 no es trac ta de confirma r uns escollits; es tracta senzillament de confirma r aquells que lliurement estan ja actua litzan t e l seu bap tisme i el volen corroborar i culminar.
4. Es vol posar la confirm ació en lma edat caract eritzada
per les rauxes i la il1es wblilal psicològica.
No crec que s 'hag i de marcar una edat. Ni parlar del sagrament de l'adolescència, ni de la joventut. Estem parlant d'un
procés (perdo neu la reiteració); un procés que comporta un seguiment de persones i unes etapes. 1:.s clar que, si em de ixeu
triar, prefereixo la l'auxa juveni l, indiscutiblement gene rosa i de-
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cidida, a la iHusio infantil recolzada totalment en els pares

en

la comunitat.

5. Perilla el sentit de la gratuïtat de la salvació. S'accentua
massa la preparació personal.
Crec, amb tota sinceritat, que això ja és passa r-se. Qualsevol
que doni Wl cop d 'ull a la pastoral de les nostres parròquies
s'adonarà fàcilment que el sentit de la gratuïtat de la salvació
es troba totalment assegurat, si és que depèn de la di stri bució de
sagraments. De puritanisme ratllant a l'heretgia, en aquesta
q üestió, n'es tem m olt lluny. Perquè estem molt lluny encara d'una mínjma accen luació de ]a decisió personal i del clima comunitari, en què ha de quedar embolcalla t tot gest sacramental.
Quan a la pràctica encara no se n'ha sortit, alerta, doncs, a

aquest retorn a l'accentuació de la gratuitat de la salvació, que
es nota en certs sectors litúrgics, en pe rjudic i dels altres accents
també necessaris. Entenc que la gratuïtat de la salvació ens
perme t j us tificar ci cos tum secular del bapti sme d'infants. l continuar-lo. Però no e ns permet d'institucionalitzar-lo COm a única
opció definitiva. La iniciació c ristiana més normal i lògica serà
la d'adults. No parti r d'aquest principi ens portar à per sempre
més a fer una inkiació cristiana «adaptada». I que consti que
no em sen to pas contrari al baptisme d'infants fet com cal; em
mereix molt respecte. Pe rò, per més corrent que sigui, caldrà
considerar-lo, en principi, com a excepció.
Per altra banda, ¿és que l'únic camí que tenim per a copsar
la gratuïtat del do de Déu, per a mostrar que Déu ens ha estimat des de sempre i a tots, és l'administració dels sagraments
de la iniciació a qui no és capaç de comprendre'ls? ¿J::s que un
dels aspecles essencials, al qual tam bé hom s'ha d'adherir ben
lliurement i que ha d 'acceptar amb tota decisió, no és prec i s~
ment la resposta al Déu que ha tingut la iniciativa de cridar·nos
i que ens ha estimat prime r i des de sempre?

Salvador Bardulet
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Palau

L'ECONOMIA DE L'ESGLÉSIA:
PRESENT I FUTUR
Aquest article és un eSludi seriós, avalal pels
coneixements tècnics i l'experiència sòlida d e
l'autor en el camp de ['economia de l'es glésia.
Fou llegit a les «Jo rnades de reflexió sobre les
diòces is catalan es» , organit zades per dive rses
entitats els dies 16 i 17 d'abril.
His tòria, es tructura econòm ica, situació aetLlals dels béns de l'Església a casa nostra i
propostes concretes de cara al fLltur s6n els
di ve rsos elements d'aquesta anàlisi acurada,
qu e fac ilita l'organit zació racional d els recursos humans p er tal d e poter'lciar la missió pastoral de l'Església d'una manera evangèlica.
El caire de la trobada explica l'estil cofloquial i bonhomiós que l'autor dóna, sovint, a
les seves reflexions i a les seves propos tes.
L'economia de l'Església. Mireu , moltes vegades em fa l'efecte que és l'economia d'una família vinguda a menys.
Els segles transco rreguts i les successives gene racions l'ha-

vien carregada amb e l bo i millor que tenien, tot fent-se la competència pe rquè no li fa ltés res, més enca ra, perquè posseís tot
a llò superflu, luxós, gairebé diria inútil.
Hom queda corprès quan contempla les catedrals, els temples i el s tresors que ens han pervin gut, malgrat les depredacions
públ iques i privades, la usura del temps i les dificultats d'atendre degudament llur conservac ió; i això a Espanya, a Portugal,
a Itàlia - les riqueses dels temples romans i dels museus vaticans, pe r exemple- , a França i, no menys s i.n6 més, a Amèrica
del Sud . Fa poc he pogut veure-ho al Perú. es que per a Déu ,
per a ls sants i per a la Santa Mare Església tot era poc, i tot
era bo per a fer comprendre als fidels extasiats la grandesa imponderable de la religió i dels seus misteris.
Penseu, però, que això no ha estat un fenomen exclusiu del
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ca to li cisme, s inó que les grans religions mundials procediren de
sem blant manera en llu r hom enatge a les divinitats i en llur
preocupació per a inculcar a l'home la supremacia del diví, i
de tot el que s'hi relaciona: templ es i piràmides a Egipte, construccio ns i estàtues colossa ls a l'India, a Tailàndia i al Japó, novament pirànlides a Mèxic, e tc.
Arreu, e l culte a la divini tat havia de ser grand.iós, fin s a anorrear l'home, fins a fer-lo caure de genoll s en acti tu d d'adoració
hu mi l.
Però els temps ban canviat, i avui de tot això que hem rebut dels nostres avantpassa ts poca cosa és úti l, i, més aviat, ruria, quas i tot resulta con traproduen t per a les finalitats que els
inspiraren.
l compte que no vull blasmar global ment aquella manera de
fer ni aquella riquesa, a què tan afeccionats van ser els nostres pares, perquè a més, segurament, a la seva è poca, tenia unes
jus tificacions lloab les j unes finalitats re ligioses i pastorals certes, i anava un ida a una generositat parell a envers els germans
necess itats, de la qual també ens han arribat testimonis prou
coneguts.
N'hi havia per a tot i per a tothom i encara e n sobrava. Ara
és molt diferent. l sobretot és diferent el judici que els nostres
contemporanis fan d'aquests fets i el contratestimoniatge que ofereixen, que em sembla que és la qües tió que més ens ha de preocupar.
Perquè els temples estan més buits i la classe de litúrgia que
escau realitzar-hi no exigeix tot sovint les característiques arquitectòniques que tenen, perquè els vasos i els ornaments sagrats
de l'antigor només serveixen per a mostrar-los en un museu, ja
que la major part nO s'utilitzen mai ni per al culte ni per a la
lloança. l perquè tot plegat ens porta menys cap a Déu, que no
cap a la història, la cultura, i l'art humans.
A més, l'Església actual ja no pot sos tenir aques ta riquesa
que més aviat li és un destorb per a atendre les seves ve ritables necessitats econòmiques. Aquestes són, O han d'ésser, el sos teniment del s ministres i de l'estructura eclesial, la realització del
culte, l'evangelització i la caritat, amb la necessària adaptació a
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la concepció actua l de la tasca eclesia l, ben dife re nt de la que
ens ha pervingut de la histò ria, si voleu en qüestions accessòries en si, pe rò importan ts des de l punt de vista finan cer en què
a ra ens coHo quem .
E m penso q ue no fa fa lta que m'e nt re ti ngui a fe r no tar que
a lgunes preocupacions amb molta càrrega his tòrica ja nO són ac·
tuals: que e ls m inistres de l cu lte hagin de ser forçosament i totalment allibe rats a ple te m ps, que la rel igió h agi d'e ntrar pe ls
ull s a força de riq uesa exterior (aq uest te ma ja ha esta t insi·
nua t ), que molta de la carita t exercida aba ns pe r l'Església hagi
estat s uperada o hagi passat avui a al tres ma ns. A més, quelcom
de LOt això sortirà més endavant, i la res la, la sabeu prou bé
sense q ue faci fa lta que hi insis teixi.
Començaré rent una mica d 'h is tòria i d'ex plicació tècnica de
l'economia eclesia l per tal de fonamentar i acla ri r la si tuació econòmica actual de l'Església, en particular a l nostre país, i perme tre ex t rapo lar la seva evol ució futu ra.

Història de l'economia de l'Església '
L'Esglés ia va néixer pobra, però a viat fou ri ca. Un s quants
pescadors i un sol pu b li cà eren poca cosa pe r a munta r una empre,a econòmica viab le. Avia t, però, els fidels, to t sovint pobres
també, van fac ilitar·1i ent re to ts els mitj a ns econòmics pels primers temps. Pe rquè l' Església, per molt es piritua l que fos la
seva missió, requeria homes dedica ts a ¡'expan sió de l'evangeli,
i aviat llocs de cul te i d 'en terramen t, cascs totes elles que exj.
gien un finança ment. Certament que sa nt Pau treba llava per no
ser carregós a ls c ri st ians, pe rò ta mbé va deixa r escrit que «el
q u i se rveix l'a lta r té d re t a viure de l'altar ».
D'a lt ra banda, els c ri s tia ns van comprendre ben aviat que la
r iquesa espiritua l que ¡'Església els procura va era d'un valo r inI. Aques t apartat consis te ix en un res um de la ll içó presen tada a la
Se tm a na Socia l de Ma drid l'a ny 1959.
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calculable, que no podia ser pagada amb res. Per això, li donaven tot el que podien i encara creien que era poc.
Així van començar, d'una manera econòmicament poc tècnica ,
posant en comú e l que tenien, però aviat es va veure que no
anava bé. Sant Pau va haver de demanar almoina pels pobres
de Jerusalem que practicaven aquest comunisme ingenu, i aj.
guns feren el viu tractant d'enganyar l'Esperit Sant, cOm Ananies
i Safira. Sembla, doncs, que aquest règim econòIIÚc va durar
poc; per altra part, havia estat voluntari j no s'havia estès pertot arreu.

El que sí sabem és que la situació econòmica va capgirar-se
totalment quan l'imperi va reconèixer l'Església i la va considerar un puntal important de l'ordre polític existent. Des de
llavors va vessar la riquesa pública a les mans d'aquella i, darrer3 dels emperadors, l'aristocràcia del diner de l'època va fer
el mateix.
Deixem de banda si tot aquest moviment va ser tan pur com
podia ser-ho al començament, que moltes vegades no ho fou, i
constatem només que des de llavors l'Església no va patir estretors econòmiques, mirant-ho en relació amb la riquesa de cada època històrica i de cada país, i que de fet la seva potència
econòmica va créixer desmesuradament fins a arribar a la situació abans descrita, en què no faltava de res i més aviat sobra·
va de tot.
Avançant el temps, però, es produeix un moment d'inflexió en
la corba del creixement: la reforma protestant fou en aquest aspecte un cop molt fort als països On prosperà. Les riqueses sobrants -i en alguns casos no sobrants- de l'Església i, sobretot, dels mones tirs varen anar a parar a mans dels nobles con~
vertits a la nova doctrina, i amb això es va assegurar en gran
manera el triomf d'aquella. Una nova ensopegada, als països que
havien r estat catòli cs, foren la IHustració i la Revolució Francesa i llurs conseqüències en forma de desamortització dels béns
eclesiàstics i de separació entre l'Església i l'Estat.
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Fonts de finançament

L'estructura econòmica actual de l'Església, deixalles en gran
part d'aquest passat, d'aquella família vinguda a menys, la podem esquemalüzar així:
I. Obres d'arquitectura religiosa, moltes vegades monumentals, i objectes preciosos de culte, molt sovint no utilitzats ja_
TOL plegat d 'un valor inca lcul able, pràcticament no vendibles i,
per tant , no susceptibles de generar uns ingressos de capital;
tampoc no produeixen rendes monetàries, si no són les petites
quantitat s que es poden recaptar com a entrades de museus i
altres de semblants. En canvi , són d'un manteniment molt car,
que ha de sorlir d'altres fonls financeres, per la qual cosa, en
general, no es conserven degudament. Algunes vegades, com a
peces del patrimoni artístic del país, reben ajudes de l'Estat o
de les corporacions públiques, que, en general, són insu(jcients
a casa nostra.
2. Aleres béns, sobretot imlllobles, no destinats direc tament
al culte, com són cases rectorals i residències del clergat secu1ar, locals d'associ(tcions d'apostolat o de caritat, centres d'ense-nyament i de salut (hospitals, asils, etc.), principalment propielat dels ordes religiosos. En conjunt, aquest grup de béns difereix de l'a nterior perquè, en principi. poden ser venuts i perquè
produeb':en una certa renda, en pocs casos important i en alguns clarament negativa, si estan destinats a obres de beneficència graLtÜta. També es pal estimar que els llocs de residència
produeixen indirectament UDa renda, ja que estalvien als seus
ocupan ts de pagar lloguer en un altre lloc.
Dues remarques a fer:
a ) QlIe a les grans ciutats - per exemple a l'àrea metropoli tana de Barcelona- aquests béns Són qualificats urbanísticament com a immobles d'equipament, cosa que dificulta la seva
venda si no és per a finalitats anàlogues a les actuals i, per tant,
difícilment perme len d'obtenir-ne capitals dineraris per invertirlos en forma econòmicament més profitosa.
b) Que les cases rectorals, les residències i els collegis avui
estan molles vegades desocupats o mig desocupats per raons que
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ta ls coneixem, i, per tan t, ón des de l punt de vista econòmic una
mala inversió. Es pOl preveure que aquesta tendència s'agreugi
en el fulur si no se'ls troba un altre des tí.
3. Capitals rendibles, restes de l'antic patrimoni eclesià tic
o adquirits més recen tment per almoines o donatius de particulars o d'algunes institucions.
El s béns d'adquisició pretèri ta solen ser immobles urbans,
però sobrelot rústics i també a casa nostra censos, tots els quals
en genera l van escapar-se de les diverses desamortitzacions. Gai,-ebé semp re són explota ts amb poca tècnica i, per tant, prod ueixen rendes baixes. Moltes vegades tampoc no és fàcil fer-ne diner.
La part d'aquests béns adquirida més recentment acostuma
a es tar invertida en valors mobiliaris, però no pas sempre en
els mé5 profi tosos i rendibles. Hi ha hagu t -ara ja mcnys- molta inclinació a comprar valors de l'estat o obligacions, tots els
quals han sofert i es tan sofrint l'erosió implaca ble de la inflació; per això els capita ls s'han deva luat i les rendes són proporcionalment miseres.
Quelcom s 'ha fet i es fa per sa lvar les restes d'aquest naufragi fin ancer, però en genera l no es pot esperar que arribi a constituir un patrimoni important amb una renda considerable, deixant a part cons ideracions rel igioses sobre la conveniència per a
l'Església d'un finançament de cai re marcadament capitalista.
Di nt re d'aquest grup de béns, ca l situar-hi una gran part de
Ja dotació dels beneficis eclesiàstics i de les fundacions pies. En
tractar-se de béns vinculats a una finalitat específica i subjectes a una regulació jurídica peculiar, són més d.ifícils moltes vegades els canvis d'inversió cap a form es més profitose i per
això han sofert enca ra més les conseqüències nefastes de la infl ació.
En conj unt e ls béns ecles iàstics examinats fins ara no presenten un caire finan cer gaire brillant, però sobretot em sembla d ifícil funda r sobre aquests tres grups patrimonials massa
esperances de ca ra a l'esdevenidor. Si bé e l seu valor patrimonial
és, moltes vegades, impo rtantíssim, la utilita t que n'obté l'Església per a la realització de ls seus fins institucionals és molt
poca. Enlluernen, i fins i tot fan mal als ulls dels qui els con190

lemple n, però no permeten a la famí lia eclesial desenvolupar-se
des d'un punt de vista econòm ic mitjanament bé.
4. Passem als ingressos que podríem denominar impostos
eclesiàstics, és a d ir lOla classe d 'in gressos obtinguts dels fid els
d'una forma més o menys coerci tiva. Aquest grup és molt ampli,
ja que va des de la coerció rel igiosa fins a l'obl iga torietat jurídica c ivil.
Històri camen t arre nca de la insti tució dels delmes i p ri mícies,
ja ell la legislació dt:uLeronòm ica , fin s als moderns impostos estata ls per subvenir les necessita ts de l cuite i de l clergat. Els divideixo en quatre grups : ingressos recaptats per la força moral de l'Església; subve ncions del poder c ivil provinents del pressupost estatal; impostos específi cament eclesiàstics recaptats per
l'Estat pe r lliurar-los a Ics esglés ies, i pagaments per serveis eclesiàstics.
Deixo de banda, en canvi , e l sosten iment de Ics esglésies per
l' Estat, propi d'aque lles religi ons pròpiament estatal s en les quals
existeix una confus ió total entre religió i Estat, essent la religió
un servei més de l'Es tat. Això és propi de les civilitzacions oriental s antigues i fins i to t del món grec i del romà i existeix eoca ra, si bé atenuat, en certes confessions cristianes procedents de
la reforma, COm a Anglaterra, i a algunes esglésies ortodoxes, sobretot a les conegudes com autocèfales. Però no es pot aplicar
e n ca p momen t a l'Església catòlica ni a la majoda de les esglésies protestants, ma lgrat que en la hi stòria d'aquella no ral ten
èpoques de fo rta confusió amb el poeler de l'Estat. Precisame nt
la distinció en tre poder religiós i poder civi l és una troballa del
c ristian isme.
El primer grup, com deia, procedeix de la legislació mosaica
amb l'establiment de l'obligació moral , sancionada religiosament,
dc destinar n Jahvè e ls primogènits dels animals i una part de
les colli tes. Aquesta obligació va tornar a posar-se en vigor, de
l' Edat Mitj ana fins al final de l'antic règim, als pobles e1 'Europa,
però avui no és més que un record històric.
El segon grup, és a dir les subvencions del poder civil a l'Església, és més modern, ja que en molts llocs, sobretot a E spallya .
segueix a l'abolic ió e1els delmes i les primícies_ Sobretot es con191
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siclera com ulla compensac ió per l'apoderament dels béns immo·
bles de l'Església com a conseqüència de la legislac ió desamortitzadora . De fet constitueix e ls clergues, en certa forma, fun~
cionaris públics i introdueix una confusió entre l'Església i l'Eslat que, s i bé, a aquella, li permet de subsistir -només subsistir- , la lliga poc o molt a l'Es tat i més concretamen t al règim
polític i fins i tot al govern de torn . Les conseqüències d'aquest
s is tema fin ancer són prou conegudes com per no haver d'esmerçar temps a comentar-les. Només vu ll fer notar que, encara que
fos suficient en si mateix, avui dia és rebutjat unànimement pels
ciutadans, fins i tot a Espanya, i difícilment es pot pensar en la
seva continuïtat.
E l tercer grup difereix essencialment de l'anterior. Es dóna
quan l'Església accepta que l'Estat estableixi un impost fin alista especialment destinat al manteniment dels serveis religiosos
i cie les persones a ells consagrades. En aq uest cas l'Estat actua
com a mer recaptador d'uns diners que percep directament l'Església i presta a aquesta la força coercitiva del poder públic. En
parlaré amb detall més endavant.
El darrer grup consti tueix una romanalla de temps passats:
està cons tituït fonamentalment pels anomenats dre ts d'estola i
peu d'altar, pel s estipendi s de misses i els aranzels dels tribunal s eclesiàstics_ Tot plegat té poca importància econòmica, si
no es trobés en el context d'una economia tan miserable com
la de l'Església actual, sona moltes vegades a simonia i per això
és mal rebut pels fide ls; està desapareixent , almenys a casa
nostra.
5. Una a ltra font de finançament de l'Església és el I re ball
dels clergues i dels religiosos. Podríem dir, sense excessiva preocupació tècnica, que és una forma d'autofinançament, ja que
consisteix en e l fet que sigui n e ls mateixos components de l'estament clerical i religiós els qui atenguin les seves necessitats
per poder dedicar-se a llur missió religiosa sense intervenció ni
ajuda aJ iena.
Dins d'aquest capítol s'ha de distingir una forma de treball
més freqüent entre els religiosos que, molt sovint, constitueix
la fina litat de llurs instituts i que es considera, per això, una for-
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ma d'apostola f reli giós . Sabem, però, que aquests conceptes avui
dia són discut its, i ni els coBegis ni els hospitals que encara re~
geixen semblen ara un treball típic d'Església com es creia abans,
lanl perquè van essent conside ra ts com a funció més pròpia dels
poders públics, com perquè han deixa t de ser obra gratuïta de
beneficència, com tantes vegades volien e ls fundadors. A més, i
malgrat no- ser ja gratuïts, llur sost.miment econòmic és cada
vegada més di[jcil : en lloc de ser una font de finançament s'han
conve rt it moltes vegades en una càrrega.
Una altra forma de treball és la que consisteix en l'exercici
pels clergues i religiosos d'una ocupació o professió civil, COin
a simple s istema de guanyar·se la vida, bé que ni forçosament
ni sempre aliena a llur preocupació religiosa. Malgrat la seva
modern itat, podria correspondre a allò que remarcava sant Pau
diri g i ~ t -se als Tcssa lonicencs : «Treballant nit i dia, per no ser
una càrrega a cap de vosaltres, és com us vam predicar l'evangel i de Déu .•
La font d'ingressos produïda pel treball civil difícilment pot
subvenir to tes les necessitats eclesials ni tan sols les de les per~
SOnes ec lesià tiques, perquè no és possible estendre-la a tots els
se rvidors de l'altar, ja que la necessi tat d'alguns alliberats -com
diríem en termes actuals- és evident. Potser no fa ralta, en canvi, que ho s iguin tots, com ha es tat la pràctica corrent fins fa
poc. Pe rò també ca l pe nsar en alliberal's a mig temps: no tot
e l I reball d'Esglés ia PO! real itzar-se de 7 a 9 del vespre, com
vul garment es diu.
Enca ra hi ha una altra font d'auto finan çament en relació
amb el sosteniment dels clergues i dels religiosa. Les percepcions
miserables, molt per sota dels tipus dc retribució corrents, que
mollS d'ells reben i que els obliguen a un tipus de vida inferior
a l'exigible a una persona, d'acord amb el nivell mitjà de la societat en què viu. Constitueix una forma de disminuir els costos
i, per tant, comporta la necessitat de comptar amb altres fonts
d'ingressos.
Això es dóna encara entre religiosos i religioses i entre clergues, sobretot rurals, i té més importància del que podria semblar. Si es fa per esperit d'austeritat i d'una forma lliure, i no
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és excessiu, pot ser una virtut. Però si aquestes manques perjudiquen el treball apostòlic és tO! el contrari. Per això, en general, aques t s istema és totalment rebutjable i no s'ha de complar enlre els mèlodes de finançament eclesial, sinó fer Iol el
possible perquè desaparegui ben aviat.
6. La darrera font de finançament de l'Església consisteb:
en l'ajuda espontània dels fidels. La trobem en la més antiga
tradició cristiana, a l'època apostòlica, juntament amb el treball
civil. Ha con tinuat sempre al llarg dels segles, però ha ana t esde·
venint lnés i més insuficient, a causa de la baixa del fervor
primitiu i del creixement de les necessitats més o menys religioses de l' Església.
Quan dic ajuda espontània vull referir-me a no coactiva, però
no excloc una certa sis tematització o organització. En aquest
sentit, dins de les esglés ies cristia nes és molt típica la relació
entre almoina i culte, un record de la qual el tenim en êl que
queda de l'o[crtori de la missa . També la bacina, la caixeta d'al·
moines i la quota estable periòdica .

Situació econòmica actual
De totes aquestes (onts d'ingressos, les que integren l'economia cie l'Església en els moments actuals, en particular aCata·
lunya, pel que jo en puc saber, són les aportacions de l'Estai
espanyol, el producte de les propietats mobiliàries i immobiliàries ---d'aque tes només les que produeixen rendes, ja que una
gran part, ben a l'inrevés, són una càrrega econòmica- i les
almoines dels fidels. Poca importància tenen, i a més amb ten·
dència a disminuir, les percepcions específiques per serveis re·
ligiosos o ecles iàstics. Tampoc no suposa ara un volum econòmic
important el producte del treball dels clergues i religiosos, no
solament institucional sinó també pròpiament civil, si bé aquest
darrer tendeix a augmentar.
Algunes observacions respecte a aquestes fonts de finançament :
a) La si tuació precària de l'ajuda pressupostària de l'Estat
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espanyol a l'Esglé, ia. Essent una concessió del franquisme, després del pla de suprimir-la a l'època de la república, no sembla fàci l el seu manteniment, ni t3n sols si excloem l'even tuali-

ta t d'un règim polític futur anticlerical o pe rseguidor. I cal pensar que, malgrat la seva migradesa objectiva, aquesta ajuda és
molt importan t per a l'Església, sobretot a les parts més dese nvolupades d ' Espanya i fin s i tot de Catalunya.
b) E ls rendiments de la propie ta t eclesiàstica no resulten
pas massa satisfactoris, per Ics raons que ja hem dit: res ta desball estada d'un antic pa trimoni, explo tació deficient, recon versió econòmica difícil, rcsérves moral s motivades per la seva na-

turalesa capitalista . Certament que en a lgunes diòcesis, aplicanthi una tècnica financera adequada, poden encara rend ir bastant
durant alguns anys, però en canvi no poden arribar a ser el
mitj à to ta l de finançament ni donar una seguretat absoluta.
e) El produc te de l treball ins tituciona l dels ordes religiosos,
com Lots vciem, va de baixa i és de preveure que encara hi anirà més d'ara endavan t, mentre el treball civil creixerà; però no
sempre aq uest fe l haurà de considerar-se convenient del tot per
a l desenvolupament de Ja mlssió de l'Església.
d) Respec te a les aportacions voluntàries dels fidels crec que
de moment són una ajuda insuficient, si fa ltessin les altres, per
raó del mal cos tum ex is tent de creure que no és necessària, per·
q uè, com cliu la ge nt, l'E sglésia ja paga e ls capellans.
En resum, crec que la situació econòmica de l'Església a Ca·
talun ya en aquests moments no és pas satisfactòria i que les se·
ves deficiències i fall es perjudique n l'acció religiosa i evangelitzadora, si bé, diria jo, no d'una manera substancial, ja que hi ha
alt res raons i causes més importants i que no són de caire econòm ic.

Perspectives immediates

Però sobretot em preocupa de cara al futur. Certament que
les famílies que han estat riques i poderoses, s i no fan ximpleries , conserven durant molt temps recursos més o menys esta195

bles, dels qua ls poden viure uns quants anys. PerÒ no sempre.
Cal fer en un moment donat un replantejament dc soca i arrel

de les bases econòmiques si no es vol acabar en un desastre,
almenys de tipus financer.
I jo diria que aquest moment ja ha arribat per a l' Església
de casa nos tra.
Hem de replantejar, en prime r lloc, quines són Ics necessitats
rea ls que ha d 'atendre l'Església en els moments ac tuals i en un
proper esdevenidor.

L'evolució política mundial, tendint cap a un eixamplame nt de
les competències públiques, que comprèn una sèrie de funcions
que en altres temps ha rea litzat l'Església, des de l'assistència
als margina ls de tot o rdre (per a ltra part en sensible regressió)
fin s a l'ensenyament, i això tant en e ls països socialistes com en
els de democrà ia li beral , conclueL. a l'abandó paul atf perÒ inexorable, pe r part de l'Església dels corresponents serveis.
El canvi de la sensibilitat popular, encoratjat per les directrius del concili Va ticà II, respecte a la inutilitat de les manifestacions de poder i de riquesa, com a sis tema de respectabilitat i d'atractiu per a la religió, permet de prescindir d'una
colla de muntatges econòmics molt cOStosos i obliga a liquida r, de la forma més econòmi ca poss ible, les restes de tot aquest
patrimoni.

Per contra, l'Església ha de dotar econòmicament una sèrie de
serveis, fin s ara mal atesos o atesos insuficientment, que toquen
directament a la seva missió evangelitzadora, COm són la catequesi i l'apostolat seglar. Serveis en si mateixos poc rendibles i
que d'ara endavant han de ser exercits molt professionalment.
Necessita també rendes per al man teniment de ls ministres
i de les altres persones que han d'atendre més directament el
culte i e ls sagraments. Encara que es pot pensar, i certament
s'hi ha de pensar, en els rendiments del treball personal d'aquestes persones, no cal ob lida r que sempre farà fa lta comptar amb
un nombre d'alliberats a ple i a mig temps. També cal comptar
amb un aparell burocràtic, al més reduït possible, amb gent que
estudiï i inve tiguï sobre la teologia i la pastoral i amb altres que
estiguin preparant·se per ocupar els llocs de servei eclesial.
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Sense oblidar tampoc el problema, que és a les port es i que
cada dia se rà més anguniós, del manteniment dels vells i dels
inútils, pe l qual no tenen encara les nosues esglésies un sistema và lid d'assegura nces social s. Per ta nt, almenys durant uns
anys i a mb una exigè ncia creixe nt, caldrà preocupar-se d'obtenir

els ingressos necessaris per a nUl' manteniment. Aquest problema és mo lt impo rtant de cara a ls sacerdo ts i religiosos grans
q ue e nca ra treba lle n; la insegure ta t dc llur futur pal s uposar una
greu repe rcuss ió en c i seu treball ac tua l.
Finalme nt cal pensar en els cos tos dc manteniment dels llocs
de culte , hab itacles i ll ocs de reuni ó, i cic Ics residènc ies i ohc ine, ja que LOt plega t, junta ment a mb llur conservació i reparació, i amb la necessita t de cercar-ne de nous per atendre noves necessita ts o millorar la prestació de les actuals, suposa un
capi tal importantSobre a ixò, i reco rda nt que lcom que j a he dit, vuH fer esmen t de Ja situació en què es troba una gra n part de la propie·
ta l im mobil iària ac tua l de l'Església . Hi ha béns obsole ts, taDt pel
seu esta t rui nós o quas i ruinós com pe r la inadequació a les ne·
cessi tats ac tua ls i cal pla neja r llur reconve rsió o endegamen t,
les fases per a rea litz3r·ho j c i cost. En aq uest punt s'hauria de
pensa r que les corporac ions púb liq ues es fess in cà rrec de la
conser v~ci6 de tOt e l pa trimo ni ecl es iàs tic de tipus monumental
o his tò ric, ja que constitueix un pa trimoni de l poble. Per això
l'Església hauria de retornar gratuïtament al poble tots aquests
béns i les co rporacions ha ur ien d e posa r a l servei de l'Església
to ts e ls q ue necessita per a l com p lime nt de ls seus fins. Així e s
fé u a França a l principi de segle amb la majo r ia de les cate·
dra ls i parròq uies, si bé la in ic iati va no fou ma lau radament de
l'Esglés ia sinó de l gove rn q ue les h i a r rabassà_
Amb a ixò ¡'Esglés ia es treuria de sob re una gran càrrega eco·
nò mica i es desfari a d'un pa trimoni que ara constitueix quasi
sempre un contra testimoniatge evident. I queda ri en encara els
p rob le mes de ls altres llocs de culte i de to ts e ls que he enumer a l abans, subjectes a la planificació econòmica que he reco·
manat.
¿ D'on hauran de sortir e ls cabals per a atendre totes aques197

tes necess itat s , tot i comptar amb uns certs estalvi s sobre els
pressupostos actuals, en molts casos més aparents que no reals?
Idealment -un idea l del qual estem segurament lIunyansde les aportacions dels fide ls. En darrer terme així ha estat semprc, però amb unes peculiaritats importan ts. Que les aportacions no ha n proceetit de tots els fidels en forma proporcional a
llu rs possibilitats, lleva t de l'època més primitiva. Perquè el fidel emperado r, rei , noble o potentat ha apor tat molt m és, però
sobretot s'ha fet pagar la seva aportació d 'una manera o altra
i tot sovint amb una ingerència intolerable en els assumptes
eclesiàstics. Perquè l'acumulació primitiva de capital, que diria
Marx , ha proporcionat a l'Església unes plus-vàlues no guanyades que li han permès real itzar grans construccions i grans obres
de ca ritat i d 'a postolat, però també li han atorgat un poder que
no ha es tat beneficiós pe r a la seva missió evangeli tzadora .
Quan parlo d'aportacions dels fidels vull referir-me a la col·
laboració contemporània de tots els cri stians proporcionalment
a llurs possibilitats econòmiques, prestada com una retribució
glo bal i general pels serveis que reben de l'existència i el funcionament de l'Església. Penso, a més, que aquesta aportació
ha.uria de ser suficient per al manteniment dia a dia de l'estructura eclesial, amb una elementa l previsió de necessitats immediates, com l'atenció dels vell s i malalts de la institució, i l'amortització dels béns necessaris , però no més. L'Esglés ia hauria de
rebutjar, si fos el cas, qualsevol temptació, fin s i tot la més fonamen tada, d'acumu lar capital per al futur, i s 'hauria d'acontentar de viure en mans de la providència amb esperi t evangèli c.
Mentre aquest ideal no es pugui atènyer, l'Esglés ia, a més de
rel' tot e l possible per a rribar-hi, educant els seus fills en aq uesta òp tica, fent-los veure els avantatges espirituals i fin s. materials
que n'obtin drien, ha de buscar s ituacions intermèdjes que estiguin dins del cam í que porta a aq uella meta.
És molt fà cil , però també molt exposat, fer d 'arbitrista en
aquesta matèria. Com que crec que e ls organitzadors d'aquest
ac te m'ho exigeixe n, m'hi llanço amb tota humilitat i totes les
reserves que són de l cas. I una vegada més vull limitar-me a
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Ca talunya i a la nos tra Esglesia ca tòl ica i trac tar-ho carn a tècnic o potser només afeccionat a la disci plina econòmica, ja que
s i m'es tengués més em trobaria e ncara més perdut.
Llavors la cosa, a lmenys sobre e l pa per, em sem b la senzilla . l
Com q ue p ràc t icament ja es dedueix de tot el que he dit fins
ara, em limitaré a una recapitu lac ió fi nal.
Reduir com es pugui i a mesura que es pugui les despeses
corresponents a tasques i compromisos impropis de la nostra
con e pc ió act ua l de l'Esglés ia o q ue s'hi han tornat pe l canvi de
les circum stàncies po lítiques i socials. En aquest punt caldria
tam bé es timular fin s on (os convenient e l treball civil de ls homes
de l'Església, que se r ia un testimon i de pob resa i una subj ecció
a la condició comuna dels altres ciutada ns.
Aprofitar les restes del pa trimoni eclesiàstic, potenciar-lo econòmi c~ mc nt i uti li tza r-lo per a salvar e l gual fins a obtenir el
volu m d'ingressos necessari d'altres fonts, tot pensan t que aq":1ella no és la font de finançament que demana d'ideal evangèlic.
Educa.r e ls cristians sobre la necessitat de cobrir les necessitats de l'Església en justa re tr ibuc ió dels serveis im pagables que
esperen rcbre'n.
Una part important d'aques ta educació ha de cons istir a [er
arri bar a to thom en forma transparen t la situació econòmka d~
la seva esglés ia i de l conjun t de les esglésies per a estimular llur
obligació de comunicar cristia nament e ls béns de cadascú. Les
pròp ies ins titucions eclesials han de començar aquesta comunicac ió de béns entre elles mate ixes. S'ha d'a rribar en aquest
sent it a suprimi r les comparti mentacions quas i es tanques entre
pa rròq ui ~s i diòcesis, i poder ben avia t presen tar pressupostos i
bala nços consolidats a nivell de cada diòcesi i de l conj unt de les
d iòcesis de l pa fs.
Finalmen t i davant l'amenaça de reducció o upressió de l'ajuda de l'Esta t espanyol -supressió ben des itja ble, per bé que l'ajuda sigui enca ra necessària- , po dria pensar-se, com a solució
intermèd ia, en l'establiment d'un impost públic fina lis ta d'ajuda
a les esglésies.
Aques t impost hauria de tenir les següents carac terístiques essen cia ls :
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Impost general (és a dir que gravi indistintament tOts els ciutadans), per a destinar-lo en cada cas a i'església a la qual declarin pertànyer. La part dels qui declarin no pertànyer a cap
església, l'adm ini straria el poder públic i el destina ria a finalitats d'assistència benèfica o d'ensenyament.
Aquest impost podria consistir en un percentatge d'a lguns dels
impostos ja existents, com per exemple, l'impost sobre el treball
persona l, que afecta lIna gran part dels ciutadans i té un rendime nt im pOrlanL. Convindria que no calgués augmentar-lo; a ixò em

sembla possible, perquè la hisenda pública s'estalviaria l'ac tual pressupost de culte i clerecia i segurament algunes de les consignacions actuals a la beneficència pública.
La recaptació corresponent a l'Església catòlica, obtinguda
dels qui habitin a l territori dc cada diòcesi, es lliuraria directament al bisba t, que hauria de crear un organisme, cons tituït per

clergues i laics, que s'encarregués dc la seva distribució e ntre les

necessi tats de lots els servei s de la diòcesI.
Un s is tema semblant existeix a lmenys a Alemanya i a Suïssa

i, si bé no és considerat pels ciutadans d'allà com a perfecte,
potser de llur experiència podrfem deduir-ne maneres de millorar-lo. Pe r altra part, ni a les diòcesis d'Espanya ni a les de Catalunya no resultaria sorprenent, acostumats com ja estem a
l'actual pressupost de culte i clerecia i, sobretot, perquè la major part de les objeccions que li fem actual ment quedarien resoltes pel nau sis tema. Sistema que, malgrat no ser definitiu
sinó intermedi, en aquest moment fóra enormement superior a
l'actual ajuda estatal i molt necessari per a mantenir econòmicament l'aparell eclesial mentre esperem tenir les fonts de finançament ideal per a la nostra Església. D'aquesta Església tan terrenal i, per tant, tan necessitada de recursos humans per a realit zar la missió sobrenatural que li confià Jesucris t.
Josep M . Vi/aseca
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TE~I

POBLE

LA LLUITA DE SOBREMUNT
Un poble no es resigna a morir, sacrificat
per l'anom enat «progrés ». Oi més qua n els pa-

gesos se n'han d'a nar avorrit s, no so lam ent pe r
la manca d'ajut es tatal sinó també per l'evolució produïda pels cacics de torn, encauat s en

despatxos luxosos.
La lluit a de Sobremullt és l'esforç eol'leet iu
d'un poble que ha dit prou a l'explotació i a
l'amenaça, i que s'lta orga nit zat coratjosament
entorn d'una Cooperativa i d'un Grup Sindical .

Els pagesos han entès que «units poden vèncer la força dels poderosos •.
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La terra, el poble
A Sobremunt, s'h i arriba, venint de la Plana de Vic, per una
carretera que, volta rera volta, s'enfila a l'altiplà ondulat a cavall de dos vessants que és el Lluçanès.
El paisatge - boscos foscos, prats verds, conreus ocres o daurats- és bonic perquè les pluges hi abunden. Però l'horta n'és
quasi absent, pe rquè a mil metres el clima és dur.
AI final de la carretera que mor allí hom troba un rètol de
fusta gravada fet per la mateixa gent del poble amb aquests
termes: Sant Martí de Sobremunt. El poble però no es veu enlloc. Sols una església amb la seva rec toria i unes quantes cases
escampades pel mig dels conreus. Tot plegat 96 habitants de població disseminada .
~s el lÍpic ll ogarret que com tants d'altres hauria d'anar-se
extingint impl acablement empès per l'anomenat . progés. del capitalisme.

Majoria de masovers
Però la gen t no se'o va de Sobremunt, o se'n va menys que
la d'altres 110 s. Mica amunt, mica avall, manté la mateixa població que fa un cen tenar d'anys. I no és perquè aquí les condi·
cians de vida siguin gaire millors: la majoria són masovers.
Tot i que els vells contractes de masoveria -a par ls, a terços de collita- van passant a la història i transfonnant-se en llogue rs (sovin t força fa vo rables), el nus de la qüestió con tinua essen t el mateix : els masovers no són amos de Ja casa en què
viucn ni amos de la terra que treballen. Potser per això la gent
no se'n va de Sobremunt. Car si ho fan -ho saben- serà amb
una mà a l davant i una altra al darrera.

Pagès desconfiat

. Pagès » vol d ir desconfiat per naturalesa. Desconfiat dels qui
no són de la terra, és clar. I de motius no en falten. Dels de
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fora sempre n'han rebut la garrotada. De sempre, quan els cavalls del senyor apareixien pel camí, els pagesos sabien que els
venien a cobrar e l delme. l si no eren els cavalls del senyor eren
els cavalls dels e nemics del senyor que s'acostaven amb el foc
i la sang. Després també en vingueren d'altres de fora i era per
a endur·se lleves de braços joves per anar a no sé quantes guer·
res necessàries.
Avui ja no fan tanta por la gent de fora - els temps canvien
i hom s'aco stuma a tot- però els de fora encara són els de
ra ra .
AI pagès, la gent de corbata sempre li ha fet més por que
una ped regada .
• Saps la hi stòria de la Cooperativa de X? Doncs al principi
rutll ava bé. Però va anar creixen t i el seu funcionament es va
anar comp lica nt. J va ca ler gent que entengués de números.
No són pagesos és clar. Ells els d iuen: " Vosaltres el que heu de
rer és portar·nos la llet i no us preocupeu de res més." Però
els números es veu que no rutllen. Hi ha raons. I és que no cal
,aber·ne massa, de ll etres, pe r veure quan t'estafen . Allà dins els
pagesos ja no són nin gú .. però toca callar, que és e l que sempre fem ».
El pagès sap també el suplici d'anar a les oficines, el cau de
la gent de corbata. Pe rò, ai Déu, qua n no hi ha més remei s'hi
va! Allí c i pagès se sent sempre com vaca en sembrat aliè. I desombolica ci castellà que va apre ndre al servei. Sap que general·
ment serà trac tat ama blement i que sortirà de l'oficina amb la
certesa que el seu afer es resoldrà ben segur (menys si es tracta
de pagar) abans dels dos a tres segles propers.
I un dia Sobremunt va topar amb les oficines.

la primera cooperativa

Un dia, a Sobremunt, e ls van obrir els ulls: «No arriben crèdits perquè està estudia t que d'aquí a vint anys aquesta cOmarca ha de quedar deserta. Cap ni una de les vostres explotacions
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no té prou dimensió ni qualitat per a ser rendible. Els crèdits són
per als mil1ors.lt
Ara a Sobremunt sabien que només hi havia una mà disposada a ajuda r-los sempre : la que hi havia al final de llur propi
braç. Calia unir-se una vegada per totes i calia moure's.
De primer hi havia el proble ma de les noies. No hi havia gaire fe ina al poble per a elles. l havien d'anar -a peu- a fàbri·
ques d'altres pobles o a fregar torres de senyors.
I a ix! va néixer la Coopera ti va Elèctrica de Sobremunt , un talleret on es munten bobines de televisió i que dóna feina a una
quinzena de persones. En aquesta qües tió els coneixements d'electricitat d'en Jaume van ser decisius. En Jaume, abans de se r
rector de Sobremunt, era vicari de Sant Quirze, on fou muntador d 'antenes de televisió a l'època que tothom se'n posava.
Aques ta primera cooperativa va lirar endavant i fundona e ncara. Però va caler fer-ho tot amb cura i ben legal, car no faltaren amab les i somrients amenaces.

El molí de pinso
Després es va pensar en un proj ecte més ambiciós. Ells, després d'un any de cuidar l'o rdi, entregaven el gra a un preu rebentat perquè fos mo lgut. l aquest gra, ja mòlt i barrejat amb
soia i amb uns altres productes mis teriosos però imprescindibles
per al best iar, e ls cra tornat a vendre a un preu força més e levat.
La qües tió era fàcil : ¿lOS tan complicat fer-se un mateix aquest
car, mis teriós i transcendental procès? Van consultar amb qui hi
entenia. No, no era difícil. Van fer un es tudi que e ls deia que
amb la instal-lació d 'un pe tit moli que [es 40.000 quilos de pinso
a l mes (suficien ts per al consum interior del poble), en resultave n netes molts mi le rs de pessetes l'any després de pagar soies,
quimiques. màquines i sous. En dos anys s'amortitzava la invers ió del molí.
Però, si fer pinso és una cosa a l'abast de qualsevol, deixar que
et deixin fe r pinso ja és un terròs de més difíci l moldre.
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El trust dels pinsos
La cosa comença a Xicago, o n cada matí es reuneix un grup

de senyo r s d'una espècie de Màfia i que són els qui tempo rada
a temporada marquen per a tot e l m ón e l preu de la soia. l la
soia és un produc te necessari per a ls pinsos. I des de Xicago
s'es té n un a àmp lia i ben munta da xarxa que arriba a tot arreu,
inclòs Sant Martí de Sobremunl. TOL Europa va tremolar fa uns
mesos quall un d ia els senyo rs de la so ia es van em prenyar. Fou
llavors que a Sobre munt es van enterar que e ren a E uropa.
En aq uest país ci nc o s is peixos grossos acaparen el negoci
del pinso. Dava nt aquesta xarxa fin s e ls organismes estatals es
troben reb les. J . s i no, que ho pregun tin a l serve i nacio na l del
blat.
Sobre munt ha ana l apl'cnc nt molles coses a l llarg d'aques ts
d os anys . Ha ap rès, per exemple, q ue, qu a n es vo l esgarriar un
gall ine r ben ordenat, e ls ga lle ts de torn plante n cara. «Què seria
a ixò s i to ts e ls pagesos compressin la so ia qu e arr iba a Barcelo na o Tar ragona i per mitjà del pioso base alimentessio ells mateixos el bes tiar' Fin s aq uí pod íem arribar! ».

La burocràcia, els boicots
E l terreny per al m olí fo u ced it incond icionalment. L'edific i
[ou cons truït pels ma te ixos pagesos a ho res lliu res (a h, les hor es lliures dels pagesos!). El dia que es començaren e ls fonam ents, es m enjà i es begué. Hi partic ipà tot el poble. Aquell dia
so ta les pr imer es palades de g rava i ci ment fo u e nterrada una
bo te lla amb un escri t firma t per to thom, del m és g ra n a l m és
pet it. [ e l pape r de d ins la botella de ia: . Conscients que només
unit s podrem vèncer la fo rça de ls poderosos, COmencem aques t
mo lL »
Però ca lia diner pe r a la maquinà ria. I els pagesos no en tenien. Calia un prés tec de l'Es ta t. Pe r a tenir un préstec de l'Esta t calia un a per so na jurídica adientment constituïda. Per això
calia cons tituir-se en Grup Sindical. El 80 % del po ble s'hi va
apuntar. Llavor s començaren les dificulta ts. Malgra t la voluntat
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del poble i l'aparent coHaboració d'algun organism e estatal (IRY·
DA ), els papers -l'etern paperam centralista- no acabaven de
florir.
De vegades tota la documentació tornava perquè hi faltava o
hi sobrava una hac o una coma. La gent de corbata es pensa que
tot hom és com ells i que els pagesos tenen deu secretaris que nO
lenen res més a fer que ompl ir i omplir papers i fer i desfer
viatges a Barcelona . Tot l'e ngr anatge és preparat perquè la gent
se'n cansi i abando ni abans de començar. Tal com han fet ja
a ltres pobles. En el m illor del s casos el que és ben clar és que
l'aparell burocràtic és per al control del poble però no per a
acoll ir Ics iniciatives del poble.
A la fi arribà la legalització del Grup Sindical. No faltaren
però les amenaces per part de qui se sent perjudicat per la
iniciativa de Sobremunt. I un boicot invisible, però que s'estenia, es féu notar. La mateixa carta certificada, en què se'ls no--

tificava que eren ja a tots els efectes Grup Sindical , es perdé
abans d'arribar al poble i no va aparèixer fins un mes i mjg des-

prés, oberta i en un altre poble. Fou un mes i mig perdut.
Per a demanar e l préstec calia presentar un projecte j un
plàn ol fet per una persona competent. No faltà una persona com·
petent que s'oferí a fer·ho desinteressadament. Però una cosa
és la teoria i una altra la pràc tica. l si en teoria el projecte podia ser presentat per qualsevol persona competen t, a la pràctica és diferent. Perquè res ulta que si un dels innombrables personatges de corbata pels qui passaven els papers de Sobremunt
allí a Madrid o a Barcelona s'au toconsidera com << l'arquitec teenginyer oficial per a Projectes·que·han de tenir·erècti t·de l'Estat.,
ll avors resu lta q ue els projectes firmat s pels altres també són
admesos però dissortadament sempre tenen algun defecte o s'ex.t ravien ... A la fi, ja fa força mesos, des de Barcelona digueren
que e ls papers eren presentats a Madrid i estaven absolutament
bé (a ixò però, penso que mai no se sap) i que el crèdit estava
ja [ormalment concedit. Això succeïa pel juny de 1975.
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Tirant al dret

Els mesos passaren, i el crèdit no va arribar. El rector de
Sobremunt decidí tirar al dret: marxà a Madrid. A Mad rid
l'autorita t màxima de crèdits-per-pagesos diu i comprova que cap

sol'licitud no havia arri bat des de Barcelona. Telefonada del rector des d'aquell ma te ix despatx a Barcelona. Un «jefe » de Barce lona té vis ites i no s'hi pot posar. El rector diu des de quin
despatx telefona. Silenci, tos.. l aviat un «aquesta tarda els papers se ran a Mad rid", En efecte, aquella tarda, e ls papers, via
aèria, arribaven a Madrid duts per un «j efe» de Barcelona. Tres

setmanes després dos te rços del crèd it ja eren concedits. Havien
passat dos anys i e l pressupost s'havia quedat curt , però ja es
podia tirar endavant.
En cara abans de tornar de Madrid el rector es va presen tar
davant les més a ltes esferes del mini steri d'Agri cultura : «Di gui'm
noms, lots els noms -d igué l'alt funcionari-; presentin una denúnc ia forma l i ll avors e ls podré ajudar. Ho vull tant com vostès.» «Ell s són molt forts --<ligué el rector- i amb la legalitat
dels forts ens poden e nsorrar. Vostè d'aquí a un temps potser
ja no serà aq uí. Pe rò ell s continuaran. Nosaltres vo lem viure .•
I el rector se'n tornà al seu poble.
El 9 de desembre de 1976 tot el poble es reuní en una fes ta:
xampany i dos porcs foren e ndrapats aquell dia. Aquell dia e l
molí s'engegava. I la gent recordava amb emoció allò que va re n
firm ar: «Conscients que només units podrem vèncer la força
de ls poderosos ... >

Ara comença la veritable lluita

E ls peixos grossos, veient que no poden imperur el funcionament de l molí, han d'intentar ensorrar·lo comercialment. In·
te ntaran dividir els pagesos del poble. De moment ja han rebaixat el preu del pinso una o dues peles, i sobre això fan un
descompte deiS 'lo, i ruuen: . No ho pagui ara, ja ho trobarem_o
l el pagès, com més endeutat m és lligat. Però els de Sobremunt
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han oberl els ull s. Estan lan «espanta lS. que després del molí
ja pensen en la granja de porcs. El projecte i el pressupost tiren endava nt. El crèd il -aques ta vegada via entitat d'estalviés cosa feta . Tan sembla que la cosa va de veres que ja han
rebut la primera amenaça: «Us fotrem microbis als porcs i se
us moriran lOls .• Els pagesos, prudents, no han volgut dir-me
de qui havia sortit l'amenaça, però una llambregada els passa
pels ulls quan els ho pregunlo, una llam bregada molt dura .

Sobremunt és un simbol

Però a Sobremunl volen aconseguir-ho, i més i tot: ja es parIa d'a ltres projecles i, si hi haguessin diners, pensarien -perquè no- a munlar una pelila empresa de deriva ls de la llet.
Sabe n el preu que cobren per la llet que donen i saben lambé el
preu a què és venuda a ciutat després que li han espremut tot
el millo r.
Els pobles veïns al principi somreien. Els pagesos - ja ho
sabem- són desconfia ts. Però han ana t seguint el llarg tràmil
dels papers i la tossuda paciència dels d'aquí dalt que els ha
menat a la victòria. Ara ja no sc'n riuen tant els pobles del vol·
tant. Cada cop més gent de Sant Quirze, de Sant Boi, de Perafita, de Merlès, de Sora, de Sant Martí del Bas pugen i vénen
a ¡nformal"-se. I ells també comencen a moure's.

Si Sobremunt guanya la seva guerra, un , dos, bastants pobles del Lluçanès i de la Pl ana i d'altres llocs s'aixecaran també contra el trust del pinso i els altres monopolis i tots els qui
s'engreixen a la seva esquena.
Això també ho saben els allres, els peixos grossos. ~s per
això que els peixos grossos havien promès menjar-se els xjcs. 1:.5
ben possible que ho facin.
Però els pagesos de Sobremunt també remuguen baixet una
altra promesa, que no és una re ndició precisament : «Tindran
prou bon mal de ventre».
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l 'Església i els pagesos

Perquè se'n parli , dels pagesos, aquests han de muntar números que s iguin televisius i no ticiables: Així la vaga dels tracto rs que ha sotraga t tot el país i la resta de l'Estat Espanyol.
Tal com acaba de dir el bisbe de Girona, Jaume Camprodon:
. Quan el pagès pren una decisió d'aquesta mena deu passar quelcom seriós, perq uè l'home del camp , no se'l mou així com així.
E. s un home poc propens a l'idea li sme, de natural tendeix a ser

conservador. El fe l en qüestió s'afegia a una cadena de reivin·
dicacions que s'arrossega d'anys , causades per una situació econòmica i humana precària i crònica .• El bisbe de Girona coneix
el camp, perquè hi ha viscut. Com ci coneixia aquell pa pa que,
abans de ser pa pa i de dir-se Joan XXIII, es deia Angelo Ronca lli i era pagès .
Però deixem que sigui el ma teix bisbe Camprodon el qui posi
fi a aquesta llarga crònica de la lluita d'uns pagesos vale nts,
units i esperança ts: . El pagès cristià viu aquest món amb criteris cristians. El s fets que han motivat aques ta carta li poden fer descobrir una capacitat de solidaritat en el seu món i
una experiència positiva de confiança mútua. Això ha de ser un
estímul per a una tasca d'agermanament que, ultra potenciar les
reivindicacion s justes, farà créixer ci sentit social de la persona i

li farà arribar a valorar el seu caràcter sagrat .»

Ramon Minoves
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DOS SEGLES DE CONFIRMACiÓ
A CATALUNYA
En Salvador Bal'dulet és prou
conegut per als lec tors de . Quade rns •. Capellà del bisbat de Vic,
nascut a Campdevi\nol (R ipoll ès),
ha estat sempre al peu del canó,
a Ja base pastora l: vicari a Sant
Vicenç de Castellet i a Caste llterçol; més tard rector a Sant
Vicenç de Castelle t i actua lmen t
a Manlleu. Des de l principi havia
tre ballat a l'Acció Catòlica obrera, JOC i HOAC, a Manresa. Més
tard ha coHaborat amb el Secretariat djocesà i amb el Secreta-

riat interdiocesà de Catequesi.
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Però aq uesta condició de capellà sempre en actiu no li ha im-

pedit de fer la llicència en teologia, a la Facultat de Barcelona,
Secció Sant Pacià, ni de coronarIa, recentment, amb la presentació i defensa d'una tesina molt interessant : «Dos cents anys de

Confirmació a Catalunya •. En ella
ressegueix puntualment butlletins
oficials dels bi sbats, catecismes i

altres tractats destinats al poble, fins al punt de cobrir una
llarga època: 1700-1940. De tot
aquest paperam, en presenta un

index bibliogràfic per bisbats i
n'ofereix un florilegi seguint els

grans punts doctrina ls.
La collita teològica - no es tranyarà ningú- no és gaire rica ni
gaire original, per molt que la
tasca del colli ter hagi estat abundosa i ben feta. Si treballs com
aques t han d'acceptar la grisor
de no fer aportacions doctrinaJ s
importants, queden compensa ts
sobradament pel se rvei que pres-

ten a la nostra comunitat. De moment , tenim inve ntar ia t to t un
camp pastoral de la nostra església catalana. l és de desitjar
que la Facultat de Teologia de
Barcelona vagi promovent treball s
en la línia d'aquest que ens ofe-

reix en Salvador B ardulet. Per
aq ues t camí, s i no una teo logia
autòc tona (q ue tant e ns preocupa, de vegades) , tindrem un coneixement realista de la nostra
església autòc tona i dels condicionaments. també autòctons , de

la nos tra gent . I aneu a saber s i
es trac ta d'una basc indi s pensabl e pe r a bas tir aq uella teologia
que vo lem, arrelada en la nO stra
ci rcum stància espacial i en la nos-

tra praxi concreta. Perquè, tal
carn diu l'autor d'aquest estudi .
ca l'hora de fe r un planteig pastoral que tingui en compte els
pe t its passos ( ... ) que van fen t
Ics diferents aportacions teològiqucs, és quan ho m veu la necess ita t de conèixer al m illor poss ible e l concepte que e l poble cristià té, encara avui, del sagrament
de la confirmació, fruit d'una teolo gia unànimeme nt explicada j
d'una pas toral unànimement practicada durant molts anys i sem·

pre des d'una mateixa perspeetiva _o Coneixement autòc ton, praxi a utòctona i teologia autòctona
deuen anar, doncs, mútuament
condicionats, i possiblement en
aques t o rdre.
La tesina que comento s'obre
amb dos capítols introductoris
que presenten, a manera de marc
del cos de l'estudi, una síntesi de
la teologia sacramental actual , en
ge neral, i de la teologia de la
co nfirmac ió. I s'acaba amb un
breu capítol d'aterratge -«Cami m" avui , de praxi pastoral»-.
que davall a de la teologia i de
l'ahir al nostre avui j al nostre
de mà . Es tracta, només, d'una
b re u cloenda, perquè no era
aquest l'objecte de l treball. Però
s i que és e l banc de p roves on
han de desembocar sempre LOta
e rudició històrica i tot estudi teològic , sobre tot trac tant-sc d'una
rea litat tan pràc tica i tan pastoral
com són els sagram ents. es per
això que la redacció de «Quaderns » ha demanat a l'amle Salvador Barclu let (q ue havia col'laborat assíduament amb nosaltres
no fa pas tant de temps) que ens
fes , precisament, un plantejament
d 'aquesta qüestió pastoral per a
la secció «Tema » d'aquest número . que s'ocupa de dos sa gram ents
de la iniciació cristiana: eucaristia i confirmació. La seva llarga
experiè nc ia pas toral, e l coneixement de la pràctica pas toral i de
l'ensenyament doctrina l vigents
a Catalunya durant dos-cents anys
ll args i l'atenc ió que h a prestat
als estudis actuals - doctrinals i
pas torals- sobre la con firmació
e l capaciten prou bé.
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I no voldria acabar aquest breu
comentari sense deixar constància que la lectura dels cent fulls
(noranta-vuit, exactament, sense
comptar els vint que contenen les
cent vuitanta notes de citacions
aportades i les cinquanta-quatre
indicacions de bibliografia consultada) de l'amic Salvador Bardulet han deixat en ml una impressió que té tot l'aire d'una convicció: a desgrat que la nostra

església no presenta avu.i cap coherència i que el camp pastoral
està molt deixa t a la bona de
Déu i tots hi anem treballant amb
una sabata i una espardenya. el
treball que es fa avui entre nosaltres i la reflexió que s'emprèn (i
les aportacions d'aquest número
de «Quaderns» en donen testimo-

ni) SÓn molt més rics que no ho
foren la llarga etapa anterior que
cobreix l'estudi que he presentat.
Josep M. T%saus
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TEX

TOS i
MATERIALS

DECLARACIONS DE
L'ABAT ESCARRÉ A «LE MONDE Jt
El dia 14 de nOvembre de 1963, el diari «Le Monde . de París publicava, a primera plana i a tres columnes, unes declaracrollS de l'abat Aureli Maria Escarré, qu e van tenir un gran ressò. Re present eu, indublablemellt . el pUIlI 1Ilés àlgid i m és públic -a nivell internacional, aquesta vegada- de les seves inlenvencio lls a favor de la reconciliació, de Catalunya i de la jus¡icia social, amb plena llibertat d'esperit per criticar el r ~gi m
franquista, que s'autoqualificava de catòlic amb la canzplicital activa de molts bisbes.
El senyor Manuel Fraga ¡ ribarne, alesho r es ministre d'Inlornwci6 i Turisme, va ordenar la inserció d'aquella en trevista a
«El Espoilol ., periòdic del «Movimienlolt,' així van poder-hi r e-
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bre W1a «cwnplida réplica » per part d'lln altre abat benedictf,
Fray JIISto Pérez de Urbel, del . Valle de los Caídos. : tot "'I sí/l/bol de du es posicions antagò lúques. Ben aviat van ser traduïdes
1ambé ell català i impreses en un full clandest í, que circl/lava de
sotamà.
La publicació d'aquesta erttrevista va tenir bona part, seguram en t, en el desenllaç ulterior dels fets. Recordem que el 196 /
l'abac Aureli havia deixat el gove", del monestir (per motius de
salut) i dem aliat l'elecció d'LIrI coadjutor, que va ser el pare Gabriel M. Brasó. Al principi del 1965 l'abat Aureli sortia exilillt cap
li I tàlia i s'instaNava n Viboldone, prop de Milà. AI 1;'101 de l'any
segiient, 1966, tellia lloc l'elecció d',m II0U abat coadjutor de
Mont serrat, el pare Cassià M . Ju st: l'abat Brasó havia passat a
Roma, elegit superior gene ral de la COllgregllció sl/bia cense. Més
ta rd, i ja més posada la situació int erior del monestir, l'abat
Aureli renunciava a la titularitat de l'abadia, i el pare Cassià M.
Just, coadjuto r fin s aleshores, passava a ser abat de Montserrat. Fillalment, el dia 14 d'ocwbre de 1968, l'abat Aureli erttrava novament a Catalunya, acompanyat per l'abat Cassià M. Ju st,
que "havia anat a buscar personalment, assabentat de l'evolució
del seu estat de salut. I s'extingia, definitivament, el dia 21. La
seva capella ardent a Barcelo na i les seves exèquies a Barcelona
i a Montserrat van constituir la seva glòria pòstuma.
Aquest text ens ajuda a anar assumint la nostra pròpia història. Vell de catorze anys -i qU;'ls anys!- no ha perdut, malauradament, la seva actualitat. Els desitjos que s'hi expressen nO són, encara, realitat plena.

El marc
Mon tserrat, 13 de novembre. AI cor de Catalunya s'alça, gairebé verticalment so bre la plana, una muntanya que l1a merescul, per les seves formes es tranyes, el nom de Montserrat (muntanya serrada). La tradició parla de l'aparició de la Mare de Déu
en un dels seus replecs; des d'aleshores la muntanya santa ha
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esdevingut lm alt lloc on acuden, cada anys, un milió de pelegril1s, i el fogar espiritual de la quasi totalitat dels catalal1s.
La devoció mariana hi és simbolitzada per una estatua romànica, hieràtica i dolça, de rostre sobri -la V erge B rurlaque els fidels ca lalans, que la tenen per patrona, anomenen fa·
miliarment «la moreneta». Vetllant la imatge, sovint entre boires, apareix al flanc de la muntanya un monestir benedictí, que
és lloc d'unió de les persones i les tendències més diverses i centre d'irradiació cultu ral qu e ultrapassa els límit s de Catalunya
i fil1 s i tot les fronteres d'Espanya.

No hi ha justícia sense ll ibertat

L'àl1ima d'aqu esta comunita t benedictina és, avui, el Reverendíssim Pare Abat Dom. Aureli 1\.1. Escarré: vint anys al servei
dels mon fos, la reconstrucció d'una comunitat mutilada per la
guerra civil (vint-f-sis monjos van ser assassinat s en zo na republicana), WlO úuensa vida espiritual i una greu malaltia no
1/(/11 acollseguit apagar la flama dels ulls d'aqu est abal de cinquanta-dos anys, la veu apassionada del qual no pot dissimularHe la dolcesa.
Dum Escarré ll a estat la primera au toritat de la jerarquia espanyola, tal vegada l'única, que s'lla alçat per denunciar la contradicció que, segons ell, es dóna en tre la veritat evangèlica i el
règim espal1yol: «On no hi ha llibertat autèntica no hi ha justícia; i a ixò és e l que passa a Espanya», ha dit en una de les seves
darreres homilies.
Cabat el1s lla rebut paternalment, amb tot l'amor que els fills
de sant Benet tenen als hostes, els quals simbolitzen, als seus
/llis, el Crist pelegrí.
-Què en pensa, la Vostra Paternitat, de l momen t actual d'Espal1ya?
-Espanya es troba encara dividida en dos p artits: a quest és
el gran problema. Tenim al nostre darrera no pas vint-i-cinc
anys de pau, sinó vint-i-cinc anys de victòr ia. E ls vencedor s - i
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entre ells l'Església, que es va veure obligada a lluitar al seu
costa t- no han fet res per acabar la divisió entre vencedors i
vençuts. 1 això representa un dels fracassos més lamenta bles
d 'un règim que es proclama cristià, però sense que l'Estat obeeixi els principis de base del cristianisme.
La majoria dels seus dirigents (continua l'abat) són honestos
i catòlics de bona fe; però no veuen prou clarament què vol
d ir ser cristià quant als principis polítics. No han meditat l'encíclica Pllcem in te rris, que és l'expressió evangèlica i tradiciona l dels nostres temps: a la seva llum , la primera subversió que
existeix a Espanya és la subversió del govern.

El poble ha de poder escollir el seu govern
-Segalls la Vostra Paternitat, per quines raons l'Estat es/Jun yol
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és crist ià?

-E l poble ha d'escollir el seu govern i canviar-lo si ho desitja : vet aqui la llibertat. ecessita llibertat de premsa i s inceritat en la informació. Perquè, per exemple, què va passar amb
la «carta dels inteHectuals.? Per què aquests atacs a la premsa i aquestes instruccions judicials? El Govern no té dret a abu·
sar del seu poder: ha d'ésser un admini strador, en nom de Déu,
i un servidor del poble. La (alta d'informació és contrària a la
d octrina de l'Església i això ha de plantejar problemes de consciència als dirigents catòlics d'un E sta t que, si no canvia de
prin cipis polítics, no pOL anomenar-se ca tòli c.

L'abat de A10ntserrat fa una petita pausa i con tinua:
M'he interessat molt i continuo interessant-me, en aquests
moments, pels presoners polítics, l'ex istència dels quals constitueix un dels aspec tes més penosos del règim. La seva presència
a les p resons és troba en relació directa amb aquesta pau que
l'Es tat no ha aconseguit d 'establir. De m oment em preocupen
d'una manera particular aquells presoners no creients de la presó de Burgos que estan incomunicats perquè no van voler ass istir a missa, per fidelitat a la seva consciència ...
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Montserrat és el centre més impo rtant de la cultura catalana
a l'ensems, el m és popular. Com es mira, l'Abat, el Mones tir?
La histò ria ha re t de nosaltres el centre espiritual i el santuari nacional de Catalunya. Seguint l'obra del meu predecessor, l'abat Marcet, m 'he preocupat perquè els monjos tinguin una cultura sòlida i sobretot perquè posin en pràctica la llei evangèlica. Montserrat, que està separat de l món, s'interessa pel món i
per la nostra època: nosa ltres mantenim, sobre tot, un contacte
amb e l poble, i potser és per aquesta raó que els nostres criteris i punts de vista són amplis.
l,

Nosaltres som espanyols no castellans

Els monjos de Montserrat es tan editant una Bíblia crítica
monumen tal en cara là; l'edició popular de l'encíclica «Pace m in
terris» en ll engua catalana ha aconseguit, en dos mesos, una venda de cen t m il exemplars. La llengua catalana sembla constituir
un problema per al govern, que prOhibeix els diaris en català.
Dom Escarré ens parla d'a ques t «problema ».
Catalu nya és un de ls exemples típics a què es pot aplicar
l'encíclica pel que fa referè ncia a les minories ètniques . L'Estat ha d'afavorir aquestes minories i la seva vida cultural. Doncs
bé, e l règi m espanyol posa traves al desenrotllament de la cultu ra catalana. Fen t ús del dre t de petició, reconegut per la llei,
he adreçat, juntament amb cent altres persones , una carta al
vicepresident del govern, capità general Muñoz Grandes, demanant-l i llibe rtat plena per a ]a cultura catalana. Fins avui no hem
rebut encara resposta de cap mena.
L'abat ens assenyala :
~ s un dret que hi ten im , com a catalans. Pe rò ara us parlo
no simplement COm a català, sinó com a home d 'E sglésia. Doncs
bé, defensar la llengua no és solament un deure: és una necessita t ; perqu è quan es perd la llengua també la religió tendeix a
perdre's. Així s'ha esdevingut ja en altres llocs ...
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-Es diu que els catalans són separatistes .. .
- La gran majoria de catalans no som pas separatistes. Catalunya és una naci ó entre les nacionalitats espanyoles. I -com
qualsevol altra minoria- tenim dret a la nostra cultura, a la nostra his tòria, als nostres costums, que tenen la seva personalitat
prò pia al si d 'Espanya . Nosalt res som espanyols, però no castellans.

El Concili ens situa enfront de la realitat

-Creu, la vostra Paternitat, que el CO/1Cili té influència a Espanya?
-El Concili està creant un clima nou. I no podem viure en
el passa t, sinó que ens cal viure en ci nostre present. Jo crec
molt en la trad ició, però no en la rutina. El Concili ens situa enfront de la realitat. Nosaltres, espanyols, poseeim moltes coses
bones i moltes de dolentes. Aquestes, cal canviar-les. El poble
espanyol s'ha transformat; per què no ens hem de transformar,
doncs, nosaltres? El poble espanyol és molt més europeu del que
no rmalmen t es pensa, sobretot a les regions del nord. .. Tot i
que el règim no faci res per afavorir l'europeisme ... !
Dom Escarré es preocupa per l'ave nir d'Espanya:
AI principi, l'oposició tenia por d'una altra guerra civil ; però
ara, de,pré de tants anys i de tanta injustícia, el poble està
¡rr¡tat. .. En principi ningú no desitja una guerra civil; però a
mi em fa por .. . To t depèn de les circumstàncies: ni la dreta ni
l'Es tat no han fet res per evitar una altra guerra. La legislació
del govern és correcta, en general , però no fa aplicar la llei.
Ha augmentat el nivell de vida, però no el nivell cultural ni el
sentit del respecte mutu. La falta de justícia social fa por. Darrerament vaig ser a Andalusia i vaig poder-me'n adonar directament.
L'abat reSL/meix el seu pensament amb aquestes paraules:
L'avenir depèn de la manera com sigui resolt el problema d'a218

vui, que és un problema social, un problema de democràcia i
de llibertat i, per tant, de justícia. l insisteix: En e l fons, és un
problema de c ristianisme : ser o no ser cristians autèntics, tant
en sentit ind ividu al com coHectiu, és a dir polític. CoHectivament, els nostres homes polítics no són pas cristians!

1 Dom Escarn! acaba:
Jo només sóc un monjo : la meva missió consisteix a predicar
la verita t i a pregar Déu perquè es realitzi. ..
José Antonio Novaïs
( << Le MOl1de. , 14 de l10vembre de 1963)
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Symposlum Phase-100
El número 100 de la revista
. Phase . , de l Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona, donarà a
conèixer les ponències i aporta.
cia ns dels grups del Symposium
Phase- IOO, que es va celebrar, la
primera setmana de Pasqua, a la
nova casa de les Religioses Reparadores, de Barcelona .
E l títol del Symposium indica
l'enfocament que es va donar a
la reflexió: . La litúrgia en el moment actual de l'Església i en un
món que canvia».
~rem
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un centenar de persones

de diversos punts d'Espanya;
una quarta part, dels Països Catalan s.
El cl ima va ser com una festa:

la joia de la Pasqua, el retrobament de coneguts que viuen lluny,
l'ocasió de fer noves coneixen·
ces ...
Cada dia es començava amb la
pregària de l matí (hora menor).
Abans de dina r, celebràvem l'eucaristia . Abans de la conferència
oberta a l públic, cantàvem les vespres.
Les sess ions de treball eren en

cas tellà, les celebracions bilingües
i, a més, amb alguns cants en llatí. En les celebracions es va optar per u.na línia de sò bria sole mnita t, amb un cert relleu d'ele ments simbòlics.

Punts més rellevants
de les ponències
l ñaki Oña tibia, de Vitòria, parlà de . L'evolució litúrgica conte mpo r à nia . . Fou un ba lanç de
l'apl icació ràp ida de la Constituc ió de Litúrgia. Hi ha participació més fructuosa, però no s'ha
aprofitat l'entrada en vigor dels

nous rituals per a fer una catequit zació litúrg ica. L'ac tu a l s ituació de canvi fa pensar si no caldria una redefinició de la litúrgia.
Juan de Dios Martín Velasco,
de la Uni versitat de Salamanca,
va par lar de «La litúrgia davant
les vivències socials i culturals
de ,'ho me actual ». Va descriure
el procés cultural qu e hem seguit:
societa t industria litzada, humanisme tècnic, revolucions socials, secu larització, noves formes d'in

c redu litat que no han trobat res
pos tes se ri oses i adeq ua des
Aques ts canvis, a E spanya. han
es ta t m és rà pids.
Ara es dóna la contracultu.ra, la
contestac ió a l'humanisme tècnic,
e l redesco briment de la dim ensió s imbò lica. L'inte rès pe r Déu
no se situa ja contra l'interès per
l'home, s inó qu e s'ajunten. La litúrgia , malgrat les dificultats amb

qUI! es troba ara davant la cul-

tura ha de ser creativa des de la

n ov~ s ituació es piritual, i té una

tasca peda gògica i d'iniciació.
« L'ho me litúrgic» té una aporta ció a fer a «l'home tècnk • .
Pe re Tena parlà d'. EI lloc de
la lit úrgica en la nostra s ituació
eclesial •. Féu notar l'interès per
la c ri;LOlogia (ori ge n ) i per l'escatologia (terme) i el poc in terè'-. o la dir¡cu!tat davant l'ecles io logia, la dim ens ió sacramental
¡ eb va lors in sti tucionals. Destacà ci paper que ha n ana t prenent
e ls lai cs e n l'E sglésia i e n les celebracions. Proposà plantejar l'ent itat pròpia de la litúrgia i fer un
moviment litúrgic que sigui una
ass imil ac ió i profundització de ls
ca nvi s introduïts ràpidament : un a
m ena de Cl:mov iola ~. Assenyalà
que caldrà atendre una comuni
tat diversificada.
Les conferè ncies obertes a un
públic més ampli es feien ca p al
tarcl , a la capella.
Pere Farnés dissertà sobre «La
celebrac ió eucarís tica després del
Conci li». Va dir que la refo rma
es recolza en es tudis sòlids. Notà que la celeb ració s'inscriu e n
la fidelitat a la tra di ció que arrenca de Jesús (o: Feu això en memòria meva ») i en la comunió
eclesia l. Va lorà l'enrocament que
s'ha donat a la lectura de l'Esc ri p tura re lacionant-la amb el misteri recor da t e n cada temps litúrgic, i assenyalà a lguns perills de
desviació q ue a punten avui dia e n
les celebracions.
El bi sbe Alberto I niesta parlà
de • La celebració i la pastoral
clcl s sagraments després del Con221

e lement s més fonamenta ls que
permeten una compren sió de la
situació actual de la Litúrgia.
Els grups especialitzats de la
tarda reunien les persones per
centres d'interès segons el lloc de
treball de cadascú: delegats centrals i diocesan s, professors, pastoral parroquia l i educadors d'adolescents i joves. El darrer dia
varen presentar els diversos punts
del seu diàleg.
Cal destacar que els professors
optaren per arribar a un únic
acord concret i operatiu: es va
Treball per grups i clausura
fo rmar l'Associació de Professors
de Litúrgia, a nivell de tot EspaE ls grups d 'estudi del matí, di- nya, i es va fixar lloc i da ta per
rigi ts per un sub-ponent, agru· a la primera reunió.
paven la gent per ordre alfabèEn la sessió de clausura es va
tic. Discutien alguns punts de la llegir una carta del cardenal Knox,
ponència. Després es feia una tau· prefecte de la Sagrada Congregala rodona, amb diàleg interessant ció per als Sagraments i el Culentre els sub-ponents i el qui ha- te Diví, que, entre altres coses,
via fet la ponència.
afirmava que la reforma empresa
Potser fou en els grups, en les pel Concili no s'acaba amb la puposades en comú i en les confe- blicació dels llibres i rituals, sinó
rències del vespre On sortiren' que exigeix una constant profun·
aspectes més pràctics de la pro- dització.
blemàtica en què es mou la liEl ca rdenal Jubany va cloure la
túrgia, que es podria anomenar sessió i va manifestar la seva ple
dialèctica, entre la fidel itat a la na confiança envers e ls qui treTradició i la mentalitat de l'ho- ballen en la pastora l litúrgica i el
me modern i on es féu ressò de seu apreci pel Centre de Pastoles paradoxes amb què es troba ral Litúrgica. Va dir que tant Rola vida de l'Església en el món ma com els bi sbes estan en diàleg amb els pioners i experts de
d'avui.
Especial interès suscitaren la re- la litú rgia i va exhortar a trebalació entre catequesi i litúrgia, i ll ar sense por.
la recuperació d'actes de pregària
Els assistents s'acomiadaren
que no s igu.in celebració de sa- amb la celebració de l'eucaristia,
graments; per exemple: la litúr- presidida pel mateix cardenal Jugia de les Hores.
bany i amb un breu piscolabis.
Les ponències varen aportar els
F. Xavier Aróztegui
ciJi». Emprant una comparança
agrícola es referí a la «sembra»
de les llavors contingudes en els
nous rituals; a les «influències
me teorològiques»: un cert panliturgismc o sacro.mentaJisme, la
teologia de la secu laritat i de l'alliberamen t i el nou barroquisme;
a l'estat actual del «terreny_ i
a les tasques immediates. Aca·
bà amb un piropo final per a l'e·
quip de . Phase., en català.
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Arran de les secularitzacions
/'Ii.steri; també d'un a aClualització
global dels pLllltS m és importants
cie la teologia;
- s'afirma que molt s problemes personals del capellà tenen
la seva rel en les deficiències del
govern eclesiàstic que 1'10 troba
sort ides efect ives als greus proReunió d'arxiprestos
"lemes pastorals.
Un a ltre aparta t -« les seculaEl dia 4 de març va fer-se a Barcelona una reun ió d'arxjprestos. ri lzac ions»- diu texlualment:
El fe t de les secLllaritzacions
Feia temps que no n 'hi havia i
la proble màtica del bisba t va sa l- ;'lterpeNa profundament la comutar amb tota cruesa, si hem de flitGt eclesial (bisbes, preveres i
creure l'informe multicopiat que laics). Sobre aque.st pu nt es deva redac tar-se amb aq ues ta oca- nUl11a tin a re fl exió se rena de to ta
sió, e ls informes d 'a lguns de ls ar- la diòcesi. No n'hi ha prou am.b
xipres tos assis te nts, que ha n arri- lamelltaciol1s: cal busca r les 'cauba t a la nostra redacció, i algun ses reals, siguin d e (ipus est ruc tucomentari que va sortir als diaris. raia de tipus personal.
Va l la pena reproduir què diu
Des prés d 'aques la cons tatació
aquest resum sob re el tema que sorgeixen diverses reflex ions:
ens ocupa:
- valoració del celibat vol unUn primer a partat que hi és tàriamerzt i lliurem ent assunzit
directa me nt connecta t es titula com una donació total ; gratuï«la crisi d 'identita t dels preveres». ta a la tasca de Jesucrist i de
I nclou e ls següents punts només l'Església;
esque mà ticament anota ts:
- readmissió dels secularitzats
- sensació de no treballar pel q ue Ito desitgin a exercir alguns
fUlur;
ministeris;
- inseguretat ministerial des
- ens preguntem si no ha a rribat ¡a el moment d e parlar del
de 1110lts punt.s de vista;
- el sacerdot pateix per una sacerdoci dels casats;
inadaptabilitat a les noves cir- promoció dels ministeris la'icUf,zstàncies;
cals;
- el sacerdo t so freix un com- lamentació perqu è escandaplex d 'il1feriorit at davant d'altres litza més que Lln capellà es casi
professions i estats de vida;
amb una dona que no pas que es
- s'a firma la l1ecessitat de més «casi. amb el poder, el diner O la
clarificació doctrinal sobre el m i- comoditat.

Un cert nombre de fets ha tornat a posar sobre Ja taula, aquests
darre rs mesos, el tema de les secu lari tzacions dels ca pell ans. Podríe m reduir-los a tres capítol s.
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Secularitzacions i comentaris

Aquests darrers mesos s'han
produït una sèrie de secularitzacions en cadena, algunes de les
quals han tingut ampli ressò en
considerables sectors de la comuni tat cristiana de Barcelona i més
enllà i tot, llil xic arre u de Catalunya. No es tracta d'establir classificacions, però és un fet que els
que ban demanat la secularització
representen figures de capell ans
força diversos: uns han treballa t
en ambients obrers i animat comunitats populars de nOva factura, on han segui t uns camins diferents; altres s'han mogut entre

la tradicional classe mitja, que
constitueix, encara, la franja més
extensa de la nostra església, la
que nodreix majoritàriament els
nostres ambients educatius i
apostòlics, les nostres comunitats
parroquials, e ls nostres cercles de
catequesi; també hi ha qui ha treballat, sobretot, fora ciutat, en les
nostres característiques viles . Un
ventall força complex.
No és estrany que les secu laritzacions hagin despertat ressons.
I que alguns d'eHs s'hagin intentat fer públics.
En Josep Maria Balcells signa
va un article a . Correspondència » (febrer de 1977 ) arran de la
secularització d'un company. En
transcrivim un paràgrafs :
En N. ha fet Uit pas. Potser des
de fora sembla senzill i filts i
tot lleuger. Jo, que el COnec força i alhora vaig viure IIn procés
semblant, puc dir que és un pas
que es fa 1noll co nscientment, pe·
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rò que '10 es d6na sense sofri·
m en ts . Suposa o comporta Uf'!
trencame nt que, tot i haver-lo decidit lliuremen t, provoca LlIt temps
d e «d es ins taNa ció» i d 'una mena
d 'inseguretat d e cara al futur m és
imm ediat. D e mica en mica 110m

va trobant el ItOU espai de vida.
de treball, de compromís ...
La progressiva «sortida. dels capel/mls no pot se r nom és un pro-

blema per als bisbes, que es van
tro bant se nse «personal» p er a
mantenir l'es tructura eclesial. Jo
em permeto d'assenyala r uns aspectes que em semblen m és profWIds i que obligaran de mica en
mica a prendre posicio ns coHec-

ti ves per part dels creients que
estiguin interessats per la marxa

de l'Església.
H i ha el problema humà: en
una societat conflict iva, C011swnÏs-

ta i des perso nalit zado ra, el comba/ en solitari arriba a se r dur i
pot arribar a ser fru strado r ...

Uit segon aspecte que sens dubte s'amaga darrera la resis tència

per part de l'Església jeràrquica
a. accepta r el matrimolli dels ca·
pellons, són els res ;dus d'una con.·

cepció negativa de la sexualitat
humana ...
Ri ha tamb é Uit terce r as pec te
que en. podríem d;, politico-ideo·
lò~ ic

( ... ) L'F.sglésia, a més de

ser portadora del missatge evan·
gèlic, tot ell ple de llib ertat i de

Bona Nova per als oprimits, ha
esdevingut, amb m és o menys in·
tet1ciol1alitat, Lm poder moral,

ideològic, que arriba fin s allà

0 11

s'interioritzen més profundament

les actituds: la consciència ( ... )
El capellà cèlibe, per la seva ma

feixa depen dència vita l dc l'Esglés ia o rgà nica, ha. complert
aques ta miss ió sense adonar-se
m oll es vegades de la transcendència i l'impacle de les seves pa

raules (. .. ) La. renúncia per parI
de l'Església a la llei del celibal
se ria en la pràctica tina certa renúncia a aques t con trol ideològic.
Entre altres conseqüències tin·

dria, possiblem ent, la d'afeblir la
dependència per parI del sacerdol
de l'es tructura orgànica de l'Es-

l'li debat sobre el tema, obliga nt
ta ls els secto rs implicat s a par·
t icipar-Ili, ajuda ria a crear les
condicions favo rables a una sortida correcta. S eguint com fin s ara,
l'Església s'(l/1irà empobrint i env ellint (una enques ta recent assenyala que l'edat mitjana d els
ca pellans a Calalunya és a la rat·

lla dels 60 anys ). El pal70rama na
és pas o pt im is ta i si s'es pera que

la solució arribi de dalt, s'l-¡aurà
d e tornar a començar de ze ro ...

glésia i el seu lligam amb aques·
L'Albert Manent ens envia
a ques t breu apunt que no ha pogut veure la llum al periòdic al
qual anava inicialment destinat,
E s titula : «Un amic ha deixat el
ministeri. .. _:
Durant ,nés de trent a anys de
pelegrinatge llòbrec sota el na·
triment del laïcat ( ... ) Nom és en c ional-catolicisme un clergue, a
la m esura en què es replantegi,? qui ha agradat fer lambé de clerc,
a fans la ide ntitat i la fun ció del 17a 170drit la te, ha suscital o apun·
sacerdot en el conlext del que ha talat vocacions, ha donat conse lls
de se r la comunitat cristia ,¡a es a gratcient , to t fent acréixe r se mpodran ob rir nous ca mins que re- pre la condició humana de mile rs
to rnin la imatge m és autèntica de persones. I no s' hi 17a fet ric
dels c reient s ...
- po tser només ha atresorat bons
T Ol això que acabo d'ins inua r
lIibres- , ni tan sols és prou consés U ll crit d'atenció. La secularit- cient de la seva influència, d el
zació dels ca pella ns no és sola- seti «poder », d e com una pa raum ent tm fet personal que criti- la seva teia, diríem, juris prudènquem, res pec tem o aplaudinz . Si c ia.
els bisbes no volen agafar el brau
Tot d'una, dolorosa sorpresa per
per les banyes i prefereixen si· a uns, irritació no dissimulada per
lenciar el problema, serà arriba· a d'altres, alguna cosa ell e/1 ha
da l'hora que el laïcat exigeixi un fel crisi -antropològica, psicolòreplantejament a fOll s d'un proble· gica- i, per una circumstànc ia
ma que toca la mateixa identitat c oncreta, que no gosaria lligar
de l'ésser del capellà. Repensar amb la virtut de la prudència, ha
això coNeC livam ent , fer arriba r de deixar d'exercir el minis teri
les conclu.sions als responsable:> ple. Les enraonies, els xiuxiueigs,
oficials de l'Església, obrir un arn· els comentaris són diversos. Uns
ta es tructura,
Finalment s'a maga també en
aquesta res is tència un as pecte 'que
podríe m anomenar teològic, és a
dir, quina és la identitat del capellà. His tò ricament hem de reconèixe r que el sace rdo t lla es tat el
fac tò tum en les parròquies, en de-
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l'assenyalen amb el dil perquè

bre. Tot plegat e ll el rlosl r e actiu

im plícitantent tots, des del noslre petit o gran conforl, demanem
als capellans una vida heroica,

de cristians no arriba ni al cinc

perfecla, sense giragonses. Els
bellpensa r-lIs i opulents ja sen t encien: «H o veieu, s'havia d'acabar
així.» I els anatem es, les teranyiries de suspicàcia rOrlden el seu
/l OIIL i la seva persona. Ara ja 110
es recorden de com ha erldegal la
vida del s seus fills o ha r ef el una

vocació professional o mat rimo.
nial a la deriva. H arl oblidat que

l'amic i sacerdot, hom e lliure d'es·
perit, els exhortava a ésser-ne, que

per cent que lots devem, com a
cO lfutl1ió de cr istians, al mossèn
que lla de deixar el ministeri, des·

ancorat per una crisi no pas de
fe, SillÓ, com II e dit abarls, de ti·
pus anl ropològ ic, psicològ ic. Si
pateix, /zem de patir amb ell. Ai
dels qui li fac;" creu i ratlla per-

què es consideren impecables,
sense saber, polser, que només
ho és Jesús, el noslre mestre!
Confesso que, escrivint aquesle.~ ratlles sobre un tema tan ín[im i púb l ic alhora, però lan de·

la pa ral/la. de Déu li través d'ell
assaonava fe s vac¡NlHJ1S, taranl1às
m assa crítics o recargola Is. El fet .

licat, he patit. Però, pen sant en
tots els qui som o eren els seus
amics, i que invoquem el mateix

tanmateix, és tina ferida per a la
comunitat de creient s, sob retot

Salvado r , vt/1I acabar amb UrlS
1110[S de Pascal: «Allò que m'as-

per aquella a la qual ell, sempre
dispalli ble, servia m és. Però, si els

eslà astorat de la seva feblesa .•

tora m és és veure que

nO

tot hom

benpensants m'irriten, també em
desassosseguen els qui, amb segur etat de profeles, carreguen la
culpa a l'Església, COm una ba·
lu erna abslracla, o al bisbe o ria.
m és a la dura lex. Aquests recur·
50s fàcils emmascaren el proble-

m a, que en bona part recau en
la comunitat de fidels. ¿EliS illler·
p eNem prou per l 'exigència de l es
nasI r es obres, que haurien d'ir·

radiar d'una fe m és activa? ¿Trenta-jo/ants anys de vida consagrada

al Regne s 'han d'esborrar per una
crisi, per una circumstància que
no ten im drel a judicar conl si
fóss im el mate ix Déu? ¿Li l/em
fet se mpre costat? No. L es nos-

tres «heroïcitats» no passen gaire de l'eucaristia dominical, d'u·
na almoina reticent

O

massa pro-

clamada, de la leclura d 'UI' lli·
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Parlen els secularitzats
Alguns ca pe llans secularitzats
han rct públiques les seves refl,,"
xions .
S'ha tractat, potser, de comu·
nicar la decisió a un cercle determinat -per bé que relalivament
ampli- d'amics i coHa boradors
par ticu larmenl afecla ts. cosa que
ha aconsellat la forma de carta
mulli copiada i una mica extensa.
Va l la pena co piar alguns paràgrafs d'una d'aquestes cartes r,,"
cents :
El ,neu matrimoni no respon a
cap crisi en relació al m.inisteri,
de manera que el meu desig seria continuar exercint-lo plenament. No obstaHt, donat que ai-

xò no és poss ibl e, de ll/ ano p oder
cOlltil'luar f en t-Izo en tot allò en
què no és illdispensable la condició presbiteral .. ,
He dedica l l a ta la m eva joven-

Iu/ ( ... ; al ministeri amb

lot

en-

tltsiasme, i no tinc cap desig de
deixar de ded ica r-m 'h i p l enament_
El m;llisler¡ presbiteral, co m a

servei a les comunitats cristianes,
és el lI1 ell lloc de trobada persona/ a11'lb Jesuc rist, la m eva vocar.ió, el m eu compromís. El va ig
abraçar amb joia j ove nívola i hi
voldria cOtlt inua r. Ell el seu exer-

cici m 'he fet home i vull dedicarhi IOla la meva vida ...

pogll essi11 viure l'estat de vida
que c reguess¿n nlillor per a ells?
No lli ha cap mena de crisi fo/lCl/llencal a la m eva vida: ni sobre
el ministeri, que ue1 ceuo amb
m és ¡¡'¡usió que mai; ni sobre la
f e, qll e estimo i I r eballo per Jprofl mdir i ditOlldre més que mai; 'Ili
sob re l 'Església, que estimo més

que mui pel fet de mirar-rne-la
sellse Wasio1l s adolescents i jovell ívoles.
Ja sé qll e 110 és lògic l/i poss ible espe rar que l'Església canv;;
de cop i volta tola la seva legislació vigenl ( .. .) El drel t é la seva
importàllcia, t é el seu lIellgualge

munitat cristiana, però no a manten ir-me eH una condició (la celibatària) que se m'lla fet ininte-

i la seva estru ctura vigent, que
cal utilit zar. No vull exigir res
que actualment nO se'm pugui donar. Simplemellt demano l'aplicaciú estrictamen l necessària de l'es·

gra bfe a la m eva vida i, p er tant,

I(/Iut legal vigel1!.,_

Jo un sento ín timament vinculat al compron1Ís de se rvir la co-

En alt res casos els papers impresos han dona t la paraula a algada a allò que, per a mi, és es- guns capellans secula ritzats. Ai·
sencial. Per a mi el celibat ha es- xí Ja revis ta «Comunitats Populat sempre quelcom volgut se- lars »: el seu núm. 2 ( Bar celo na¡
cl/Hdà.riamenl, en funció d'una al- maig de 1977) porta una en trevisIra cosa: el l'ninisteri. T-/a estat ta am b e n J oan Mo ran:
La vocació ha estat en m i com
per a mi una condició legal que
Il e acceplal ¡oiosa m en l ( .. ,) No 1l11ll COsa imposada: des de petil
lillc el m és mínim ressentiment m'he seniil com a assenyalat, com
d'lIave r lliurat al servei de l'Es- a crida t ... , em semblava que Déu
gl és ia el /lZeu vigor jovenívol (_, _) Ito volia així. Era la meva manePe rò les circUn1stàrlGÏes harl can- ra de realitzar-me, perquè sentia
viat, i m olt. Fa temps que l'am- CJu e s i volia ser fide l a Déu no em
bie1lt es va rarificant a l'entorn quedava cap altra opció. Se ntia
del minis teri-celibat fins a esde- allò que Déu tria els que vol. Ara
vel/ i r problema en l'Esg lésia ( .. ,) això em fa la sensació que nO
P.s possible, p erqu è és LlI' fel, t e- passava per la m eva personaUnir vocació al servei presbite ral tar
sense tenir vocació a la virginiLa can t radicció ha anat creixent
tat . f això, ¿no sembla demanar cada d ia. Abans no l'experimenta·
la conveniència que els preveres va Hi m'es fo rçava a descobrir-la.
per a mi, nociva. 1 que, per altra
part,

110

està 17ecessàrial1l eUl ll i-
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Formava parI del m eu ofici de
capellà. Em senlia crida I a complir·lo, i ser responsable d'w1a
lasca que considerava important
em feia se1llir un home necessa-

ri. Però aquí (a Sanla Coloma) el
que ha agafal volum, sobretol, és
la vida real. La gel1l -sobrelol
e/s que s'interessen per millorar

el barri- no 1n'han buscat com a
capellà sin6 com a persona cor·
rent, COm tOl veí m és del barri, i

per fer coses a favor dels homes,
que he anal valorant cada dia
m és. En canvi, quan venien a bus·

car·me per fer de capellà, em bus·
caven per coses que cada vegada
em. rebotaven més interiorm ent:

no els trobava sentit i se m'apa.
reixien, m és aviat, com a actes ru·
tinaris ...

Penso que el capellà ha de ten·
dir a desaparèixer com a persona
sigllificada en el grup. El sacer·
doci el lel1im Iols . No el veig en·
cornat en una sola persona, SÜ1Ó

collectivamenl, en el grup que viu
i celebra comunitàriament la fe .

Descobreixo el sentil del sacerdot
dins la mateixa vida, com tm de
tants ...
De moment d eixo la parròquia.
Penso viure com un de tants.
Penso casar·me. I, en la mesura
q ue la vida em vagi comprometent, penso co ntribuir a l'edifica·
cid de la comunitat. Es més, e n
aquests moments sento la neces-

sital de celebrar la fe, de comu·
nicar-la i fer-la c réixer, d'ajudar

a fer.la néixer ...
La revista . Primera Pl ana .
(núm . 10, abril de 1977) publica·
va una entrevista amb Antoni An-
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tonijoan: «Habla un cura ca ado .:
Jo volia se r sacerdo t i vaig ac-

ceplar el celibat perquè era ulla
condició il1dispensable. En un
moment d eterminat vaig comprendre que el matrimoni fóra ,
p er a mi, una realització personal i que em duria a una plenitud major. Crec que no vaig errar-m e: que puc viure la meva
vocació d e casa t i la m eva voca-

ció de sacerdol en el que lé de
fonamenla l.
A la pregunta sobre si havia
demanat la djspensa , contesta:
No, 110. Jo no Ize se ntit ni sento haver perdta la vocació de ca-

pellà. S er capellà és Ireballar en
la tra nsmissió de la fe, fer néixer
la comunitat de creients i accep-

lar d'animar·la. Penso que podré
continuar fent aquesta tasca a la

m eva comunilat

( ... )

Nalural·

ment, si puc mantenir aqu es ta

poslura és perquè aquí a SallIa
Coloma compto amb altres capellans i am b altres comunitats q ue
m'ente nen.
Pe rò, ¿no traeix tal vegada la
paraula donada?

La meva paraula continua fe rma. Hi faltaria si desertava d e la
línia d'es timar i donar-me als al-

Ires, que és la crida fOl1am enlal
de l'Evangeli ( ... ) La qüeslió del
celibat és una qüeslió de fideli·
tat a mi mateix, i repeteixo que
mai no he sen tit la vocació de

cèlibe.
Crec que l'Església d'avui nO
és capaç d'iUusionar prou a nin·
gú. Ss com l'home que entrega
la seva vida a una causa política
i decideix no casar-se per poder

I reballar·lli amb m és intetlsiwl.
Per això cal senlir qu.e el seu tre·
ball és necessari, útil; però malauradament no és això el que
s'esdevé a l'Església_ D'altra banda, crec que la vocació celibatària és possible, però crec que ha
de ser una decisió lliure de ca·
cia capellà. Així l'Església s'enriquiria ( ... ) Diria que el celibat
es torlla hlsostenible a causa de
la crisi. I veig que la veritable
víclima de tol això és el poble,
que va quedant·se seHse sacer·
dots ...

També a Girona
Pe r acabar, val la pena deixar
constància que el setmanari gi·
roní «P resència» dedica cinc pà·
gines a aquest tema el dia 9 d'abril. Publica, entre altres coses,
la resposta de cinc gironins secu·
laritzats a una enquesta de la re·
vis ta i una resposta col'lectiva, en
deu punts, que no segueix les
preguntes de l qüestionari i que
va signada: «coHcctiu d'ex-cape·
1Ians de Girona». Ens ha semblat que valia la pena de reproduir-ne uns paràgrafs.
Considerem que l'experiència
que hem tillgut en l'exercici del
sacerdoci ha estat positiva. No
som, doncs, uns ressentits ...
Considerem que la nostra actitud en deixar el ministeri sacerdol al 110 va ser cap abandó, cap fugida, ni cap pèrdua de vocació.
S eguim intentant conservar anlb
altres formes de vida la nostra
actitud de servei als homes i la

llostra fraternitat amb toOlO"'-I,
d'acord amb l'esperit de l'Evangeli. Alguns de nosaltres tim s'avindrien a torna r a exerC Lr certs
ministeris amb determinades condicions.
COlltinu el1l creient, almenys la
majoria, en la necessitat de ~a
presència del Poble de Déu erlllIlg
del mÓIT, COm el lleval que terIIlen/a la massa. Però aquest Poble de Déu l/O pot estar monopolit zat per UI'! estament clerical. ..
Creiem que l'autèntica pobresa
evangèlica és la de l'llOme normal
que lla de bus.:ar-se i conservar
lOl I reball diari per a mantenir-se
ell i la seva fantília, vivint constUlllmenl en la inseguretat d'un
flllur fo sc i també en la manca de privilegis i consideracions
especials dins la societat .
Creiem que la llei purament
eclesiàstica del celibat és anli"umana, anticristiana i no té cap
fonament evangèlic: Pere, primer
cap de l'Església, era un 110me
casal ( .. .) Amb 101, acceptelll el
celibal com un caml molt e$pecial, escollit lliuremelTl per deleTmil/ades persones, però sempre
al/Ib la possibililat d'abandona rio s; les circumstàncies pròpies o
alienes així ho demanen. ( ... ) La
cOl'l1paració que a vegades es fa
amb el compromís matrimonial
és, evidentment, fal sa ...
Volem fer constar que res pec
tem ['actitud de tots els nostres
companys que segueixen eH el ministeri sacerdotal. No voldríem
que aquestes ratlles fossin utl mOtiu d'inquietud per a ningú
quant a la seva opció persona.l.
Senzillament, heUi intentat expres·
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sar clar i català el que nosaltres
o pinem sobre els punts que ens
ha sugge rit l'enques ta, sense pre-

tendre tenir el monopoli de la ven'tar.
Lamentem no poder donar encara púhlicament les noslres da·
des personals completes. Per des·
gràcia, això ens portaria avui uns
riscs que no creiem Ilaver d'afrontar inn ecessàriament.

•

•

Fins aq uí el dossier.
¿Serà necessari dir que el fet

d'haver reproduït aquesles rallles
no vol pas dir que . Quaderns .
su bscrigu i lates i cada una de les
seves afirmacions?
Ens hi ha me nal el desig de
no elud ir el proble ma, posat que
de fel hi és i ja comença a pa rlarse'n obertament. En aquestes circums tàncies, silenciar-lo ens semblava a no rmal. I no voler-li donar es ta lul públic pal ser el primer pas per no mirar de cara
una qüestió que eslà demanant
de l'Església, com a cos social i
estructurat, una resposta que sigui una altra cosa que un simple
desconeixement ,

Josep M. T%saus

230

Lleida: decepcions I esperances
AI nos tre bi sbat, com gairebé
en tots e ls de casa nos tra, hi ha
una davallada després de l'eu fòr ia pos tconcilia r. L'es tat d'ànim
de ls clergues és bastant baix. Els
la ics po tser no ho ac usen tant,
perquè tenen una tasca familiar j
professiona l qu e omple les seves
vides. Però aquells pocs que sentc n com a seus les ruptures i e ls
tra umes ecles ia ls experimenten,
també, un esta t d'esperit bas tant
.arran de terra en contemplar la
pa noràm ica de l'església dioce·

sana.
Reporto avu i clos esdeven iments

qu e só n ---cI prime r sobreto t , per
la seva ext e ns ió i la seva duradauna mos tra de l treball que es va
fen t i de to ta la cà rrega de pr<}
blc mes pe rsonal s i ideo lògics que
dificulten, ben segur, l'acció de
l'Esperit de Jesús.

La parròquia de Fraga
La comun itat de Fraga. fra n lerer3 a mb l'Aragó (o, s i voleu, de
llengua catal a na i de d ivis ió provincial a ragonesa), anossega un
tra uma fa força temps. l , amb
e lla, tots els cristians que estim em la nos tra església diocesa na.
Fa uns anys, la comun itat fraga tina va e mprendre una reflexió seriosa sob re la 1ínia pas toral
que calia seguir segons les Unies clel Concili Vaticà Il. Aqu es-

la reflexió -cateques i d'adults o
c u rs dc teologia- que va a rribar a molts grups de manera s istem àt ica i progress iva, va acabarse amb un a consulta mass iva a
tota la po blació. El conjunt de
conclus io ns va se r formu la t en
una setmana de pas to ral i rep re·
~cn t a -o ha uria de representarIes línies bàs iques de pas toral a
~egui r per la comunitat pa rroqu ia l. Un consell pas toral de laics
i sace rdo ts és l'e nca rregat de vetll ar-ne la continuïta t. To ta aques·
la orien tació ha es ta t aprovada
diverses vegades pel senyo r bisbe, Dr. Ra mo n Ma lla.
Pe rò un a cosa és la lle tra escrita i una a ltra la seva traducció
en la vida persona l i comuni tàr ia.
Les qüestions i els problemes
humans en què intervenen moltes pe rso nes van agafant, sempre, e l colo r de ls diferents grups
ideològics. Però Fraga, a m és, és
un lloc mo lt a pte per ser guanya t
per a l propi front: s igui eclesiàs·
tic ( bisba ts de Lleida, Osca, B ar bas tre ), s igu i provincial (Osca o
Lle ida), s igui idiomàtic (català o
castellà l. Els diferents interessa ts s'a propen a Fraga pensant en
e ls seus idea ls. Suposo que no
tri ga rà a fer-h i acte de presència
a lgun clels grups religiosos proseHitis tes que hi ha dins mateix
de l'Església.
Ja fa temps qu e e ls tres sacer do ts de Fraga fan objecte de c rí
t iques, enfrontaments, signatures,
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lluit es i intervencions caciquistes
que se serveixen d'algun clergue
per als seus interessos. En l'ac
tualitat dos del s sacerdots han
presentat la seva dimissió de la
parròquia, entre ells el responsa
ble.
Així doncs, el senyor bisbe ha
de fer un pas, alhora enèrgic i
assenyat, que possibiliti la conti
nuïtat de la Hnia pastoral empre·
sa . Però la solució que hi doni
difícilment podrà salvar tots el
elements en joc, perquè ja fa any'
que s'haurien d'haver enfronta t
certs aspectes i avui és humana
ment impossible una solució ple
nament sati sfactòria .

Parla el senyor bisbe
l què hi diu el senyor bisbe?
preguntarà el lector.
Em limito a copiar alguns parà·
grafs d'una entrevista que li va
fer, fa cosa d'uns tres mesos, la
periodista María José Arellano.
que va ser publicada al periòdk
fragatí . La Voz del Bajo-Cinca.,
i de la qual va fer·se una sepa·
rata que ha conegut força difu
s ió.
ns bo de saber que, a més de
l'església parroquial (on hi ha dos
sacerdots), Fraga compta amb
u na altra esglés ia al barri dels
afores, de la qual s'encarrega un
altre sacerdot.
Avesats a l'antiga idea de rec·
tor (és a dir, el qui disposa) i
vicaris (els qui obeeixen), no és
estrany que es faci difícil, a al
guns, en tendre el pas a la concep232

ci6 de tot s els sacerdots constituint una sola unitat d'actuaci6.
Això com porta subordinar la prò
pia ¡'lidativa personal a la con
sideració de tots i acomodar-se,
en el ministeri, a allò que es de·
te rmini conjw1tament, o -si no
hi ha unanimitat- al que deci·
deixi la 11'lajoria amb l'avinença
del res ponsable pril1cipa l, que en
el cas concret de Fraga és mosst n Valeri, segalls consta explíci·
tamell/.

Aquesta nOva concepci6 respon
a les orientaciolls d el Concili Va-

ticà Il r.. .) I tots hem de tenir
el màxiJn interès a dur-les a la
pràctica: ho exigeixen la fidelitat
i la fe en l'Església i el millor ser·
vei dels fidel s, en bé dels quals
van ser promulgades.
Ss. doncs, evident que el bisbe
té el dret i tall/bé el deure ( ... )
de reorganitzar els eq,dps, si ho
considera convenient, per mante·
nir Ulla línia pastoral d'acord amb
el <oltcili. I això és encara més
clar quan --COm s'esdevé a Fra·
ga- la línia pastoral ha estat
aprovada explícitament pel bisbe.
A la comunitat fragatina hi ha
un Consell Pastoral que està ben
informat de la situació. Quina és
la seva postura ?
Per la mateixa ra6 de respecte
a la responsabilitat del bisbe, el
Con sell Pastoral, tot el temps del
seu funcionament, ha a.cceptat les
decisions que ha"l dimal1at de la
Jerarquia. I és per a mi una sa,.
tisfacció expressar, una vegada
més , el meu recolt.ante,ll a la tasca d'assesso ram ent i corresponsabi/itat pastoral que ha portat a
terme per tal que la parròq'lÍa de

Fraga vagi caminant d'acord amb
les normes del Corlcili. D'aquí el
recolzamenl que dono, moll de
gltst, a la seva tasca.
Essent com és un organisme re·
presentaliu de la Parròquia. era,
per a mi. Wt deure escoltar-lo,
tal cOm he tel amb li/oIt de gust.
La seva poswra acwal és la mateua d'altres ocasion s: exposició
sincera dels seus punt s de vista
i acce ptació de la decisió que dóna el bisbe. La seva màxima iliusió hauria estat que l'acció pas·
to ral de conjunt, que el bisbe ha
promulgat com a necessària en
diverses ocasions, i on el treball
en equip dels capellans ocupa Ull
lloc preferenl, s'llagués pogul dLII
a lenHe sense tanta oposició; o.
m és bell dit, amb W1a coHabora·
ció cordial de Iol s els c ris tians ..
La divisió (d'opinions) només
pot afavorir els que tenen interes
sos positivam ent contraris al
creixemel,l de l'Església ell la lí·
nia marcada pel Concili. J!s evident que perjudica la 'c omunitat
de Fraga, la qual constitueix realment una unitat esp iritualment i
civilme nt ...
IIoldria recordar tOL posanl-hi
l'accent, la idea, clarament expressada pel Concili, que els sacer·
dot s actuen , a les parròquies, en
nOm del bisbe. Com és lògic, no
ho dic amb afany de poder ni
per anuI-tar la Ïlticiativa dels capellans, que és necessària . Ho re·
cordo perquè no sigui passat per
alt un aspecte que posa fora de
qualsevol dubte el dret del bisbe
a assen.valar unes línies de pastoral, l'obligació de seguir-les els capel/ans i el deure de co/laboració

s i/lcera per part de tot s els fidels
I amb molta 1nés raó quan aquestes linies -com és el cas de Fraga- són fruit d'LllUI reflexió conjunta de tots els estamenls de l
poble de Dé«: sacerdols amb el
bisbe, religiosos i laics.
Es tic segur que les divergències
que Ilall sorgit a Fraga obeeixen
a diferents maneres de pensar en
coses accidentals, dive rgènc ies
que poden i han de ser superad es -n'est ic segur- de la manera que indiquen la fe i l'obe·
diència . Si no fos així, em cald ria
pensar en uns il1tent s d'jnslrumen·
talit zació molt lamel1tables pel
q ue suposen de falta de sentit
c ris tià i de respec te CI la comuni·
to/ de Fra ga, la qual desitja viu
re la seva fe actualitzada, tal com
demana l'Església.

Catequesi de preadolescents
Tots hem se ntit a parlar del ca·
tecisme de preadolescen ts que ha
presen tat la Conferènc ia de l'episcopat espanyol.
Al nostre bisbat ha tingut lloc
un curset de dos mesos per estudiar-lo tranquiHamen t : hi han
pres part una vuitantena de persones a raó de dues hores per setmana. J:.s un bon servei que han
ofert l'eq uip del Secreta riat de
Catequesi diocesà i la De legació
diocesana d'ensenyament religiós.

t.s així. realmen t, com cal treballar a nivell catequè tic, trencant
amb les ca pell etes de grups i grupets i amb l'empobriment que
comporten, sobre tot quan es trac233

ta de catequistes d 'adolescents i
preadolescents.
El bisbe J aume Camprodop, de
Giro na ---encarregat de la ca te·
quesi al si de ]a conferència epis-

copal catalana- , ens ho recomanava: «Aqu es t curs, el que hem

de fer és es tudia r ben bé aquest
instrum ent que l'any vinent ha de

sortir ada pta t ple nament a la llengua i al tarannà nos tres ». Tal era
l'o bjec tiu a què anava des tinat el
cu rse t de Lleida.
Si de cas - pe nso- caldria fe r·
hi una críti ca: quelcom hi ha entelat els vidres per on havíem de
veure 3mb claredat la fun ció de

la ca teques i en l'E sglés ia.
M 'expl icaré. La carta de canvo

ca tò ri a del curset anava dirigida,
jndisc rimin adament. a comunitats

i a directors d 'escoles. I la raó és
aq uesta: perquè els destinatari s
del curse t eren, també indiscri-

minada ment, els professors de re ·
ligió de segona e tapa d'Ensenya·
ment General Bàsic i els catequis·
tes de preadolescents de les comuni ta ts c ris tianes. Això vol dir
que la líni a que segueix el Secretar ia t diocesà de Catequesi bar·
reja esco la i cateques i, en comp·
tes d'acla rir els camps.

Penso que aq uesta línia -de·
fe nsada pe r fo rça organismes d'es·
glésia- costa rà llàgrimes dintre
d'un s anys. Penso que aques ta
pos tura que de fensa l'ús de l'es·
co la com a plataforma catequè tica és un ma l pas que dóna l'església, o, millo r dit, certs grups
ecles ia ls.
Vindrà dia, en e l procés secularitzador ( i ja l'estem entrellu·
can t), que vo ldre m defensar una
3ss igna tura a l'escola per presen·
tar·h i la face ta religiosa de la humani tat i que ni això e ns se·
rà acceptat (en més de quatre ca·
sos) per cul pa d 'have r abusat de
la p latafor ma escolar per fe r-hi
cateq ues i i altres proseHitis mes .
Fina lment, i per acaba r aquesta cròn ica, vo ldria posar de ma·

nires t un a ltre aspecte criticable
de l curset. Ha estat , una vegada
més, una mostra del sentit colonitzador que pres ideix l'orientació
pastoral cie mo lts organismes del
b isbat: l'atenció que ha presta t
a la terra, al país, a la llengua ca·
ta lana ha es ta t nul·la.
Pe rò, c om que es trac ta d'un
problema sobradament conegu t,
no ca l parl ar-ne més.
Xavier Ba tis t e
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Crònica d'Urgell
L'empobriment de les nostres
comarques

Hi ha fets que marquen la lame ntable, però objectiva, anèmia
social de les nostres comarques.
Un empobriment que ja no para
ningú. E l Consell de Pastoral, en
la seva cinquena reunió, remarca-

va recentme nt el panorama alarmant de les nostres terres, e l seu
empobriment constant en persones i bens i, consegüentmen t, la
dificultat d'un dinamisme pastoral creador i expansiu. El Consell
del Presbiteri, tractant la temàtica dels ministeris a la nostra diòces i, s'adonava de la realitat socio lògica d'unes comarques amb
poca gent i pocs preveres . Una setantena de preveres, més aviat
joves, han abandonat el bisbat els
deli darrers anys: alguns s'han
traslladat a Barcelona, 32 s'han
secularitzat. Aquesta és la situació que han constatat els dos organismes pastorals més importants de la diòcesi. Algunes parròquies han perdut tots els seus
habi tan ts. la majori a han disminuït en xifres alarmants i, aviat,
fins i tot perdran el nom. Efectivament, s'acaben de publicar unes
normes sobre la concentració d'arxius parroquials. Els llibres d 'actes en la majoria de comarques
s'han concentrat en e l cap i ce n~
tre arxiprestal on s'han establert
un o dos arxius. Els rectors no
aixeca ran acta de les celebracions
sacrame ntal s, solament trametran

unes dades a l cap de comarca, on
s'omplirà una fitxa. La seguretat
serà moll més gran, però els rectors de poblets petits podran ar,-aconar els hi stòrics segells amb
"b titulars de les parròqules. Algú ha dit quc és un cent ralisme
burocràtic copiat de l'adm ini s tra~
c ió civil. Només en dono fe.

Església diocesana i ministeris
Aquestes són algunes de les
conclusions aprovades en la darrera reunió del Consell de Presbiteri que tractà del tema . Esg lésia diocesana i ministeris»:
- Assegurar que hi hagi a totes les comunitats algú -prevere, religiós, seglar- que procuri congregar, sobretot els diumenges, per a la pregària i la litúrg ia
de la Paraula, el poble fidel.
- Als sacerdots secularitzats
que ho desitgin i perseverin fi~
dels al compromís de creie nts, els
haurien d'estar oberts els mini s~
teris exerci ts pels altres creients.
- Continuar fent esforços perquè e l mini ste ri catequètic , al servei de Ja transmissió i creixement
en la fe, sigui prese nt a l'interior de les famílies, en l'àmbit parroq uia l i escolar i en el món dels
joves i dels adults.
- Vetll ar pe rquè hi hagi matrimon is que animin cristianament
la vida familiar (moviments, associacions, etc.), i assegurin tam235

que en la campanya pro-electoral
han estat aquestes els únics objectius dels aspirants al poder. Hi
moni cristià .
ha hagut força assistència als actes polítics, més interès també a
llegir i comen tar la premsa, peEl bisbe d'Urgell ja no
rò una notable i ben lògica desho és de Solsona
orientació a l'hora de prendre
una opció concreta. En els poAI principi de ma rç ens arribà blets, on la informació no ha inla notícia de l'acceptació, per part cid it tan intensament, domina
del papa, de la dimissió del doc· més una indiferència amb tonator Josep Bascuñana, bisbe titu· litats d'escepticisme . N'han senlar de Solsona . Hom considera- tit tantes de paraules boniques i
va aquest fet com un primer tot continua iguali Caldrà desperpas per al nomenament de bisbe tar l'esperit de responsabilitat i
residencial en un temps imme- participació. En aquest sentit Càdiat, ja que el bisbe Joan Martí ritas diocesana programà un
governava la diòcesi de Solsona curset de mentalitzaci6 social i
com a adminjstrador apostòlic política per presentar el ventall de
«sede ple.ta. des del mes de no- les diverses opcions polítiques al
vembre de 1974. E l dia 2 d'abril nostre país i la postura cristiana
fou anunciat oficialment el no- davant aquest fet. Tingué lloc a
menament de monsenyor Miquel Balaguer els dies 30 d'abril i 1r.
Moncadas per a la seu solsonina. de maig. Donada la validesa dels
El nostre bisbe declarava que el temes tractats, altres sectors diobisbat de Solsona té problemes cesans han manifestat interès per
específics que no pot resoldre fà- tenir una informació semblant,
ci lment un administrador apostò- salvan t sempre la convenient neulic amb poc temps de dedicació . tralita t de l'Església. Neutralitat
Una bona notícia , doncs, per a defen sada per la majoria dels
les dues diòcesis afectades, Solso- cristians. Fins i tot el CoHegi diocesà d'Arxiprestos publicà, el dia
na i Urgell.
6 de març, unes normes sobre la
utilització dels locals de l'Església per a activitats no eclesials.
Clima electoral a les
Aquesta llibertat de l'Església és
nostres comarques?
un condkionament important per
a una altra llibertat i justícia que
Certament hi ha clima electo- tots volem que surti de les ur·
ral a les poblacions més grans, ja nes.
bé la formació cristiana de les
parelles que demanen el matri-

A. Mirabet
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Crònica de València
eclesial, però sí podem demauar

La catalanització de
l'Església valenciana

ell el nom del nostre poble que
no se li obligue a parlar ab Déu

La polèmica de l «català-valen-

ciana» ha pres CDS ja dintre de
l'Església. Fa u ns quants dies cinquanta-un sacerdots han fet co-

nèixer un escrit enormement
contesta tari, que han enviat a tot
el c.Iergat de la diòcesI, per tal
d'obrir els ulls dels incau ts sobre
la catalanització de la litúrgia,
especialment en el Llibre del Poble de Déu.
L'escrit, una mica llarg i enfarrag6s, ha estat redactat en caste llà i «valenciana», i per fer-ho
més solemne ha estat dipositat
en casa de notari. En reproduïm
uns quants paràgrafs:

Esta és la raó de la llostra

ilO-

ta: No se r ni aparèixer còmplices

del gravíssim dany que s'està causant a l'església Valentina i fernos eco de la veu de protesta dels
l/Ost res feligresos .
Si filts ara hem callat, ha segut per respecte als nostres superiors i amb l'es perança que
adoptarien les mides promeses
(B.D., .narç de 1976) que ell va
hem esperat mes d'un any.
Com a sacerdot s valenc ian s que
som, reconeixent que la Regió o

el Regne de València té personalitat pròpia, que li ve donada secularment per un dret, per una
cultura, una Ilis tòria, una geogra-

fia i una llengua ben de finides.
No volem mesclar res de polític ni econò mic ab lo purament

en Wla llengua que no és la seua ...
Demanem als nostres superio rs,
i els Ilo preguem ab tota urgència, WI S texts litú rgics en la nostra llengua valenciana, és a dir,

ell la llellgua que parla el nost re
poble, accesible a la majoria de ls
fid els del Regne de València ...
... Sentint-Ilo m olt, nos cree m
obligats a manifesta r als nostres
superiors que els texts que se nOs

proposen per a la celebració de
l'Eucaristia no responen a les exi-

gències pastorals del nos tr~ poble valencià, perquè:
a) estos texts, segons la pròpia declaració del preparador del
Llibre del Poble de Déu , estan re·
dactats en català, i la nostra llengua ilO és esta sinó la valenciana;
b)

la comissió que ha adaptat

els tex ts 110 sabem que existixca
cal1ò llicament;
e) est e «Llibre. que hauria de
ser signe d'unitat i «tm instrunIent de pregària i amor. s'ha
cOllvertit no únicament en un lli-

bre polèmic sinó ell bandera de
desunió entre els sacerdots i fi.
dels de la diòcesi. Només per este
n'lotiu haurien d'have r-lo rebut ja/
els supe riors ...

Va lència ell té dret i li urgix
tindre sa edició típica dels texts
litúrgics en valencià ... La nos tra
Regió no deu emparar·se en el
d ret que es publicà en la h zst rucció del Consilium de 1-69 per a
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pel que rou president de la Comissió litúrgica de València i que
talà al valencià, sinó que per tin- en un principi demostrava molt
dre l/lla llengua viva i que s'en- interès en la preparació dels texse Hya hui, l1a de t;'ldre una tra- tos, però que més endavant es va
duèeió direela del lext lIall a la deixar influir pel grup de «valencianistas» de parla castellana,
nostra llengua valenciana.
I si fins ara hem accep!at a que els agrada el valencià per emdisgust els texts catalans prepa- prar-lo en el folklore, i que, a
rats per la Comissió Jnterprovin- més , són e ls qui avui ocupen alt s
eial Valel1tino-Tarraeonense ab cà rrecs a l'ad ministració local.
unes xicotetes adaptacions al va·
Aquest grup d'inteHectuals «valencià com a única opci6 possi- lencianistas » protagonitzaren l'alble i sense cap altra alterna tiva, tre dia un vergonyós incident
ha segut, no per convenciment d e ocorregut en un acte d'exaltació
posseir tm tex t valencià, sin6 per valenciana, organitzat per eUs als
obsequiosita t als nos tres supe- salons de la Llotja. En acabar
rio rs i per haver ignorat la fa i· les intervencions, i ja a punt de
làcia i · les vertaderes intencions sortir, el pare Pere Riutort (ou
que en tot este procés s'amaga- escopi nat a la cara per un dels
l'ell ; que cada dia estan més paassistents, solament pel fe t d'eslents .
tar all í present i no assentir a
.. .Cal que es I1omel1e una comis- tot el que allí es deia. Pel que es
sió d'especialistes el1 Sagrada Es- veu aquesta gent no li perdona
criptura, Teologia, Història, Li- al pare Pere Riutort el fet de ser
lúrgia, Pastoral, Filologia, Músi- un dels responsables de la cataca ... , a fi que ab el major cornp- lanització pel seu Llibre del Poble
le i fideli tat es duguen a fe liç ter- de Déu. La policia intervingué enme les traduccions . No volem in- duen t-se el pare Riutort com si hatromisions de ningú. València, a gués estat ell el provocador. L'enDéu gràcies, compta entre el seu demà el diari incloïa un escrit
clero ab més de cent graduats, seu explicant e ls fets tal com van
en tre els quals n'hi ha de molt ca- ocórrer. Un d ia desp rés, li conpacitats en estes especialitats .. .
testava un de ls qui van presidir
Ací queda, doncs, la proposta : l'acte, Pasqual Lainosa, tinent d'al«que es nomene una nOva corn is- calde i president de la Junta Censi6 d'especialistes» i tornar a es- tra l Fall era, màxim representant
perar set o vuit anys més fins que de l'anomenat «Bunker Barraes presente una nOva traducció a queta», fent-li un atac personal i
la llengua del nostre poble dels difamatori molt' a l'estil d'aquest
textos litúrgics; que és el que, en personatge força conegut per tots
el fons, busca aque ta gent, que el valencians.
per cert «se ex presan mejor en
e.s vertaderament lamentable
castellano •.
que aq uesta gent no utiUtze la
Aquest grup està capitanejat sali va per di alogar amb el qui
fer els canvis i substitucions que
es cregueren convenients del ca-
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no pensa com ell s en ll oc d'escopi r-li a la cara.

Les associacions de veïns
presenten la seva lluita
Una nova i vertadera força social i política ha nascut al si del
poble valenc ià. E s tracta de les
Associacions de Veïns que, fa un
temps, s'han anat formant i organitzan t e n una Coord.inadora
-plataforma superior de les reivindicacions de tots els barris i
pobles de l'e ntorn de la ciutat.
Últi mament la Coordinadora
s'ha marcat dos objecti us principal s: per una part, la conversió
en parc i jardins públics de l'anti c llit del Túri a en e l seu pas per
la c iutat (lIn total de 1.600.000 m.'),
i per l'altra, conservar el bosc
del Saler i la Devesa de l'Albufera com a propietat de tot el poble, i parar l'avançada es peculadora de l'Aju ntament que ha anat
parce Hant i venent terrenys que
pertanyen a l poble, per edificar
i construir propietats privades_
QlIant al ll it del Túria , era destinat, segons l'antic projecte, a estacions de tre n i autopistes, les
quals dividirien la ciutat en dues
me itats . Gràcies a Déu i a la UWta del poble, en gran part dirigida per les Associacions de Veïns,
aques t projecte, se l'ha hagut
d'empassar ¡'Ajuntament, que ara
sembla, quines coses!, partidari
de destinar-lo a zona verda. Entre
a ltres coses la Coordinadora fou
la promotora d'una concentració

dintre el jaç de l riu , aprofitan t la
festa popula r del diumenge de
Pasqua, on totes les Associacions
de Veïns que fitaven amb el riu
anaren arriban t amb moltes pancartes, que de formes diverses
venien a dir qlle el llit del Túria
és del poble i e l poble el prefereix verd. Aquesta manifestació
fou multitudinària i pel que sembla, produí e ls seus efectes, ja
que d ies desp rés era re tirat el
projecte d 'autopistes i aprovat el
dc jardins.
Pel que fa al Sa ler, el poble
vale ncià enca ra s'ha manifestat
més osten tosament. El diumenge
8 de maig, i seguint la crida de la
Coo rdinadora , més de quaranta
associacions de veïns de la ciutat i pobles de l'Horta es congrega ren e n un gran a plec a les pinedes del Saler, ocupant pràc tiw men t lo la la zo na. Com que fé u
un bon dia de sol, aprofitaren e l
m atí per a prendre el banya la
platja i recórrer a discreció els
maravellosos para tges d'aquesta
frondosa selva al costat de la mar,
que no debades s'anomena el «pulmó de València • . Si bé és d ifíc il
de calcul ar, estem segurs que els
va le ncians desplaçats a l Saler per
passar e l dia i prendre sim bòlica ment possessió d'aquest terme superaven els 25 .000.
Des prés d 'un dinar de camaraderia per rogles, una meitat dels
acampa ts anaren concentran t-se a
poc a poc en un lloc, on se celebrà la gran Assemblea . En la
primera part actuaren diversos
conjunts musicals de la cançó popular valenciana com AI Tall, Els
Qua tre Z, Paca Mu ñoz, i d'altres
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que foren aplaudits amb un entusiasme ma.i vist .
En la segona par t intervingueren representants de diverses associacions que resumiren els pro·
blemes i les re ivindicacions de
ta ls el - sectors, al mateix temps
que a puntaven les alternatives
precises per a a rri ba r a les solucion s. Com una altern ati va neces·
sària i defi niti va s'apuntava per

part de tots la cons titució dels
ajun tame nts democràtics.
En acaba r, fou de des tacar e l
compo rlament cívic i respecLu s
de tots els assistents que, ma lgrat el gran nombre i e l seu esperit de lluita con tra les injustícies mun ici pals, en tot moment
mantingueren un ordre correcte,
fins i to t els xiquets que es diverti ren a desdir. Finalment els nombrosos autobusos anaren desfilant
amb llurs pancartes amb missatges relatius a l'acte, enduent-se
els veïn s cap al s respectius barris i pobles.

L'objecció de consciència
Per tal de pro testa r contra la
violència, les guerres i la repressió, un grup d'objectors de cOnsciència realitzà pel febrer una vaga de fam a la res taurada i cènI rica plaça de la Mare de Déu.
Aquesta vaga de fam es desenvolupà d'una manera molt particular. Fou una vaga a tandes,
és a d ir, cada matí es presenta·
ven a la plaça e ls obj ectors i simpatitzants que volien passar en
vaga de fam to t el dia i restaven
assegu ts als banquets de la porta de la catedral fin s a la nit.
L'ende mà un s altres voluntaris
prenkn la torxa de la vaga fins a
la nit, i així cada dia.
Duran t tot el dia, el grup en
vaga mau tenia xerrades amb els
transeünts que els pregunten sobre el sentit de llur vaga. Fins i
to t la televisió també hi féu acte de presència i reproduí l'entrevista en el programa regjonal,
molt positivament, pe r cert.

Antoni Sigll's

240

COL.LABORADORS D'AQUEST NÚMERO:

Pere Adell (de l'equip pastoral de Santa Maria Magdalena del
sector Trinitat· Verdum, Barcel ona) I Salvador Bardulet (arxiprest de Manlleu) . Frederic Bassó (responsable de catequesi
del Sector Pastoral de Sant Gervasi , Barcelona) Eliseu Bordonau (de l'equip de preveres de Cornellà, i responsable de la
catequesi de co nfirmació del Baix llobregat) , Salvador Cabré
(de l'equip de preveres de Santa Coloma de Gramenet) Ramon
Minoves (mestre d'E.G.B. i periodista. de l'Hospitalet de llobregat), Xavier Morlans (de l'equip pasto ra l de Santa Maria
Magdalena del sector Trinitat · Verdum, Barcelona). Josep M .
Toto saus (dire ctor de .Quaderns-) Ramon Tuneu ¡ Vila (rector
de Sant Vicenç de Castellet i membre de la Comissió Interdiocesana de Catequesi) , i Josep M . Vilaseca i Marcet (advocat
I membre del Consell diocesà d'economi a, Barce lona) .
I

I

I

COR RESPONSALS :

F. Xavier Ar6ztegul (de l'equip del C.P.L.l. Xavier Batiste (lleida), Antoni Mirabet (La Seu d'Urgell), i Antoni Signes (Valèn·
cia ) .

Nota d'agraïment i de salutació
Els lectors es deuen haver adonat que des del número passat (46·47)
consta el nom de Josep M. Totosaus com a nou director de · Quaderns- .
Ens plau de fer constar des d'aquí la nostra profunda gratitud a Josep
Junyent, per la seva encertada tasca que, des del primer número i de
Manresa estant, ha realitzat al front de la nostra publicació.
I alhora , també un mot d'encoratjament a Josep M. Totosaus , el qual
des de bon començament ha es tat molt connectat amb la vid a de la
revista, per a continuar aquesta tasca de servei a l'Església dels
Països Catalans .
Vet aquí, doncs , ben cordialment: el nostre comiat i la nostra benvinguda.
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