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PRIMERA

PLANA

LA PLANIFICACiÓ PASTORAL
Molts recordarem e ncara, pu tser amb una mica de
nos tàlgia, aq uell s tem ps d'una pas toral segurament
molt d iscutible, però d'un impul s i d'una agress ivita t
---en e l sentit que ara es dóna a aquesta paraula- innegab les. Ens referim, per no anar massa enrera, als
temps cic l'Acc ió Catò lica, de l Cursets de Cris tiandat,
de Ics ca mpan yes a nive ll nacional, de ls Movimen ts
especialitzats i, més recen tmen t, de ls plans de Pas tora l dc Conjunt.
o es pOL negar que, des prés de l'eu fò ria pos tconcil iar, l'Església ha viscut un procés de replegament.
Malgrat l'aparició de gèr mens es perançadors, la pri-
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mavera augu rada pel papa J oan es fa grua r i no acaba d 'esclatar. l ja ho sabem : l'hive rn és fccund -és
la gestació d'una vida nova-, pe rò és clur, so bre to t
si s'allarga massa.
En aq ues t sentit , no de ixa de ser s ignifi ca ti u e l
pas d'un s moviments a mplis , es tructura ts i militants
a les pe tites comunita ts. Mira t conjuntural ment , és
un fe nomen lo t na tura l que res pon a uns te mps d'inc1cmència, a una situació de diàs pora. Aques ta mena
de rep legament po t resultar providencial !oli aco nseguim que no esdevingui mo tiu d'una invo lució anorreada, sinó d'una inlerioritzaci6, d'un c reixement e n
profunditat, d'una concentració de forces. Aleshores
pod rà se r l'ocasió per a l'Esglés ia de retrobar-se a mb
Ics seves essències més ge nuïnes. Podrà ajudar-la especialment a recupe rar aquell escalf fam ilia r, aquella
re lació fraternal i aq ue lla radicació local que una jerarquització i una burocràcia excessives li havien fe t
perdre. No hem d'oblida r que, de ca ra a la miss ió de
l'Església , la vida, si és autèn tica , po t esde venir tant
o més fecunda que l'acció. El s Fe ls dels Apòstols cns
recorde n més d'una vegada com la Para ula cre ixia i
s'ex pandia per s i mate ixa.
Per a ltra banda , no deixa cie fer angún ia e l clima
de desbordament , e ncongime nt i desconcert que fàc ilment s'obse n 1a e n l'Esglés ia . Tots fem una mica
la impress ió d 'ovelles sense pas tor. Serà ve ritat a llò
que e ns diu l'est ra tègia militar que és més difícil dirig ir sàviame nt una retirada que no pas una bata lla .
Segurament que e l moment ac tual no es presta a les
grans accions pla nificades. Ni les c ircums tàncies ho
perme ten ni e ls à nims hi es tarien ben dis posa ts. Pe rò,
amb tot , no podem prescindir d'un programa i d 'una
direcció que ens guardin de la insegure tat i de la di spe rsió.
En prime r lloc, cada comunitat, petita o gran, ha
de prendre consciè nc ia de les seves possibilitats i ha
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cic proposa r-sc uns objectius clars que l'estimulin , s i
no vol pe rclre's en la passiv itat i l'abaltiment.
En segon lloc, !:o i bé no conve nen unes programacions gaire rí gides, no es pot prescindir tampoc d 'un
mínim de direcc ió, que ens preservi de la insegure ta t
i de la inèrcia. Po tse r no és possible programar, però
es fa indis pensable delimitar. o tot en la pas toral és
dc bona lle i; ni tOL e l que és dc bona ll ei és convenient. Com diu K. Rahner, no n 'hi ha prou amb els
princ ipis, s inó que cald rà tenir l'audàc ia cie pre ndre
opcions pas to ra ls. Pensem e n el munt de qües tions o
proble mes gre us que ra temps que esta n e nlaire : pa rròquies urbanes, sacra men talització, minis teris , catequesi. . No tothom és capaç de fer-sc plantejament s
profunds pel seu compte, ni és convenient que ho rac i.
Per la seva banda , els superiors no poden oblidar que
Ics seves orientacions només sera n be n rebudes s i són
donades amb rea li s me i valentia , sota un assessorament
seriós i imparcia l i en connexió amb la base.
Finalment , potser avui dia no són possibles ni convenients les grans accions de conjunt pla niricades des
de dalt . Però sí que convindrà promoure i impulsar
a l màxim e n to ts els ordres la comun icació o interrelació eclesial. La comunió és essencial a l' Església
eq ui val a una plan ificació viva des de la base.
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TANMATEIX, HEM VOTAT
Tanmateix, he m volat l s 'ha fet com cal i civilitzadamen t, ma lgrat e ls a uguri s adve rsos dc les miloques
de tant s anys. La cosa , nova per a la majoria, te nia
un dring de fes ta de poble que es retroba Ics m a ns
lliures i es mou ta n dive rtit Com en una m a lifeta,
tan t n'estàvem, de desentrenats, sola un fè rula severa.
Ta mpoc l'Esglés ia, val a di r-ho, no hi ha penjat morats dc quaresma: es va limita r a encora tja r la respo nsabilitat lliure i a incitar a l bé comú, i de ixà fer,
que és la seva fc ina .
I he us ací e ls res ultats, en línia de màxima prev is ibles, a mb a lgun s ma ti sos de sorpresa per a lnés
amenitat : l'esfondrad a a les urn es de " ex trema dreta
co ntinuïs ta; e l tri o mf re la tiu d 'un Cen tre que, lnés
que no pas a fó rmul es dc presti gi e urope u democristi anes, vo l assimi lar-se - potser giscardianament?a una fó rmula fran cesa; una oposició [orla, popular
i inteHectual , majoritàriament socia lis ta , més mino ritàriament eurocomunis ta - també a la francesa- ; a
Catalun ya i a Eus kadi, una cla ra af irmació de país
a utonomis ta , encreuada, naturalment, amb les asp iracions d'avançada soc ial. S'ha c reat -a gus t d 'uns,
a di sgust segura ment de me nys-, a nivell d'Estat i
a ni vell de País, la s ituació nova a nhe lada i lluitada
de temps. Els c ri s tians, als qua ls el punt de refe rènc ia del Regne dc Déu fa sempre un xic insa tisfets,
ma lgrat reconèixer que només es tracta d 'un punt de
part ida, no po den pas deixar d'alegrar-se'n .
L'Esglés ia ha de veure la nova s ituació com e l tefren y no u e n e l qual haurà de desenvolupar la seva
miss ió. Ja la seva veu no haurà d 'assumir suplències
com quan era l'única veu que amb menys perill real
podia clamar pels drets humans_ Ara , aques ta, serà
tasca no rmal de l'oposició. Ella, al se u torn, haurà
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de deseixir-se de totes les adherènc ies au toritàries.
Ha urà de predi ca r Jes uc ris t i les exi gè nc ies del Regne
pacientment, de ma nera convincent i sense imposicions. Se li demanarà que cohabiti respec tuosame nt i
amb ente resa. Que iHul11ini e ls qui en e l scu cor acu·
lI in Jesucris t i, a partir d'ells, que fer mc nti la sacie·
tat. Que no vulgui, pc rò, moral itzar e ls c iutadans a
n ivell d' fns tituc ió.
Hi ha urà punt s con[l ic tius que fun c ionaran a ma·
ne ra de pedra de toc de la seva s inceritat. N'hi ha
tres que es veuen ve nir immed iatament : e l d.¡vorci,
l'avo rtamen t i l'esco la única. O pot ser no. tS pass i·
ble que e l prime r, e l divorci, no creï ca p proble ma.
e.s massa c lar que ¡'Església no pot pretendre in')·
posar una visió de mora l c ristiana a l matrimoni de
lOts e ls ci utadans i renunciarà a immi scir-se, de qualsevo l mane ra que s igui, en e l dr e t civil.
Respecte a ls a ltres dos, ningú no tindrà res a dir
co ntra el mante niment per part de l' Església, a mb
enteresa, del res pccte a la vida com una par t de la
Bona Nova. AI cap i a la fi és un grup d 'opinió respectab le dintre un àmbit democràtic, i se rà un bé
social si aporta homes i clones plen s d'amor a la vida
i a lhora amb u n res pec te total a la lliu re exp ressió
i a la decis ió de moc ràtica. Tampoc n ingú no farà
re t re t a l' Esglés ia s i a ques ta fa fermen tar els seus
fidels, desinte ressadament, pe rquè de man in que l'cs·
cola passi tota a pública i gratuïta, pagada ente·
ra ment pcr l'Es tat i controlada econòmi cament per
l'Esta t , pe rò demana a lhora que l'Esta t no n'assu-

meixi monopolísticament la gestió, s inó que permeti
un sa p lurali s me a nivell dc gestió pe r laI que es·
coles difere nts ofereixin a ls pares --els veritab les cdu·
cadars de ls fi 11 s- possibi lita ts d'opcions en les orie ntacions bàsiques d'aco r d a mb les seves c reences , i
que no se substitue ixi la « cri s tiand a t ~ per una «Iaï·
cita t » (e ntesa com a irreligiosita t ) ta n monocolor com
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l'anterio r. O que es tigui a punt de demanar i de servir
espa is d'educació c ris tia na als qui ho desitgin, dintre
una escola més O menys neutra en la mesura del
possible. El que ningú no perdonari a, el que revela-

r ia la man Ca d'autenticitat de l'es pe rit democràt ic de
l'Esglés ia, seria perme tre que aquests punt s conflictius, O qua lsevol a ltre que pugui o rgir, fossin utilitza ts pe r a fer-hi campanyes polítiques d 'int eressos
aliens.
Ca l per a la nova e tapa una Església fo rt a per a
t!sse r fe rmen t de convicció a nivell de les consciènc ies,
respec tuosa pe l- a a llò que els ci ut ada ns democràtica me n t hagin decidit. Ara bé, respectuosa ho és ,'opos ició i, ta ls ho sabem , a l'Església, sovint li escau
més coHocar-se a l'oposició que al bàndol del s simples apla udime nt s. Es tracta d'un a Església respectuosa, no pas d 'una Església còmoda.
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PROGRAMAR LA PASTORAL
L'estiu és temps pro pici als balanços amb visia a la pre paració del curs vi/lent . Ara 10( S ens adonem que el ritme de les activitat s IlO s'enclou fàcilment din s el termini d'Ull (lIly natural
-del primer de ge ner al I rel/ta-u de desembre- Si,l Ó que dibuixa el movim ell l d'utl curs que s'obre cap al filial de setembre
per acabar amb /'emrada d'es tiu, les colònies i les vacances. ¿I
110 penseu que l'estiu, temps de VaCllllCeS, és tamb é lm temps
propici per a la revisió, la reflexió i la preparació del nou

curs?
Per això havíem decidit dedicar el número d'estiu de «Quaderns » al tema de la programació de la vida d'wta comunitat
(a nivell parroquial o a nivell m és vast) durallt un curs. Amb
visIa li això havíem previst i enca rregat una sèrie d'articles, al-
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guns més generals, altres més sectorials (cateques i, lirúrgia ).

Però a l'llOra d'allar li la impremta (perquè cal córrer: l'estiu
és temps de wlcances) ens hem trobat a faltar molt d el lI1at erial
mnb què compràvem . 50111, dO/ICS, cO l1scienr s que no m és podem
preselltar !Hl bloc de "wt erials trun cat. R es tes de naufragi? No
tant: male rial arribllf a port m entre l'altre ellcara fa co mi. Però,
en tot cas, un material ben apreciable.
Gel1ís S am per plallteja la qüestió: -és qlle la pastoral es pot
programar?» . I ell mateix ell dóna la res posta : «No m és a parti r
de la tensió comlmitat / Reglle de Déu es pot fer pastoral. I si
aques ta tellsió hi és, la pastorlll etllrarà per les vies de la programació: perqu è caldrà preguntar·se en co munital què hem de
ter perqu è aquest Regl1 e de Déu irrompi i es fa ci lloc enmig
de la nostra població, del barri, de l país.» Per això «programar
és fixar·se llllS object ius ell fW1ció del Regl1 e». No la simple res·
posta a què podriem fer el1g11cw y, sinó «explicitar les metes del
Regl1 e que volem assolir. Per exe ,nple: COm acollirà la cO llnmi·
tal els nOus bat ejat s, o CO lli fare m el reco rd de JesLÍs».
Joaquim Brustenga ens reCOrda que programar és optar. El
Regne i els seus objectius 11 0 poden c01 lVert;r·se'ns en esca pacò·
ria còmoda . Hi ha li/IQ preguI/ta prèvia a què "em de res pOll·
dre: «Per quina imllfge d'Esg lésia o ptem?» Ell ho planteja ell
forma d'oposicions : «¿ Per una església «es tació de se n'eis» o
per lm a església anunciado ra o an imado ra de la fe?; ¿per una
esglés ia ";ca i poderosa d e mitjans, o bé per una esglés ia senzilla, al costat dels pobres i servidora de la IlI/ma/lÍtat? » I, des
de la plataforma parroquial, cal fer, eviden tm ent , una altra opció: COm el1t ell em la parròquia?; COm Wl territ ori delimitat per
un s carrers» o com «e l grup de cris tians que volen viure i cele·
brar comunità riam el1l la fe en Jes llc rist?. L'opció de l'articu·
lis ta és clara. Però és conscie nt, també, que «caldrà evitar el
risc d'elitisme, l/e cOllvertir-se en una casta de selectes, desenga nxats de la res ta dels cris tialls». A partir d'aquests pressupòsit s
podem veure com formula I.m.es opcions pas torals bàsiqu es, tal
COm han es tat explicitades a Sant Pere de Rubí, co m precisa Ull S
objectius i com assellyala Im es actituds m etodològiques pennanents: realisme i corresponsabilitat.
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/ a/s pobles petit s? Llegiu l'article de Xa vier Batis /e. Ili trObarell la descripció d'wl(l experiència en catorze poblets de dos
bis bats: tol plegat 110 gaire m és (Ie du es mil persolles, ell lZuclis
qu e vaH de 25 a 560. Ara, això s í, l'equip: Ires capellans, «tres
comp{lIlys que eus Iz em trob at combregallt en ulla linia fonamental ». I la comarca: «si en algulI lloc no lellim dret a tancarHOS en el propi campanar, és precisamellt e H aquest mÓII rural ( ... ) aquesta idea, ens la t'(lrell ensell)'ar els seglars»; per
això va cOlls1ituir-se ll11 «consell comarcal» amb 30 membres,
que es rell/u ix cada 1Il es li/I diumen ge a la tarda. L'article és
breu, però hi ha till lliti d'obserVilcio1ls. Mireu, per ex emple, què
diu dels aplecs i de com aquests «poden esdevenir el pUllt de
partida i l'agltl (;,ul11t d'Lm grup d e jovent », el qual serveix per
a desll1Ussificar: «molt es vegades, lm l/oi, lI/W l/oia, o Ll11 parell
o tres, al seu poble '10 avancen en la fe i, ell cal/vi, ell lm grup
com aquest, que comparteix la fe quill ze11all1lelll , fall uns passos de gegaw en el cami del tes timoui cristià» . Els alltics moviments rurals sub scriurien, ben segur, aquesta afirmació.
/ , filwlment, unes breus pin zellades, sintètiques, de dos equips
del suburbi de Ciutat de València. Tot s dos s'interrogue1l sobre
la fUllció i el lloc d e la parròquia /lrbana ell el seu m edi. Però
això no els lle\'lI el coratge de pel/sa r, de prog ramar, de revisar.
A Je sús Obrer i SWl1 MallI' parlell de «comunitat de cOII/l.ll'lilats
que revisa, viII i celebra la seva fe» i s'int erroguel7: «¿com conciliar l'at e,¡ció pastoral als cristian s practicant s anlb l'animació de
grups de cristicms l11i1i[ llllt s que pretellell lllla aUra alt ernativa d'Església?». A Nua. Sra . de l'Es perança confessel1: «50111
conscient s, cada \'olta m és, de les alllbigüitat s de la in stitució
parroqllial, residit d'una est rlf ctura de poder i d'Ll/la època d e
cristiandat. De "1011I ent , però, 110 veiem cap altra alternativa
collerellt que la slIbstitu eixi per /al t/'expressar la realital t/e

l'Església a nivell popular, ja que les aHomenades comw1Ïtats
de base, UI la pràctica, fun cionen a nivell molt select iu i d;'1s
una certa cla11des /ini/at. La parròquia pot ser acceptada ( ... )
com una plataforma conjuntural per a la construcció d'una comunitat de cOI1'1lmitat s.»
No voldriem acabar aquestes ratlles de presentació sellse
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agrair el treball dels qlli ens ltan tel arribar la seva coUabora ció
i se nse fer

UI?

toc d'at enció als nostres lectors:

pena que -cadascú al seu lloc-

eliS

¿ il O

pa ir/ria la

plal1legéssitll a//lb lIIJ(t

mica ,.,.tés de rigo r la tasca pastoral, que esmercéssim m és temps
a p ensar, a preparar, a programar? 2 s clar que aquesta és Lli/a
feina exigent. I que té una contrapartida necessària: cal rev isa r i
criticar la prò pia actuació, cal com parar object iu s proposat s i
realitats aconsegu ides. Però, ¿no és aquesta la coNabo ració llUmana, inteUigent, que el Senyor demana de nosaltres, homes,

en la construcció del seu R egne? Aquí lamb é podríem dir allò
que els f ills de les tenebres són m és asluls que els fills de la
llulII.
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OBJECTIUS DEL REGNE
PROGRAMATS ?
Però, és que la pastoral es pOt programar?
Avui està dc mocla, i respon a una certa necessitat, pro·
gramar. Sobreto t en el món de la producció i del consum , i
fin s i tot en ci dc ¡'educació. Aques t fet té els seus defenso r s
i e ls seus detractors: qui diu que «programar o morir» i qui
diu que «programar és morir ».
Si ci món ha de ixat d'avorrir-se donant volles entorn del
mateix sol, i ara s'ha llançat a una travessada vertiginosa,
con tinuament accelerada, a través dc ¡'espai , és normal que
e ls homes cl!rq ucm amb quines cincs dominarem aques ta cursa. Abans ~abícl1l on anüvem - j On ens fcien ~mar- i ara
haurem dc dir que no sabem on anem, mentre no ens decidim
a anar a a lgun lloc, i posem conseqüen tmen t els mitjans per anarhi. Tant de predicor la llibertat, i no ells acabem d'empas-

sar que puguem anar on ens hem decidit d'anar: continuem estimant Ics cadenes. P roposar·~c nIes i objcc tiu ~. accep tar de
fer les coscs dc manera diferent i no perquè sí o perquè toca
canta r «nadales» a Nadal i «caramelles» per Pasqua. aques ta
és la qües tió.
Sense objectar que abans tot cra més senzill i menys CO ITI plex. El plany no farà recular la realitat. Ja no hi ha tranq uiHita t, i no cal pensar-hi més. La ge n t ho va entenent, malgrat quc cerqui les seves pe tites fug ides i els seus momentanis
retorn s a la «vicia bucòlica de l camp». [ ho ha en tès pe rqu è
s'hi j uga el seu futur i el se u present. Els res ponsables del
quefer pastoral van més xano-xano; el que han de fer ho tenen escrit en g rossos volums i en la vella m em ò ria . Obren
cada dia la seva església i repe teixen els ges tos de sempre, com
si don ess in vo ltes a la s íni a. Dos o tres temps forts a l'any - na dales i caramelles- fan la impressió que quelcom canvu, abans
que tot torn i a la monotonia de sempre . ~s tot e l pes de la
institució.
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Rectors i consell s parroquia ls, m0s o menys pastorals, saben ,
ara que la ci utat s'ha buidat, què faran quan la gl!nt torni i les
escoles s'ompli n de mainada, i els polítics engeguin les seves
«missions» , i les dones a l mercat es trobin amb Ja puja de
preus i els homes vagin d'aquí d'a llà cercant feina , e ntre vaga
i vaga. Les nos tres parròquies faran cada dia la m issa del
m a tí i del vespre; e ls diumenges en faran més e ncara, mentre
e ls «ciutadans . s'escolen vers e l camp; un a o dues vegades a l
m es faran e ls bateigs, dits comuni taris dins d'una pastoral tan
igualitària com ap lanadora; també els morts -q ue no podem
programar- sera n objecte d 'un trac te correcte i igua l per a
tots .. , Tot pl ega t amarat de bona voluntat i bonhom ia , i qu e
s igui pe r molls anys. IÒs a ixò pasloral? ¿En diem d'això programar la pas toral?
E l Conci li - to ts sabem quin- ddensa la pastora l carn una
acció de la comu nitat de cara a l'ed ifica ció de l Regne de Déu .
Només a partir d'aquesta tensió -comunita t/ Regne de Déues pot fer pastoral. l s i aquesta te nsió hi és, la pas to ra l e ntrarà pe r les vies de la programació: perquè caldrà preguntar-sc
en comunitat què hem de fer perquè aquest Regne de Déu irrompi i es faci lloc e nmig de la nostra població, del barri,
del país.
Si e ns ra por la parau la «progra ma r » és pe rqu è, a part de
la dilïcu ltat qu e té, la seg uim pensa nt com un a pura racionalització o com la forma amagada que un a lt re ens fac i fer el que
de cor no tenim ganes de fer. No som pas bons fill s d'Abraham:
ens costa maSSa sortir de ls nos tres Urs, i ens fa verti ge n e l desconegu t.
Programar no és pas q uad r icula r la vida. La pastoral de
conjunt no és ar ribar a fe r el mateix a totes les parròqui es de la
zona. Program a r es fixar-se uns objectius en funció del Regne.
No la s imple resposta a «q uè podríem fe r enguany? O «com
s'han de fer e ls bateigs?». Programar és exp1ici tar les m e tes
de Regne que volem assol ir. Per exemple: com acollirà la comunit at el s nous ba tejats, com farem e l record de Jes ús, com
donarem a conèLxe r Jesuc ris t llibertador enmig del barri, com
«e nca ixa rem . e l cop baix de la mort , o carn ens dis tribuirem
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les fcin es (algú en dirà mini s teris) perquè tot ge rmà tingui
ateses les seves necessita ts de fe e n la comunitat ...
l qu i ho ha de pla nteja r, !)a li vcjar, ru mia r i imaginar, amb
l'ajuda de ls profe tes incordia nts, és cla r, és la comun ita t e n la
ri ca rea litat de l seu te ixit «grupa ln, lluny de l'afa ny d 'imposi·
c ió per fe r·la a na r pe r a ques t ca mí i no pe r un a ltre. Obj ectius
de Regne, pe r da munt de tOL, ll a rga ment mad ura ts, a ba ns de
ta ncar e l curs a nterior, amb à m pli a d iscuss ió a la basc.
D'una ma nera globa litza nt, pe rq uè les difere nts accio ns q ue
en puguin sortir sigui n verita b lement significant s, i no des truïm
a mb una mà e l q ue pre te nem cons tru ir am b l'altra.
Una vegada fix a ts i acce pta t s a quests objectius del Regne,
llavors cal imaginació i gosad ia per trobar e ls ca mins, fàc ils i
no ta nt, que hi cond ueixe n. E vHan t, a ixí, de m ulta r les idees
-sempre ha es ta t perill ós pensa r- i deixa nt q ue faci la fe ina
aquell que ti ng ui l'acudit de proposar·la. «Bra ins tormin gs» a
dojo, assenya ts i a rra uxa ts ta mbé ... , imag inació a l sen /ci de l
Regne. Dià leg, negociació , cr ítica , to t hi cap, fin s a fer né ixe r
un programa i un cale nda ri. J:.s a dir, fin s a convè nce r·nos que
són aquesta i a questa altra l'opció que cal tira r endava nt, per·
què és en aques ta s ituació on ca l a nuncia r i rea litza r a llibera·
ment i salvació junts. Des p rés de vè ncer la temptació que també podríem fe r ta l a ltra cosa, i que ser viri a pe r no fe r-ne ca p,
Fins a fixar-la en c I te mps. La comunitat de c re ient s hauri a
de saber què vol fe r , què vol dir, a què comprome t vo le r fe r
a ixò -d 'entre les m il possibilita ts- i qua n ho fa rà. Pe rqu è c reure
i fe r Església és quelcom més que trobar-se cada diumenge per
sen tir·se fidel s a un ma name nt, a una obligació o a una memò·
ria. Creure és a nunciar e l Regne dc Déu a pro p i (e l' que hi
sigui.
Tant de bo després de llegir a ixò alguna comunitat d'Església més s'engresqués a viure per un a ny un projecte de fe
i d 'Esglés ia sabe nt què vo l, com ho farà i qua n ho fa rà. Seria
potser obrir a l dese rt un camí pe r a l Senyo l'.

Genís Samper
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PROGRAMACiÓ PASTORAL
D'UNA PARRÒQUIA
Sc m'ha demanat que presentés, partin t cie la pròpia experiència , com es pol programar globalment la pas toral d'una
parròquia, i quines han dc ser les prioritats i els aspectes
fonamentals a teni r en compte per tal cic seguir ulla línia
pastoral coheren t i vàlida.
Dcs de l'any passat serveixo la parròquia de Sant Pe re, dc
Rubí. Una pobl ació que avui és eminen tm ent industrial i amb

40 .000 habitan ts. L'a llau immigratòria dels darrers quinze anys
ha transformat en to ts els sentits el poble i la vida de la poblac ió autòc tona . La parròquia dc Sant Pere és l'antiga i central. Partiré, doncs, en aques tes notes de l'experiència d'organització del treball pastoral que estem fent a Rubí, tenint
en compte el treba ll realitzat al barri d'Els Te rmes de aba·
deli, durant 9 an ys, en la creació i animació de ]a comunitat
cris tiana parroquial.
Es cert que Rubí i Els Termes de Sabadell són parròquies
i ambie nts human s ben diversos, però penso que Ics línies i
opcions pa.stora.ls dc fo ns són vàlides a tot arreu.

Com ca l e ntendre la parròquia , avui
t.s una qüestió bàsica que cond iciona la línia pastoral a
seguir. t.s una qüestió que exigeix una res posta clara i definida. Per qU¡'Ul imatge d'Església optem? ¿Per una església «estació de serveis» o per una església an imadora i anunciadora de la
fe?; ¿per una esglés ia rica i poderosa de mitjans o bé per una
església senzi ll a, a l cos tat del s pob res i servidora de la humanitat? ...
Penso que tots es tem d 'acord que cal abandonar la idea ju-
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rídico-canònica d'un territori de limit at per uns caITers i d'unes
perso nes que viuen dins d'aquest te rr itori. Considero que la par·
ròquia és e l grup de cris ti ans que volen viure i ce lebrar comu·
nitàriament la fe en Jesucrist, que volen es timul ar-se i animarse a la llum de la Paraula j dels sagraments, i ser les LÏmonis
d'aq ues ta fe enm ig del món, a l qua l se senten cr-ida ts.
Territori i parròquia-comuni ta t-de-creicn ts no són coextcnsib les en una socie tat secularit zada . E n e l fon s, a tots ens costa
de desfer·nos de ls esquemes pas tora ls propis de la societa t de
cris tia ndat! Qui sap si fins j tot inconscientment l'enyorem !

Tres cercles concèntrics. Prioritat de la comunitat

Donada la si tuació sòcio-re ligiosa de les nostres ¡x,rròquies,
que és igua l a la dels ambients huma ns que ha n estat tradicionalment ca tò lics, ca ldrà di s tingit- tres grups de cris tians, com
a cercles concèn trics: I. Els ocasionals. q ue vénen a l'església
en ocasió de l bateig, la primera comunió, el ca same nt , e tc.; 2.
els cristians dominicals: e ls que h abitua lment assisteixen a missa els diumenges; 3. e ls cris tians de la «comunitat »: e ls que se
sente n vinc ulats a la comunitat de fe que és la parròq uia i en
són membres actius.
Pastoralment, cal donar prioritat a la formac ió del tercer
grup, e l qua l ha de ser la base i e l motor de tota la parròquia.
De fet, e n la pas toral de moltes parròqui es acostu ma a ser un
nivell tan obl idat que resta inexis te nt. Anem ba tejant e ls infant s, cobrin t els torns de mi sses dominicals, ate nent les vis ites del des pa tx , e tc., procurant, fins i to t, que aques ts contac tes
s iguin pas torals, que l'adm ini s tració de ls sagra ments no solament sigui correcta s inó be n preparada ...• però ens queda sem·
pre la sensació que «la COsa no ti ralO.
No es tracta d'ob lidar o desate ndre els a ltres, sinó de te nir
uns punts de referènc ia vers e ls quals orientar tots e ls creients
que de debò vulguin seguir el camí evangèlic i caminar vers

257

una fe més ac ti va, viva i persona litzada. El punt de refe rè ncia
ha de ser la «comunita t c ri s tia na ». Ca ldrà evitar, na tural ment,
e l risc d'eliti sme, de convenir·se en una cas ta de selectes, des·
enganxats de la fes ta dels c ris tians, titllats de «sociològics., alienats, immobi lis tes o burgesos. lOS un pe rill moll fàc il al qua l
ca ldrà posa r mo lta atenció.

Opcions pastorals bàsiques
A Rubí les hem conc re ta t així:
I. Opció comtl11itària. Vo le m fe r una comunitat de fe, sen·
tin t-nos res ponsab les els uns dels altres i a mb lliga ms huma ns
que ens uneix in .
Durant l'any hem insis tit a través de la predicació i les trobades dc a teques i e n Ics dimensions comunità ries de la fe i
en Ics ex igè nc ies de comuni ó en t re els c rislians ; hem aprofi ta t
força ocasions pe r a na l" c rean t sentit comunitari : revetll a de
adal, Festa Pasqual celebra da a l'erm ita de Sant Muç e l di umenge des prés de Pasqua, la tradiciona l romeria a Mont serrat ,
que a plega e nca ra fo rça ge nt, l'csforç de sensibilització per millorar la partici pació i l'esperit comunitari cie Ics mi ses do minica ls, e tc.
2. Opció missionera. Volem se r una comunitat obe rta, que
se scnt e nviada a anu nciar al món la Bona ova de la salvac ió
de J esuc ris t. Una comunita t a l servei dels homes i que collabori en la tasca a ll iberadora de la Humani tat i e n la cons trucció d'un món mi ll or.
3. Opci6 dels pobres. Vo le m ten ir' uns mitj a ns pas to rals
pobres, a partir dels qua ls puguem evangelitzar. Volem treballar pe r la pro moció i defensa del s dre ts humans. Vole m fe r especial atenció ats immi grat s i als barris.
En la línia d'aques tes opc ions hi ha l'obertura dels locals
de la rectoria pe r a reunions de to t tipus, es pecialment de treballadors, de gl"Ups polít ics, de centres d 'esplai , de comiss ions
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de veïn s, e tc., que no ten ien a ltres llocs per a reunir-se. També
l'església s'ha usa t pe r a trobades per l'a mnis tia, per la pau ,
per concert s. Pe nsem qu e aquests pet its fe ts ha n aj ud a t a crear
poc a poc una nova ima tge de ['Esglés ia i de ls cr is tia ns. Ta mbé
e l fet que Ics auto rit a ts m u nicipa ls no assis te ixin co rporativam ent a cap ac te religiós ha aj uda t a clarif icar pos icions.

Objectius d 'acció pastoral
Crec molt important concretar, ent re tOl S, un s objec tius clars
concrets d'acc ió.
Vege u cls o bjec tius que pel cu rs 76-77 ens hem planteja t:
t. Dona r priori tat a la catequesi d'a duli s, mi tj ança nt CLlI-·
sets i trobades per a plantejar-se la fe i l'a nimació dc gr ups de
re fl ex ió c ri s ti ana.
2. Fer atenció especia l a la pa s/oral de jovelltfl(, i promoure g rups de re fl ex ió i organitzar «misses-joves» .
3. Atendre pas tora lment el s barris peri fè r ics.
4. La comissió litúrgica, que atén e l culte , la pre parac ió i cele brac ió del s sag ramen ts i la pregària , proposa: a) cercar un a
millo r participació de ls fide ls a les mi sses dom ini cals; b) fer
un a celebració de la Pa ra ul a pròpia per a ls infa nt s que assisteixen a la missa dc dos quart s de dotze; c) celebrar mens ualment
una missa festiva, més part ic ipada i amb co mentari de ls textos
bíblics; d) re formar la ca pe ll a de l Santíss im .
5. La comissió de coordinació, que té com a miss ió a tendre
l'acolliment de les pe rso nes, e l despa tx i e ls a rxius parroquials ,
coord inar les ac ti vita ts i fer d 'enllaç a mb les a ltres comunita ts cri s tianes, a ixí com les publicac ions, es proposa treba llar
en els punts es men ta ts i es tudia r e l rella nçament d'un but lle tí
d'opin ió i d'informa ció.
6. La comissió d'economia, creada pe r a tendre els aspectes
materials i econò mics de la parròqui a, es proposa: a) partint de
la gratuïtat de to ts e ls serveis religiosos, se ns ibi litza r e ls fid els
I
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en la seva col:laboració econòmica a les despeses i necessita ts de
la parròquia; b) rer un es tudi econòmic de la parròquia; el donar com ptes d'aqucst es tudi i, trimestralment, donar co mptes
de l'es tat econòmic de la parrò qu ia.
7. L~ cOlll issió d'ajuda {raterlla, que vol ser l'exprl! s~ j ó del
servei de cari ta t de la comunitat cri s tia na en Ics sevcs verlenls
benèfica i socia l, atendrà, amb l'ajuda d 'una assist ent social,
aquests as pectes . Aques t curs vol atendre particularment Ics
persones malaltes i imped ides.

Actituds i metodologia pastoral
I. Realism e pastoral. Cal fer notar que cada lloc i cada circums tà ncia demana plantejar objectius i mitjans diversos. Per
exemple, així com a Rubí, dc moment, semb len útils Ics diverses comiss ion s de treball , als Term e de Sabadell acabà rem suprim int-Ics, i va a ssumir-ne Ics funcions la ma teixa comunitat,
a través d'asse mblees mensua ls i un pe tit equip coordinador.
Opino que cal estar molt atent a la vida, am b una auto-revisió
constant a fi d'evitar muntatges inútil s.
Cal ser mo lt reali s tes . Ca l «veUl"e», ca l situar-se davant la
realitat humana i re ligiosa de la parròquia. Ca l molt a reflexió
comuna.
2. Correspollsabilitat. l sobretot cal treballar i planificar
conjuntament a mb tots els agents de la pastoral. D'en trada , cal
comptar amb els laics i distribuir responsabilitats.
Un bon mètode per a fer efectiva aquesta participació són
les assemblees, on entre tots es planteja i es revisa , es marquen objectius. i es demana opinió.
A Rubí ens ha anat molt bé la celebració de tres assemblees
a l'any: una a la tardor, per a plantejar el pla de curs; una
segona, per a seguir-ne la marxa, i una última per a fer balanç
i entreveure punts i objectius pel curs vinent.
Joaquim Brustenga
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LA PROGRAMACiÓ PASTORAL
ALS POBLES PETITS
Poca programació
D'entrada hem dc dir que al!> poblc~ no es por ta ni es prepara una programació moll acurada i complicada.

Aques ta a firmació té e ls sellS motius. En primer lloc ca l adonar-nos que I JEsg l é~ia en un món rural com e l nostre té un
accen tual ca ire dc cris tiandat i ci tindrà e nca ra durant uns a nys.
La concepció eclesia l de qui proposa la programació és feta
d'una fe din à mi ca , d'anar a v ~mça nt; i la co nce pc ió eclesial o
religiosa rural és d'anar re pe tinl e l cicle dc la natura, al qual
es veu ob liga t c i pngès pel seu contacte amb l'agricultura. Les
coses de la fe de l'Església vénen a ser per a la ge n t del poble
Com una tradició. Cada mes té Ics seves fes tes, que es re pete ixen cada :tny d'una mane ra semb lant.
En segon ll oc la progra mació és exigida en tre a ltres causes
pel trebal l en eq uip , i en un poble el mossèn té pocs eol·laboradors que l'esperonin i li deman in comptes. A més la col·laboració, s i n'hi ha , la immensa majoria de les vegades és d'ordre mat erial. Serà la d'una noia que farà, tal volta, tot a ll ò referent a la neteja de l'església, junta ment amb Ics majorales que
es van to nlant la fein a periòdi ca. O la d 'un home que realitzarà el ser·ve i relatiu a l ca mpanar, i que a vegades coincideix amb
l'agutzil.

tS curiós ve ure, als pobl e ts, unes persones que es carac teritzen per fer unes tasques concretes que duren un dia o una fesla. Tindre m l'aplec de la Mare de Déu X i tothom dirà al capellà nou a qui ha d 'a nar a raure. Cada any, qua n arriba el dia
de la festa , ja sap tothom que sorgirà a l'hora convenient una
persona concreta per endegar aquella tasca: vestir ]a Mare de
Déu, o an imar els jocs dels nens cI tercer dia de la [esta ma·
jor. Aquesta persona a vegades tornarà a l'anon imat dc l fidel
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que escolta la predi cació de cada diume nge al seu banc de l'es·
glésia ... i fin s l'any vinent.

Equip

Nosaltres som tres compa nys de ls bi s bats de la Seu i de
Lle ida que portem una acció minis terial conjunt a e n ca torze
poblets també de ls dos bisbats . El nombre d'habitan ts de cada
poble t va dels 560, que té c i més gran , fi ns a ls 25 o menys que
vi ue n a l més petit.
Estem veie nt que ca l fe r ava nça r l' Esglés ia rins i lot en aquests
llocs on l'emi grac ió rural jovenívola i la lle i de vida porten ca p
a Ja mort.
Fin s o n podem avançar? Ca l tenir e n compte el tipus de persones que trac tem: ge nt rura l de coma rca , de la més pobra de
Catalunya, pel nombre, pe r la de nsita t, i per ta ntes a ltres co·
ses. Fins on podem e ngresca r-nos i engrescar en una acció a
llarg term ini si nosa ltres mateixos potser d in s un any o dos ja
en serem fora ?

Consell comarcal
Aques ts motius i e l fet d'estar convençuts que nosalt res som
uns servidors ministerials però que, junt amb e ls a ltres laics,
som tots que hem de fer ava nçar l' Església, ens mogueren a fer
passos de cara a cons tituir el consell comarca l, te nint presents
Ics pe rsones que ja formaven e l consell a cada parròqu ia. I dic
comarcal perquè una altra realitat que cal tenir en compte a
l'hora de la programació és que , si en a lgun lloc no te nim dre t
a tancar·nos en ci propi campanar, és precisament en aquest
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món rura l. Pe r això, nosa ltres op tàre m per potenciar les actuacio ns de tipu s comarca l o entre pobles. Aquesta idea, ens la
varen ensenyar els seglars que con tes taren l'e nquesta que vam
realitzar com a punt de partida. En LOtal no passem de d ues mil
persones i e ncara dis persades en quinze llocs d ire rents. Hi ha,
doncs, manca de convivè ncia i dc tota me na de re ladó. No és
estrany que la majoria de proposic ions fete pels seglars anessin enfocades a resoldre aq uesta raceta de la persona : la comunicació.
Ja ra un a ny q ue hi anem rent passos, juntament amb els 30
laics votats com a representants de totes Ics parròquies. A la
reunió mensual que rem un diumenge a la tarda exposem, discutim i acordem.

Catequesi

L'any passat en vàrem proposar en primer lloc d'atendre
la catequesi, sobre tot d'adu lts. AI consell , els com panys vàrem
explicar COm l'entcníe m . Com que respon a una problemàtica
comarcal i persona l, vàrem acordar dos tipus de catequesi d'adults : una per a aque ll es persones que es vul guin desp laçar
quinzenalment fora del poble, i que normalment és concorreguda per matrimonis relat ivament joves. Una a lt ra, de ca ire més
massiu, a nivell cie cada poblet ; a ,'hora de la veritat gai rebé
s'ha reduït a un petit grup per poble.
Aques ta doble modalitat és atesa pels tres companys que ens
desplacem segons les possibilitats i e ls gustos del poble. Els
catequistes d 'adults encara són un luxe entre nosaltres. A més
cal tenir present que «ningú no és profeta a casa seva». Una
etapa pos te rior seria que l'a nimació de ls grups fos feta pels
mateixos la ics o per religioses. De moment no e ntra e n la programació d'enguany.
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Aplecs
Una a ltra carac te rís tica dc ]a nos tra comarca que cal tcnir
present per a la programació són els aplecs. Si en par lem a les
nostres re unions Com d 'un punt bastant importa nt és perquè
en tenim ca torze al ll arg dc l'any. Entre nosaltres, pe nsem que
podrien cons titui r uns moments evange1itzadors perquè reunei·
xen Ics ca rac terístiques següen ts:
a) la causa convocadora, cies de temps immemorial , és la
re ligió (Sl. Sal vado r, Mare de Déu, algun a ltre sant);
b) la seva organitzac ió es troba e n ma ns dc la comun itat
c ristiana;
e) a lre uen la presència de la majo ria de l poble i de ls fi ll s
o a mi cs em igrat s a Barce lona , Ll eida o Ba laguer, c reien ts o no
creients;
li) consis teixen en una jo r nada completa per il conviure,
fora de l'ambienl de cada dia i de l poble;
e) és una rea li tat comarcal.
Per això anem donant voltes per trobar la ma nera de fe r un
programa an ua l d'homi lies o d'actes conscienciaclors o in forma·
do rs. Tot depèn de nosa ltres, cI Consell Comarcal. En ca p míting fe t a la comarca no hi ha acud it una ass istència tan nom·
brosa i pe r tant de le mps .
Certs aplecs, so bre to t s i són comarca ls, com e l de la Mare de
Déu de Cérvoles, poden esdevenir el punt de pa rtida i l'aglulinador d 'un grup de jovent qu e es vagi Irobant d 'una manera
ro tativa en cada un de ls pobles. En aques t cas, ha servil per a
donar-los força desmassificadora. Mol tes vegades, un no i, una
noia , o un parell O tres, a l seu poble no avance n en la fe i, en
canvi, en un grup com aquest, que comparteLx la fe quinzenalment , fan uns passos de gega nt en el camí del tes timoni c ristià . Això no impede ix, naturalment, que treba lle m amb el mate ix jovent, i més nombrós , de l propi poble.
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Mestres
Un altre element o conjunt d'cl ements que ca l tc nir en comple a l'hora de progra mar una acció ec les ial po den ser e ls mestres, no perquè e ls hàgim de fe r serv ir Com a agents cic la p a~·
tora l pe l fe t de ser mes t res, s inó per ajudar-los en la seva cl asse d'informació religiosa per lai que tin guin - i doninla
imatge que cal de la dimens ió religiosa i de l'Església. No oblide m qu e en un a comarca com la nos tra SÓn se L o vui t e ls mestres que tenen necessita t de trobar-se i de rebre ajuda a nive ll
humà i cristià. Nosaltres he m come nça t a mb una reuni ó, o n els
oferíem una ajuda de mater ial i la possibilita t de fer un es rClInions peri ò diqu es entre e ls Ires compa nys i e ls mes tres. D'aquí es tà so rgin t un a ca teq ues i d'adu lts i, fina lment , c i curs vine nt, un a acció comarca l a ni vell de mestres i de nens, a la qu ai
s 'afegiran , potser, molts parcs. Aix í ens es tà so rgint un a lt re
possible lloc e vangelitzador. Aques ta acció, l'atendre m m illor
l'a ny vinent amb la presència de tot s tres o d'aque ll de nosa ltres
que millor s'hi adapti.

*

*

Totes aques tes accions qu e acabo d'exposar i altres que podr ia enumerar encara ( l'equip de mares i joves ca tequis tes, els
nuvi s, e tc.), s i Ics podem treballar en aquesta líni a és perquè
som tres compa nys que ens he m trobat combregant en una base
fonamcntal.
En aquest sentit e ls b isbes tencn molt a dir i a fer de car a a
possib ilitar e l c reixe ment dc l'Església en un ll oc de te rmi nat,
pels individus qu e hi pos in . Si a nivell diocesà es limiten a tapa r
forat s i barrejar línies pas tora ls, el m és fàc il és que les secula ri tzacions abu nd in i les prog ramacions no su r ti n. Cal dir que
tota aques ta acció pas to ral e ncara ens deixa temps per treballar, un com a A.T.S . i els al tres dos en e l ministeri ca tequ è ti c
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fo ra ta m bé de la coma rca. Aquesta dob le faceta de l nos tre treball ens pe rme t a lte m a r u n tipus de treba ll , a vegades desmoralitzador i humanament sense sortida, amb un altre que e ns fa
oblidar els prob lemes o capfi ca ments d'un ambien t tanca t, ens
permet guanyar-nos un SOll i fe r-nos senti r més independent s
econòmicament.

Xavier Balisle
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PARRÒQUIES DE JESÚS OBRER
I SANT MAUR DE VALÈNCIA
Els crit eris bàsics que orienten la nost ra ma nera de fcr i
pensar la vida parroquial só n fona me ntalme nt aquests: prioritat
dc l'eva ngelit zació so bre e l culte; ate nc ió a les aspiracio ns de
¡'entorn obre r ; an imació dc la presènc ia de ls laics; comprens ió dc In par ròq ui a CO I11 a co munita t dc comun itats; corresponsabilitat.

Am b lot, a ¡'hora de planificar ci tre ball pasto ra l topem amb
mo ltes dificultats, entre Ics causes de Ics quals podem c itar :
- la mentalitat rural predomi nant entre e ls habitants de l
barri ( immigran ts en la seva majoria), en con tradicció amb la
realitat urbano- indus tria l que emmarca la seva vida actua l;
-

ci forl con l rol social que exerceix ci bar ri ;

- c i ròssec d'una mentalitat religioso-popular ma l e nt esa;
- la imatge d'una Església moralitzant i cu ltual ista, poc
o gens pop u lar;
- la defecció de ls militants crbtians quc no retroben la
seva ide nt ita t c ris tiana i, per tant, no valoren c i compro mís
exp líci tament evangelitzador;
- la d i[icull a t de tot treball q ue s 'intenta fer e n equip.
To t a ixò origina fo rt es con tr ad iccio ns e n la marxa de l que
es des itj a que esdevingui un a (~co munit a t de comun itats» que
revisa, viu i celebra la seva fe. Bàsica me nt són les mateixes
contradiccions:
- com conciliar l'a tenció pastora l a ls c ri s ti ans practicants

i l'a nimació de grups de cris tians militants que pretenen «una
a lt ra a lternativa d'Església »;
- quina és la viabilitat futura de la pa rròq uia urbana i
qu in és cI seu sen tit.
Mentres ta nt, la prioritat del cri te ri d'evangeli tzació informa

to ta la planificació pas toral, en la qual cabria subratllar :
-

un esforç per fer de l sagram e nt s igne i respos ta d es
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de la fe a la prob lemàtica humana del barri i de l país, i a les
aspiracions del món obrer;
- màxim sentit comunitari
de parti cipació: homilies dialogades , in tercanvi de notícies, progressiva respon:,abilit7..ació

del laïcat en tasques pastora ls ... ;
- utilització en la litúrgia d'elements « seculari l zanl~ »:
sia, d iapositives, lectura d'escrits de tota mena ...

-

poc-

insistència en la vivència de la fe més que en l'apn:>

nen tatge doctrin al, a la vegada que s'inten ten clnl"iricar els
continguts a par ti r de l'expe ri ència de vida;
- recerca d'ull llengua tge cord ial i proper a l'hol11 t.!. tant
en la preparació com en la celebració de ls sagraments;
- intent de recuperar el tarannà festi u: estil desenfadat,
partici pació col'lectiva en cI cant, celebració de trobades realment festives en ocasió de Ics vigíl ies de Nadal , Pasq ua i Pen-

tecostès, e tc.
- esforç per a reconèixer i ser reco negut cadascú pel seu
nom, creant una dinàm ica de veri table trobada., d'am istat;
- màxima fl ex ibilitat i respec te vers aquell s que, per les
di ficu ltats apun tades an teriormen t, es troben situats en una

allra òrbita, però, a la vegada, vigi lant la fidelitat a l' Evangeli
de Jesú s, incom pa tible amb l'immobilis me.
Aques t és -entre incoherències i con tradiccionsel camí
emprès per la nostra incipi ent comunitat de Jesús ObrerSant M aur. ::E:s difícil d'encabir en unes ratlles la riquesa, les
misèri es i Ics alegries de la vida de qualsevol comuni tat. Posem-hi

així punt fina l.

Equip sacerdotal

268

PARRÒQUIA DE NTRA. SRA. DE
L'ESPERANCA DE VALÈNCIA
Aba ns de res, la nostra pas to r a l pre tén a daptar-se a les condi cion s d'es pai, te mps i perso nes entre les qua ls ell s movem.
Com que la pa rròq ui a es tà ubi c:tda e n la perifè ri a de la gran
ci utat no pode m e ncasellar-nos d intre uns límits convencionals ;
pe r ai xò hem buscat la coordi nació a mb e ls sec to rs arin s de l'ento rn .
Al ma teix tem ps que hem assegu ra t els c uItc ~. la p redicació
i els ser veis no rm als dc la pa r ròqu ia, hem anaL es tudia nt la problcma lica conc reta -¡de el tWl1C- m ira nt cap a l futur de la
fe e n a ques ta pa rceHa de l'Esglés ia i ca p a possibles o pcions
no ves e n e ls nivell s dc l'eva ngelització, "acció pas tora l comunità ri a en una socie ta t secul ari tzada , obert a al plu ra li s me i a
la d e mocra titz3c ió, i a la p ro moc ió socia l i cultu m l de ls sec to rs
me nys afavo rit s.
Per lo t 3i~ò la nos tra parròq uia desit ja roma ndre e n d ià leg
pe rma nen t a m b la soc ic tat en què viu imme rsa i rc~ t a r dis ponible a les necessita ts de ls ba rri s.
Som consc ien ts, cada volta més, de les ambigüitat s de la
in s titució pa rroquia l, residu d 'una estruc tura de poder i d'una
è poca de c ri s ti a nda t. De moment no veic m cap a ltra a lternat iva cohe rent que la subs titue ixi pe r lai d 'expressar la realitat de
l'Esglés ia a nivell popula r, ja que Ics a nomenades comunita ts
de basc, e n b pràc tica, fun cione n a nivell molt selectiu i dins
una certa cla ndes tinita t.
La parròquia pot ser acceptada , com ind ica el seu nom originari , COm que lcom en marxa , en pe regrinac ió . Com que lcom
provis iona l fin s a la plenitud de l Regne de Dé u. Com una plataforma conj untura l pe r a Ja cons trucci ó d'una comunitat cie
comunitats.
Sense oblidar els «cri s tians cie c ri s tiandat », des itjaríem una
línia priorità riament evangelitzadora amb tre s objectius primaris:
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- an imar lotes Ics ac ti vita ts a l serve i dc la promoció popular, vinguen d 'on vinguen, senSe inte ntar ca pit alitz3r-lcs, acollint totes les accions d 'ajuda i serve i a les pe rsones;
- acompa nya r e ls prac ticants a mb ll urs preguntes i repostes a l'anà lis i de la sacrame nta lització, de cara a una majo r coherènc ia , per ta l que la reb uda de ls sagra ments siga un esdevenime n t de fe i es pe rança;
- com pal-tir a mb e l màxim de decòrum i ac tua litat l'extraordinà ria herè ncia cu ltua l i festiva .
La mateixa d inà mica socia l de l'Esperit a ni rà acla rint molts
pun ts obscurs i no pas poques contradi ccions.
Aques tes aspiracions, procurem acomp lir-les, sacerdo ts i seglar s , mitjançant una presència i un s mi tj ans q ue, mo lt convenciona lment, agrupem en c inc sectors :
1. Evange lit zació i catequesi. Aquest sectOr comprè n les següen ts ac tivitats :
- confecció d 'un butlletí informa tiu a mb coHaboració de
les parrò quies de l costat;
- grups de reflexió de prepa ració a la Confirmac ió; Preo
matrimonia ls; reunions periòdiques a mb e ls pares que vu lguen
batejar a ls fi ll s o pre para r-los per a la primera comunió;
- vis ita periòd ica a les escoles i els centres d'e nsenya ment;
- ca tecumenat d'adults; reunions setmanals;
- reunions setmanals de profundització de la Bíblia i preparació d'homi lia, e tc.
2. Oració i sagramen ts, que comprèn:
- convivència fes tiva de ls fid els a continuació de les celebracions en e ls atris del temple;
- campanya de celebració comuni tària de la Reconci liació,
etcètera.
3. Pastoral comunitària, que comprèn:
- grups de joventut; club d 'amics per a preadolescents;
scouts; obrers;
- catecumenat (ja esmentat);
- con s titució de ls enllaços parroquials pe r finques.
4. Acci0l1S de coordinació amb altres comunitats:
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- actes de culte en comú : Setmana Santa ; predicació quaresmal;
- participació en ajudes urgents ex traparroqu ials: transeünts,
campanya cont ra la fam, «vivendes», etc.;
-

connex ió amb altres comunitats religioses de la zona;
es tudi soc iològ ic del barri.
5. Accion s para-parroqu ials, en què la parròquia coopera:

-

telèfon de l'espe rança;

-

associació familiar del barri; reunions de veïns ; associació de pares d'alum nes, etc.;
- serve i d'o ri ent ació fami li ar, d'informac ió social, escotar

la bo ra l;
-

grups musica ls, esportiu s, etc.

Objectius en profw1ditat per l'any vi/lent:
- Aven ç cap a una celebració més autèn ti ca de l'administraci ó de l bateig, matrimoni, eucaris tia i de la celebració cr isti ana de la mort .

- Constitució d'un Consell Pastora l Par roquia l que realitza
la r e presentació i participació dels fel igresos.
-

Donada la ca racterísti ca proletària de la feligres ia, vet-

lla r e l desenvolupament de l'a pos tola t ob rer.
-

Formaci ó d'una comunitat de creient s que vulgui viure

e l Regne de Déu més en llà de l'es truc tura del temple i de les
files territorials.

Equip d e preveres
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CRIDA ALS CRISTIANS BENESTANTS
D'UN BARRI OBRER
Vull oferir de nou unes refl exions entom de
la problemàtica pastoral en el món burgês.
Aquesta vegada desde la meva situació ac/ual,
és a dir, des d'un barri obrer, però sense haver
deixat de len;r contacte amb perso nes i famí·

Iies del món burgès (no he trencat les meves
relacions familiars i d'amistat).
Descriuré, primer, la realitat de vida de la

massa treballadora, en els aspectes que depenen servi/me"t del mÓn burgès, a tall individual
i fami/iar; també les deficièllcies de l'estructura
fonamental de les «vivendes» i d el barri, la manca dels equipaments necessaris. Ell tercer lloc,
mostraré com aquesta realitat és tina crida a
un canvi de vida per als rics.

la vida en un barri obrer
La massa treballadora, sob re tol ci món femení, rep constant ment els impacte s del món «prod igiós» dels ri cs (dels cantants
i els artistes de cinema ri cs), la imatge dc Ics seves festes (el s
casaments), de Ics modes, dels luxes; per exemple, a través de
les revistes . Hola », «Garba », «Lecturas », «8emana», «Diez Minu tos», etc. (a to les Ics cascs en lrobareu algun exemplar) , i dels

serial s de la ràd io qu e s'cscolten a casa i a Ics fàbriques.
Per altra banda, la propaganda come rcial insi steix a comprar -semprc «barato »- els elec trodomès ti cs m és modern s,
els nous mobles, la millor decoració de la casa, l'automòbil, etc.
E l lloc de treball és valo ra t pel diner. Ca l es tudiar una carrera perquè es guanyaran més diners. Tota reivindicació obrera inclou sempre l'augment de sou. Les em preses no deixen d'oferir, pel s propis int eressos, les recompenses necessàries per a
mantenir homes «fid els» i «re sponsables» .
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La ge nt t re balladora re p així l'impac te constant de la competència indiv id ua l, de l millora me nt dc la pròpia posic ió. l això
es fa al marge dels a ltres, mirant dc satis fe r le prò pies apetènc ies, posant com a idea l ci que ofereixen e ls detenlOrs del dine r.
Cuncretem uns fe Ls.
Els pisos. Les construcc ions o re n es a ls obre rs, [etes de pressa, mal a cabadcs , genc ralme nt cOns truïdes amb els materials
més barats del moment, SÓn m ill orades per l'es forç de l nou propietari, que cada es tiu , durant les vaca nces, i el s d ies de fes ta,
el l mateix o a mb l'ajuda d 'algun paleta conegut , arregla a poc
a poc una o altra dependència ( la cuina, e l ba ny, l'enra jolat).
Aques t ret es dóna igualmen t a l'en trega de pisos no us. Hom
vcu canviar la porta de l'en trada per una dc m é~ luxosa i empa pe rar les pare ts a mb colors vi s tosos.
Els mobles i els electrodol11èslics. En un ba rri obrer populós -en poc es pa i s 'ac umul e n ll1olt ~ pi !)os i mol la gen t- tI aba reu no mbroses botigues de mobles i e lectrodomèsti cs, i que
són molt conco rregudes. I e l res ultat es ve u a les cascs. A tot
a rreu hi ha l'a parell co mpra t de nou. No és estrany veure el
moble nou . Enca ra que s'hag i de paga r a mb ll e tres, pe rqu è e l
desembossament no pot fer-sc d'un a sola vegada.
Úl decoracio. Predomin:1 c i mal gust. El «cromo », l'aparença de luxe, el recar regament d 'un es motllures, el «bibe lot » bunyo l. De re l, és ci que es l ro ba a les bOligues, perqu è e l que
impo rta és vendre. La manca d'un a edu cació de l gus t impossibilita la promoció d'un art ver itab le me nt correc te. El ric busca s impleme nt e l propi profi t i en ca ra «somri u » davant l'enga ny
de l seu comprador.
Les fest es. La gent - la gent jovc- a pareix ben vestida, seguint
la moda de les revi s tes que mira. Amb iHusió . Les noies pensen
es trenar i lluir el seu vestit. En e ls casaments la preocupació
de la núvia és e l vestit i la marxa nupc ial. :ts el que veu als
aparadors, a les revis tes i e l que sent a la ràdio. Això i la profusió de foto, que la deuen fe r somniar que potser sortirà en una
revista o simplement per poder presentar un à lbum interminable de fotos que paga rà cares. El mateix passa amb la primera
comunió: to t al contrari de l que l'Esglés ia ensenya avu i. No
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és es tran y que a mesura que ho m té unes possib il ita ts econòmi·
ques més gra ns busqui e l marc on pugui foment ar·se aques ta
vanitat, ja s igui a l temp le ja sigu i a l res tauran t, e tc.
Els joves. Una COSa carac terís tica és tenir els «casse ttes» a mb
e ls canta nt s i els conjunts de moda; llur influència em sembla
fortíss ima. Cal anar a la discoteca o organitzar-ne una de prò-

pia . Tenir el Philips o ci Sanyo, o el tocadiscs, ca lça r o vestir
com un d els can tan ts, és una aspiració.

Equipaments coHectius
El procés de creixemel1f de les barriades obreres ha estat genera lmen t aq ues t. Primer, la compra de pe tites pa rceHes i la

construcció, per par I dels mateixos treballadors (i mmigrats), de
la nova «vivenda». Tan bon punt s' ha pogu t, és a dir, un cop
const ruïdes Ics parets i la teul ada, hi ha n ana t a viure. r això en
zones sense urba nit zar. sense ca rrers ni clavegueres, on cadascú cons trueix senSe ordre ni concert, segons Ics seves possib il itats i asp iracio ns. Una segona c tapa, l'aparició de Ics cooperati ves de pi sos; unió d 'esforços , pe rò amb moltes dificu lt a ts i
amb recel de ls socis vers la comissió ges to ra. Vet ací, doncs, els
pri mers blocs dc pi sos, a mb una qualitat que ha depès de tots
p lega ts. La tercera etapa, la que més pe rsevera, és la de la inte rve nc ió de les o rga nitzacions públiques (si nd ica t, aj untamen t )
i de les immobil iàries. En ge nera l en tots aq uests bl ocs de pisos s'ha construït i es cons true ix a base d'una supe rfíc ie mitjana de 50 a 100 m . ~ per pis, a mb sa la-menj ado r, cuina, bany i
tres habi tacions. La qua litat de la constnlcció sembla quc vagi
a remolc del moment, de l mat erial que o rereix cI me rcat. Pc r
exe mple , avui d ia la in s ta Hació d'un a cuina és moll mill or que
fa deu anys, perquè ja no exi s teix a quell ma tcrial més bara t.
Per això les cases d'ara a pareixen mill ors que les dc deu anys
e nrera .
Els carrers i els es pais verds. S'ha passa t molt s anys sense
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a~faltar

l:b carrers. En ¡'ac walilat, la nova maqlllnana poss ibj·
lita fer·ho de pressa i res ulta rl10lt més barat. e.~ un avenç. Però
e ls espai s verds són el camp de batalla. Als pisos pe tits, hom no
hi pOt estar tOt c i sant dia. Sobretot e ls infants
e ls
adolescen ts necessiten espa is de joc. 1::s el carrer. En e ls
b locs de pisos, en ge ne ral, no ~' han reservat s uficients espais
lliures. Però el que produeix una pe na més gran és la deixade·
sa d'aquests espa is. Com que no hi ha ni ngú q ue els cuidi d'u na
mane ra con tinu ada, la ca na lla eb destrueix de mica e n mica.
El dia de la inau gurac ió podien fer goig: un tros de jardí, un s
arbres plantats. En ci ca s de no have r· hi pe rsones responsables
que se n'ocupin , la situac ió en què es troben a l cap de poc és
la men table.
A més, no s'ha pensa t en els cspa i ~ que eb preadolescents necess it en per a córrer i jugar a p il ota. Llavors és quan e l jardi
es conve rteix en e l seu lloc. l l'aplanen.
Les escoles. I-la estat la iniciativa privada que ha insta Hat les
primeres escoles. L'Església , en primer lloc; també particulars
mitjançant acadèmics. L'ajuntamen t i l'Es ta t arriben més tard
i ,:unb solucions insuficients, perquè el creixeme nt de la poblaCIO ( la immigració no para ) con tinua acce lerat. Pe r a ltra ban·
da, e ls plan s d'urbanisme no tenen e n compte els equipaments.
En aquesta situac ió, els infants o es queden sense escola o cal
que es des p);] c in rara de l barri.
Centres socials. No existeixen. E ls loca ls que es troben, els
ha construït l' Església o s'han aconsegu it gràcies a l'Església.
Per a ixò els llocs de trobada de la gen t són e ls bars. Hi ha molts
ba rs en una barriada obrer~. Al s bars es mengen unes «tapes»,
s'hi beu i s'hi juga; en a lgulls hi ha la «cons piració» política i
social. El s adolescents troben ci seu «paradís» a ls «salancs de
la juve ntud », on paguen la partida de ping-pong, e l «miIl6n », e l
«futbolín », etc.
Centres slll1itaris. Al s barris obrers, no hi solen viure e ls met·
ges ni s'hi cons trueixe n dispensa ri s. Sempre cal desplaçar·se al
cen tre de la c iutat, on s'exerceix la medicina privada i on es troben la majoria de centres hospi talari s, a no se r que d'una manera ce ntralitzada s'hagi construït la «Residencia» de la Segu·
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re La t Soc ial i pOl ser precisame nt en un barri obre r (segurament
perqu è el terreny era bara t ).
Centres esportius. Un ca mp dc futbol a sequc ~, enca ra el
trobareu . Però res més. Per fer es po rt ca l anar a ll à o n hi ha gi
ins taH ac ions. Enca ra que un barri tingui 30.000 habitants i es
recomani ci «contamos con ti go», no en té .
Com es pot veure, e l balanç és molt negatiu . Els barris, els
suburbi s de les g ra ns ci ut a ts, no tenen e ls serve is q ue són norm a ls als pobles i les vi les.

Una interpeHació als rics
Crec qu e la rea litat descrita e n què es troba la massa treballadora ha de ser per als ri cs un a c rida a un ca nvi de vida.
D'una banda, perquè e l mó n de ls ri cs té una influè ncia decis iva e n la ma nera de viure de ls po bres, j a s igui perquè e ls o primeix, ja s igui pe rquè ells repete ixen els se us mat eixos defectes; d 'altra banda, perquè e ls m a teixos ri cs acabaran essent víctimes del s is te ma cie vida que han es tablert.
Per a aques t canvi hi ha un es objeccions. Pe r exemple, a vegades e l ri c , a la vis ta d 'un es certes millores que vcu e ntre els
treballadors, CO m poden ser la ins ta Hació de la «vivenda » o l'auto m òbil , diu : «de què es queixen, aq ues ts !; s i és gr:lcies a les
nos tres empreses que es poden guanyar la vida a ix í». Sem bla
que l'únic que es vu lgui valorar sigui el millora ment econò mic.
Davant un a reclamació m és profunda, CO m pot ser la participació en les decis ions de l'empresa, ja no s' hi es tà d'acord. I la
respos ta és dir: «com poden dirigir s i na hi en tenen ?». Però
tampoc no se'ls donen totes les o portunitats per a «entendrehi », a no ser a aquell s que estan dis posats a fer-los el «joc», de
lai manera que deixen de formar part de la classe treballadora.
En e l fons d'aquestes crítiq ues hi ha una mentalitat determinada. ~s que s'està convenç ut que aquests treballadors estan
«destinats » a aquest tipus de vida. «No hi ha res a fer: uns han
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de mana r, c b a ltrc~ han d'obeir; uns han de ~e r r ics I els altres, pobres.» Ve t ací la ll ui ta dc c lasses quc s'establ cix des de l
poder econòmic o polític. :ts e l mateix que dir: «nosa ltres defensem la no~tra pos ició dc rics contra e ls pobres; no podem
deixar que s'apoderin del nostre lloc».
De fet , no to ts e ls qui són ric~ pensen exactament aL'\í; però
sí que, en c i fons, hi ha aquesta m cntalitat. Encara quc a ls programes políti cs i econòm ics e3 digui que cs vol anar vers la
justícia soc ial, la igualta t i la democràc ia , aques tes , a la pràctica, q uedcn loca litzades e n el propi grup i no arribe n a tothom.
L'Església, c n la seva m b~ i ó pas tora l, a llibe rado ra i sa lvadora, ha de ten ir en comp te totes aquestes coses. El missa tge
dc la Paternitat de Déu damul1l e ls homes, revela t i vi scut pe r
Jes ucrist , la seva ge rmanor amb to ts els homes, que li ha e ncom a nat com a Cos seu , li ho rec lama plenamen t, radicalmen t.
Per això cal ajudar el qui té una posició in [lucn t cn la societat
a reali tzar e l seu paper en la humilit a t, en la fraternit at, band ej a nt l'abús de l ge rmà i vencen t to t pa terna li s me, pel qual fàci lment es pOt veure tempt at.
Dit tot això, passem a presentar uns sugge riments que vole n aj udar, a partir de la realit a l abans exposada, a fer un camí
de convers ió, no d' im posició, perq uè cadascú , ja sigui individua lment o e n grup , fac i un esfo rç d'imaginació, COm una aventura que pot ser arr iscada, però que és un camí, em sembla,
de generositat i d'entrega als ge rma ns.
]. La societat de COIlSlIIl1. A vegades ho m sent a dir a persones gra ns de posició benesta nt : «Avui d ia ningú no se sap sacr ificar. Aba ns , ni que fossin petit s sac rificis, els fèiem; per
exemple, quan ve nia la quare ~ m a e ns absteníe m d'anar a l cinema, de menjar ce rt es coses, de fe r res tes. Ara, amb la idea de
la responsabi lita t i de la lli be rtat , Com que no es pot imposar
res, ens quedem ta mbé sense re l- re .» Pe rò és que en la societa t que hem muntat, i que estem muntant, ha arribat un moment
que e l «cons umis me» ha envaït ta nt l'ambient i, don cs, la perspec tiva, que, si no hi ha un canv i profund , es fa im possible sortir d 'aquesta s ituació. Però pregunt em-nos: qui fa la propaganda
de ls articles que s'han de comprar (pe rqu è s'han de vendre!)?;
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qui en treu e l major benefici?; qui en ga udeix més, d'aq uests
béns? No són e ls rics?
J o penso que ací ca ldria fer una revisió seriosa. Cal m ira r la
qualitat de l que es fabrica i es posa al mercat i la !)eva possibilitat d'adqu is ició quan al lò é~ realment necessari, \'cure què
és e l que rea lment perjudica. Les preguntes a rer, en el rons de
tot això, són sempre les mateixes : a juda o perjud ica a la persona?;
l'ajuda a reali tzar-se?; ¿ la fa més obe rta i disponib le en bé dels
a ltres?; ¿busq ue m servi r e ls a lt res o bé descaradamen t (o ve ladamenl) aprofitar-nas-en?; ¿ hem tin gut en compte la pa rt ic ipac ió conscient i lliure de ls al tres e n aquests projectes?
En fi, s i c i que es presen ta és fruit d'una actitud i una acció
a ltruista, s i això és c i que en e l fons es vol comunicar ( l'ús de
totes aquestes coses que l'home va descobrint i inventant ), nu
es trac tarà de fer simples productes dc consum, sinó coses necessàries per a la vida. I ja no farem la crítica de dir: «mira
a quest, COm gas ta e ls di ners amb això », pe rquè to t ser3 úti l i
bo, i ens a legra re m que estigui en mans dc tothom, perquè àd huc
haurem ret e l possib le perquè hi est igui amb llibertat i responsabilitat.
2. Els mil jalls de c0111wlÏcació social i els especlacles. El q ue
més arriba a Ics persones, a totes, és la televi sió. A més , la «tele»
ho ane plega tOl. També ce rtes rev is tes sensac iona lis tes, i la ràdio. La propaganda de consum es tà lli gada a la TV . Dc fe t , a n ivell de gen t burgesa responsable, ja es fa la crítica d'aquests
mitjans, però es queda en paraules. Jo pe nso que l'acció profunda no s'arriba a realilzar, perquè en el fons hom hi està compromès, hi troba també la vida. r, llavo rs, som en un cercle viciós. E ls rics t.ambé tenen e l «gus t » de voler ex perimentar-ho tot,
de conèixe r-ho to t, ni q ue sigu i impass ibl ement. En això són
com els intc Hectual s --cicntífics i a rtis tes- que tcnen e l gus t
pe r les utopies de to ts els ord res (el pl ae r sexua l i el refinament
gastronòmic, les exqui sideses de la con templació de la natura i
la seva destrucció, el servei generós de l'home i la mort més ignominiosa, la mís tica més a lta en el diàleg amb Déu i l'ateisme
més atrevit, e tc.). Per això moltes vegades treballen ben aparella ts.
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Cal, doncs, sa nejar aquest món amb uns programes més adequats, no fomcntadors del luxe i del diner, de l'individualisme descara t, del «vedetti sme» i l'ex hibi c ioni sme a ultrança_ Cal dir,
però, que el poble se nzill no ho acaba de seguir en mo lLes coses.
Té principis ben arrelat,!), ni que s iguin instintius, que no canv ien.
Acceptarà all ò que vegi que l'ajuda a gaudir d'un major bcnl!star a la ramíli a, pe r als fill s, per la seva salut; acceptarà allò
q ue e l diverteix. Però encara que e ls ambients de fàbrica siguin
ba ixos en la utilització del sexe, té una mes ura quan l'abús es
fica a la famíli a. Hi ha molta més corrupció en el món dels rics
i dels intc Hectua ls , on es troben rao ns per a justificar-ho tot. Per
això co r rc m ci perill d' «cmbruta!'» c i món, encara més sa, dels
se nzill s.
El mÓn de ls can ta nts i del s conjun ts és tota una altra realitat a què cal atendre, així com a l tripijoc de l rutbol, amb la
comp ra i venda de jugadors i lot el que s'h i mou a l volt a nt. ..
La políti ca, que també sorgeix a través d'aquests mitjans, actua moltes \'cgades com una força dom inadora o di sgregado ra .
J a és típi ca la fra se: «mani qui mani , a nosaltres sempre e ns toca l-à la pan pitjo!'»,
3. La sal1itat, -e.s cert que hi ha lot Ull moviment de reforma de les institucions sanit à ries per part d'uns metges que volen
posar-se de veritat a l servei de l poble. Però c i camí que cal
recó rrer és molt llarg, e ncara. Si el poble senzill estima tant la
salut, no hi ha dret que sigui explotat. No es pot ad met re que
a llò que la Seguretat Soc ial no li ofereix hagi d'anar a pidolar-ho
al metge privat a uns preus inassequibles. També és veritat que
hi ha a lgun metge privat que té e n compte la situació d'aquella
família obrera, però no és ci ca s ordinari. El sis tema, tal com
es tà muntat, impede ix als pobres e ls serveis millors. Ja hem
lamentat la si tuació dels barri s on no hi ha ambulatoris ni metges, que tenen l'hospi tal ll uny ( tre t de ls casos e n què resta a
prop, per Ulla ubicació casual), mentre que els metges viuen a ls
llocs cèntrics dc la ciutat.
En aquest punt, diria que el perjudic i que de rebot en poden
tenir e ls rics, no el veig. En són totalment privi legiats, En principi, sempre trobaran l'ass istència que necessiten , àdhuc per allò
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de les amistats o perquè són de la mate ixa «classe ». El perjud icI
més avia t serà la co ns tant en què ja es troba ci ric : haurà de
continuar pagan t [ort e l bon metge. l hom es pregunta : per
què? Per què els bons metges han de [er pagar «tan t »?; per
què s'han de donar «la gran vida »?; de qui han re but el do?;
no es Déu e l gra n me tge?; Jesu cri s t, e l metge dels metges, què
feia?; especulava a mb e l seu poder? ..
El món de la farmacologia ( labo ratori s i farmàc ies) necessiw també una profunda revisió. No es pot es pecular a mb els
remeis per a la S;l lul. La Seguretat Socia l, es di rà, ja ho soluciona. Però, q ui nes compensacions incon fessables hi deu haver en
ci fons ... ! Ací direm, tambt.!, que e l ric paga e l seu tribu!.
4. L'e1lsellyamellt. Hom es que ixa que e ls ba rris no te nen
escoles ni guarderies s uficients. De feL, e l ma teix passa a ls barris r ics. A Barce lo na, a les hores punta , e l carrer es veu desbor·
dat pels automòbils particul a rs i els autocars escolars. Per què
a ques t tran svasament ? Fin s hi ha escoles fora ciut a t. Crec que
això no és co rrec te. s e l mateix s is te ma que no ha previst l'edifi cació dels cen tres escolars necessa ris. "::s clar que el ric busca
l'esco la que c re u millor per al s seus fill s, i, llavors, n'ha de pagar
el tribut. Pe rò ci pobre també haurà de desplaçar-se simplement
per trobar escola , no ja una escola de qualitat.
Solidari s d'un mateix prob len1:t , no es pOL anar ac tuant en solitari , em sembla. tS verita t qu e els moviments ac tua ls per l'esco la gra tuïta i per a tot hom, ja van per aq uest camí, però cal fac ilit ar cam ins. Per exemple, la im previsió ha fe t que no hi hagi
espa is pe r a les llaves esco les. Com que ulla escola 110 és un negoci eq uiparable a una immobi liària de pisos, no pot pagar fàc ilment un terreny. Els muni c ipis d iuen que no tenen cU ners i
com que, en gene ral , els grans terrenys estan a les mans dels
ri cs, ca l que aquests tinguin e n co mpte aquesta clara fun c ió soc ial. Voldria posar un exem ple conc re t del que va sofrir una escota privada : dues vegades va ser tre ia dels ed ificis que havia
llogat, i he m vis t durant anys i anys com a que lla casa que havia
servit d 'escola s'ha anat enderrocan t, possible me nt perquè ci
propietari n 'esperava un negoci millor. I nexplicable!
Cal treball a r perquè tothom tingu i escola en ed ific i adeq uat,
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amb mestres capac ita ts i amb aq ue ll nombre d 'alumnes per a ula
que fac i poss ible un treball educa tiu . I llavo rs un ensenyament
que compo ni aques tes virtut s : res ponsabilitat , companyerisllle ,
esforç, iHus ió, aus terita t, res pecte per totho m i esperit de colla boració; i que bandegi aques ts vicis: indi vidua li sme, gand uleria, afany de luc re , orgull , classis me de l poderós, e tc.
S. Les ewital s bancà ries i d'estalvi. Aquestes entita ts te nen
cada dia un pes més decisiu e n la marxa de la socie tat. Les persones necessiten, i se'ls en ra ve ure la necess itat, dipositar e l
d ine r a ls bancs o les caixes d'es ta lvi. 1 a ixÍ. am b aquest tresor acumu la t, hom pot fin ançar e l que calgui. Pe r a ixò cal interrogarsc pe r a què es fa servir aq ues t di ne r: pe r a a rma ment ?; per a
objec tes luxosos?; per a una divers ió innecessà ria ? El diner
ac umul a t hau ri a de servir per a a ju da r de verital a pro mocionar
els gru ps humans margina ts, Ics pe rsones aba ndonades, pe r a
proporc iona r llocs de treba ll que aj udin ci ve ritab le desenro tll ame nt de la persona huma na. Quan cb ri cs s'ajunten per acumular e ls ca pit a ls i deixar-los improductius esta n deixa nl morir
les persones, que és e l ma te ix que a ssass inar-Ics. Pe r a ixò e ls qui
s'a nomenen c ris tians i es ta n imme rsos e n aq ues t món han de
plan tejar-sc seriosa me nt ulla aCluac ió eficaç pe r ca nvia r-Jo.
Jo diria q ue Ics Caixes d'Estalvi, q ue es p resenten a mb una
final itat es pecia lment social , tene ll més responsabilitat. Més ent ara , qua n hom veu que els pobres hi dipositen els seus es talvis. un capital que, en comptes de reve rtir en bé d'ell s, s'util itza
tantes vegades per a la vanitat de Ics pròp ies entitats, que construe ixen ed ificis luxosos i e nga nyen ridícula ment els pobres ofcrint-Ios la participació e n un sorte ig de l'a rticle de consum de
moda , o bé es des tina a soluc ionar e ls problemes de l'I N I ( fnstitut o acional de Indu stria). Ca l canviar, doncs, aq uestes entitat s. Però hom ho ve u difíci l, quan a l nostre país es comprova
que el s membres dels seus conse ll s d'adm inis tració coincide ixen
a mb els de te ntors del capita l. Pe r a ls c ris tians, Mateu i Zaqueu,
pe rsonatges de l'Eva ngeli, són exemples de generosi tat, que poden ajudar·los.
6. Propietaris de terres i e/els béns de producció. Hom ho
és com a hereu d'unes terres o d'una e mpresa; hom ho és per
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l'afany dc tenir-les i fer- les créixer. Pe rò penso que aques t creixement ca l que sigui regit per un es perit a ltruis ta que maJdi
perquè la majoria de persones participin en la seva ges tió i en
els seus fruits d' una manera activa, corresponsable i equitativa.
D'una banda el problema de la urbanitzac ió, de la necessitat
d'eq uipament s e n Ics concentrac ions urbanes reclama que els
grans propie taris posin les seves terres a l serve i de la comunitat. Per això, pel' exem ple. crec que és més rendible pe r a l bé
de la humanitat la ins ta Hació d'un centre escolar que la d'una fàbrica, Més be n dit, cal l'equilibri de forces, la planiri cació que raci
possible l'exis tència de tOt a llò que és necessa ri ara i pel fUlUr:
e ls es pais per a l'agricultura i la indús tl"'i a, Ics «vivendes», les
zones verdes i els espa is esportius, le escoles i els centres sanitaris, e ls centres socia ls, Ics botigues, e tc. En aques ta ac tuació,
la res ponsab ilitat del gran propieta ri és molt més gran que la
de l petit, i és immoral que explo ti pe r a l seu lmic bcnerici aquell
terreny.
Semblantmen t es pot dir quant a la propietat dels béns de
producció: per què hom no té la inqu ie tud cons tant d 'ajudar,
sense pors, a fer cOl"respon sab les els compan ys de treball ? Hi
haurà qui em respondrà que ja ho ha inte ntat, però sense resultats. Jo diré que cal ser he ro ic - i e l cris tià és cridat a ser heroic- i, pe r tant, tossut a anar fe nt camí. Saber que és una acció que transcendeix el camp de l'empresa, perquè una mentalització d'aquesta mena demana incidir en tots e ls camps de la
vida humana, comença nt pels mitjans de comunicació social, la
propagan da de l consum , l'cdu cació del s in fants i dels joves. Si
no es té en compte tot això d'una manera o altra, aleshores el
fracàs és segur.
En el nostre món, cada vegada més conscienciat per a canviar Ics situacions de privilegi que e l moviment obrer, tant en el
si de les empreses com en els barris, reivindica, e ls maldecaps
dels grans propie ta ris esdevenen més greus. Em sembla que cal
se r realista i raonar les coses. D'una manera o a ltra convindrà
fer camí amb el mínim de fri ccions possible. e.s verita t que hom
es troba amb greus diricultats . l jo diria que les més fortes vin,
dran dels propis companys dc classe (burgesa), que no volen
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cedir en els cri tt,;rb de lucre, CO!)a que àdJ'lU c els po rt a a utilitzar e ls mitja ns més inconfessables per ma nteni r-sc en e l lloc,
mi tj a ns q ue poden arribar a ser - j !)ón- l'e nga ny i l'assassinat.
7. A l'Església, li IOca iail/bé I" seva pari. Crec que ca l p lanteja r-sc més a fo ns e l prob le ma dc Ics seves pro pie ta ts. Al s ull s
de l po ble senzill , ma lgrat e ls pass os fe ls , per exe mple, ofe rir e ls
se us locals a ls trebal1 adors per a llurs re unio ns, apare ix com la
g ra n pro pie tà ri a. E n mo lts ba rri s ob re rs és l'entita t públi ca qu e
té e ls loca ls més g rans. Segu rame nt, també, perqu è és l'única e ntita t qu e ha busca t els es pa is q ue li ca lien pe r a pode r realitza r
adequ adam ent les asse mblees que la m a te ixa ins titució organitza.
Pe r a ltra pa rt , semb la q ue a l règim fra nquis ta, no li ha interessa t cons t ru Ït- loca ls de ca ràcter púb li c, i, en canvi, do na t e l mari da tge que en la p r imera època ha ting ut amb l' E~g l é s i a, li ha
fac ilita t els mitj a ns pe r a la cons tru cció de b seu!) loca ls. La r eli g ió ha servit d'a r ma política. Certa men t la força dc l'Evangeli
ha tre nca t aq ues tes cadenes i e ls darrers a nys l' Esglés ia s'ha posa l
decidida me nt a l servei de ls més dèb ils. Ma lgra t to l. ins is teixo,
c rec q ue ca l u n rep la nte ig més profund en l'ús de les seves pr opi e ta ts .
En princ ipi, e m deca nt a ri a pe rqu è e ls es pa is tin guess in un a
ve ritable fun ció socia l: no podem teni r te rre nys o loca ls sense
produir; és c la r , q ue ha de fe r-se d 'acord amb Ics e ntit a ts públiques qu e j a rea lit ze n fun c io ns soc ia ls. Això pe l qu e fa a les propie tats ac tu a ls. En ca nvi , ca l qu e no se n 'adquire ixin de nOves.
Jo seri a, més a vi a t, pa rtidar i de lloga r loca ls senzills i utilitari s pe r po de r a nu nc ia r , a ixí, l'E va nge li , lliures de tra ves, a mb
la Pa ra ula a lli beradora i salvadora q ue procla ma la Pa te rnitat de
Déu sobre to ts e ls ho mes. A la lla rga , c rec, ta mbé, q ue l'Esglés ia
s'hauri a de desp re nd re de ls mo nume nt s i de ixa r-los a la societa t c ivil, com succeeix a Fra nça .
Aques t punt sobre l' Esglés ia, l'he volgut precisar perquè aj uda rà e ls se us me mb res «ri cs » a se r més des presos. Cal predi car
a mb l'exemple.
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Uns aclariments fin als. Hom pot acusar-me d'haver presentat
unes fites amb caràc ter purament social. I és veritat. Responen ,

però, com repetidament he exposa t, al nucli fonam en tal de l' Evangel i: Déu, Pare de tot s els homes. El ri c, perq uè es conver·
teixi , ca l que po!:. i en pràcti ca aq ues t principi de vida revelat
per Jesucrist. Per tant, en la mesura que no ho realitza , l'objecte de la seva «re » continua essen t «ell mateix » o el déu «di·
ner ». La seva «re» tran scendent queda enterbolida per la manca
de generosit at. Per ca minar vers ci Jesucri st real, ca l que vagi

fent passos i que ajudi els seus companys de classe a fer-los. Ha
de tren car, amb la força de l'Esperit, les barreres que l'impedeixen de conviure fraterna lment amb tots els homes. Per això, el
meu intent d'orerir l'Evangeli al món dels ri cs, a partir de la
realitat d'un barri obrer , no ha es tat altre que aq uest. tS molt

s imple, però e m sembla que no n'hi ha d'altre.
Un a ltre punt. o he ret tampoc e l planteig que es mereix el
moviment obrer, com a crida a la conver sió dels rics. Ho deixarem per Ull altre dia. El tema és cornplex i necess ita un altre
article. Jo el faria, en tot cas, a través del que hom detecta des

d'un barri , però no pròpiament des del lloc de treball, des de
l'empresa, on no em trobo.

Lluís Bonet
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Armengol

VINT-I-CINC ANYS ENRERA
El desembre de l'any passat una colla d'amics

s'aplegava als Lluïsos d e Gràcia, de Barcelona,
entorn de mossèn Manu el Tort, amb motiu d e
I" publicació, per part d'aquest, d'un llibre de
poem es: «Aigües amargues». Abans qu e Carme

Martí can tés alguns dels poemes (que ella mateixa havia musicat) i que mossèn. Manuel Tort
en llegís tamb é uns quants, mossèn Joan Carre ra, com li condeixeble i amic, va pronunciar
unes paraules que «Quade rns» té el go ig de
publicar ara perquè són. un testimoni viu d el
que va ser la fid elitat a Catalunya, als difícils
anys d e la postguerra, al S eminari de Barcelona.
Ens he m r~ unil , co m lOl s sa beu , aques t ves pre, per a la prc!:.cntació d 'un lli b re d 'ull am ic. La prese ntac ió d 'ull llib re és sem pre una fe sta dc cOllluni cac ió. Vell s am ics tre nquem un mome nt la di s pe rs ió e n què malauradament vivim , i rcprcn..::m calloquis interrompu ts , a l vo lta nt , prec isa ment , d'un fet de comu·
nieació: un llibre.
Aquest vesp re es li-acta, e n conc re t, d'un lli bre dc poemes,
e ls últims poemes que e ns ha lliurat e n Ma nuel Tort. Ell ha
volgut que jo presentés la seva ob ra , és a dir, qu e actualitzés
la nos tra comunió, l'am is tat que c ns un e ix a to ts els qui ara
som aquí, per tal d 'cstablir u lla connex ió real a mb la seva poes ia.
Hi he vin gut 1110 lt content. He vingut a dir el qu c tots ja
sa beu prou : en Tort és un pac ta nos tre. Em guard a ré de senten c iar s i és un bon, un gran poe ta. Amb quina autorita t podria fer-ho ? Pcnso qu e la joia i c I delit d'un poe ta és saber m orir se nse saber ben bé quina mena dc poeta ha es ta t, Com la
joia i el delit de tot s és, a l capdavall, no saber gran cosa més
que que hem nascut, hem viscut i m orirem_ Per això prefereixo aques ta altra ex pressió més segul"a, m és comprovable: un poeta nos tre .
Aquesta tarda, abans de ve nir aquí, he a nat a la pres ta tge285

ri a on guardo e ls ll ibres cic poemes i n'he se para t aq uest volums: L'ír11 im esguard, q ue ja g rogueja, i Cenacle ifl lLricr. Me'ls
he mirats i me'ls m iro ara al t ra vegada da van t vostre. Ve ig uns
dibui xos d 'un altre conde ixeble meu, com e n Tort, en Frederi c Bassó. Miro l'un i llegeixo una ded.ica tòria lOt seguit: «A
Verdague r, en e l ci nquant enari de la seva mo rt »; miro des prés
l'a ltre; llegeixo les ded ica tò r ies persona ls: , Que e l goig de l'amis tat s igu i fet ín tim coHotge»; i , en el segon : «En e l Nadal
més p le de joia de ls nos tres es tudis ». Era l'any 1953.
I tot a ixò m'evoca una sèrie de coses q ue a ra vo ldria recordar. Hi ha aquí, en prime r lloc, un a evocac ió de Verdaguer. Jo
diria que lo ts e ls ca pellans d'aques t pa ís portem la tragèdia
de Verd aguer dintre e l nostre cor, i que e l fet que en Tort hagués vo lgut tributar a ques t homenatge de la seva poes ia a l poeta de Cata lunya que, molt aban s de fe ts que sembl en nous i
recent s, havia sabut connecta r amb e l poble , que ha via sabut
supo r tar conflic tes a l' inte rior de l'Esglés ia pe r ser fid e l a la
seva consciència , és tot un signe de continuïtat es timu lant.
Però, sobretot, reco rdo ara aque ll s a nys 52 i 53, e n què nosa ltres dos i mo lt s d'a ltres é rem a l Seminari. Difíc ilment els qui
ara són mo lt joves podran re fer aquell contex t que era el nostre. Nosaltres, joves a leshores , fu e teja ts pe r la gue rra , la gana
(perquè nosa ltres som d'una ge neració que sabe m d'una forma direc ta què és la gana ), fu etejats encara més tràgicame nt pe r
la gra n abe rració dels qui , ex p lotant la nostra fe joven ívola i
e ntusias ta e n Jesucris t , vo lie n fe r-nos abdicar de l nostre poble
i de la ve ritable trad ició de la nostra Esglés ia, nosa ltres, a l es ho~
res, d'una forma gens es pectacula r perqu è l'època im posava un
re traïment, precisament en a quell vell edif ic i que e ns abrigava, nosaltres - deixeu-m'ho d ir- va m opta r pe r Catalun ya. I
quan ara fullejo memò¡-jes d'aque lls tem ps, que és una lectura
que m'agrada, i llege ixo escr its d 'autors que s'ha n fet famosos
- l'estiu passa t llegia les memò ri es de Carlos Ba rra l, que encara no ha après ca ta là-, ressegueixo l'època q ue nosa ltres vivíe m
a leshores, interpretada per a ltres autors, i veig com es pa r la de
precu rsors, de gen t a l'avançada, que reprèn e l fi l de la ca talani ta t ben en tra ts els a nys seixa nta, començant per la nostra Uni-
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vcrsi tat , que tenícm tan a prop i tan ll uny, m'adono de l valor
d 'aq ue ll a opció i de l'o ri ginalitat de la ge nerac ió nos tra , de la
qual no parlo mai, i, s i ho faig a ra, és pe r aquesta c ircums tàn·
cia excepcional de presenta r aqu es t lli bre e ntre amics. Una OI-i·
gina lita t que co nsis te ix en e l rc t que, mol t a bans qu e brollcss in
corrents qu e han es ta t, fin s i lo t, mitifi ca ts. nosaltres ap legà·
vem en aque lls moments l'amor a Cata lunya i l'amor a la das·
sc obrera -érem de ls primers ca talanistes que en tràvem a ls
barris d'imm igraci6--, i uníem coscs que després ha costat mo lt s
anys de vincular, com és la [iclc litat a Catalunya i la [idelitat al
món popular.
Avui som en uns altres dies i, feliçmcn t , presentem un a ltre
llibre. El nos tre a mbien t és to t un a ltre. Avui j a veiem bandc·
res catalanes . J o recordo que un any, per sant Jordi , nosa ltres
e ns vam tancar he rmèti came nt a la biblioteca del Seminari , que
efa l'única de pendènc ia que imped ia qu e la claror fos viSia de
fora , i, a llà, un bo n a m ic nos tre, Mn. Joan Oriol i Ri e ra , que a
conseq üència d 'a ixò i d'alt res coses semblants va haver d 'aca·
bar e ls se us es tudi s ecles iàs tics fora d ' Es panya , va portar ulla
gran bandera ca ta lana, de l seu pare, i, all à, sense que nin gú de
la casa ho sa bés , celeb ràre m la fes ta de sant Jordi. Això , com
un petit expo ne nt de l c lima que vivíem a les ho res.
Això ha canviat; so rtosament e l nostre país canvia. Pe rò jo
d iria que aq uestes Aigües amargues, aq ues t títo l que, s ign ifi ca·
tivament , l'amic Tort ha posa t als seus poellles , dava ll en, pn>
cisament, d'aquella altura. J o miro la poesia d'en To rt , i CO I11 ·
paro e ls se us primers volums - aquí encara n'hi ha un altre:
Sone ts i tannkas-. Si a ra comparo la poes ia d'aque ll moment
amb la d'aques t darrer llib re, i m'abs tindré de lI egir·ne a lguns
poe m es , que volia esmentar, perquè això ja se rà fet per a ltres
persones, noto que, a l'arrancada de la poesia d'en Tort , hi ha
una confiança i una facilitat, se rvida, precisa men t, pe r aques ta
ca pacitat de la seva vocac ió lite ràr ia que li ha permès d'escriu·
re, ja des de bon començament, aques ts sonets tan arrodon its,
tan perfectes; però diria que la vida , la " ida d'a ques ts lla rgs
anys que ens separen d 'aque lls primer s vol ums, ha resu lta~
diferent. No ha correspost ben bé a la iHus i6 i a la forma amb
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què aque~la iHusió és exposada e n e ls primers llibres. Això és
un fel inev itable: és l'ex pe riè nc ia d 'uns anys durs per a tothom .
l , a leshores, aques t en tu siasme, aques ta facilitat, sense perdre 's,
cada vegada es fan W la mica més amargues, entren en con tacte
amb les realitats dures.
Hi ha moment s e n aq ues te s Aigües ama rgtt es en què rea lme nt l'autor ens comunica ben bé l'amargor, quan d'una manera profè ti ca caHaca la claud icació de l nos tre pais, que en a lguns moment s hav ia sembla t irrevers ib le, dava nt e ls nos tres
ulls i la nostra consciència.
D'aques t canvi, d'aquesta evo lució, d'aquest enfo nsame nt e n
una realitat grisa, n'ha sortit , ara, una poesia, diria , me nys a rrodonida , una poes ia que, fin s i to t en la seva forma, algunes vegades esdevé cantelluda, punye nt; una poes ia q ue, així com e n els
primers llibres partia de la subjec tivita t (reco rd em, per exe mple,
e ls poemes e n l'ordenac ió de ls ca pellans de l'n ny ci nqunnta, la
¡I-fus ió apostòlica , l'evocac ió de l passat de l país ... ), ara, en canvi ,
va resseguint els fe ts, e ls esdeveni ments. !-li trobem el nom d 'en
Xirinacs; hi trobe m la notac ió cie l'ente rra ment d'en Pui g Antic; hi trobe m els mome nts e n què demana al poble que es posi
davant de l mira ll per a veure s i encara és ell mateix; hi trobem
la tl boca que es fa reixa » de ta nts neguits i tantes veus si lenc iades; hi trobe m, e n definitiva , e l ma teix esperit , però que,
e nll oc dc partir de la pròpia subj ectivit a t, ara es tà en les coses,
es tà en la vida real , int entant , a través d'aques ta veu , d'aquests
poe mes, reunir allò q ue la realita t mostra cont ínua men t.
Aquest és un llibre, pe r damunt de tot, dedi ca t a Ca ta lun ya;
és un llibre testimonial. T s i aquell s prime rs volums són e l testimoni escri t d'una generació que ja come nça a no se r jove,
que, en aq uell s anys difíci ls, va optar per Catalunya, aquest
a ltre volul11 és també e l tes timoni escrit de la ndelitat d'aquesta ge ne ració que enca rna Mn . Tort. Ell dura nt aq ues ts anys , ben
a l'inrevés del que veie m e n e l nOstre món literari, no ha seguit els camin s de la facilitat. Així CO I11, tot d 'un plega t , ve iem
ara un 110m nou , un xicot jove que escriu i que, to l seguit, és
fes tejat, afalaga t pel s crítics, és introduït e n aquest petit món
d'elogis mutus, comprovem , en canvi, com e n aquests anys en
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Tort, més que no pas e l rdIex del s va lors literaris, que pal ser
c I món del s escriptors, ha busca t el valor en s í mateix. Com a
ca pell à s'ha ll ançat a la seva tasca pas toral , ha superal la va·
nitat, d'altra banda be n excusab le i ben compren sibl e, del poc·
ta; ha deixat de banda a llò que pod ia situar-lo en un món més
afalagador literàriament ; i, més que busca r que la seva poc·
sia fos elogiada, ha viscut en pro[unditat.
Per això aquestes Aigües alllargues deuen ser amargues per
a ell, pe rquè jo e nde vino aquí molta abnegació, veig c1ecb ioJ1 s
1110lt profundes .... pe rò hi ve ig, a més a més, la garant ia d 'un
poeta . Pe rq uè, desenganyem·nos, Ics para ul es es pode n conre·
gil" de moltes mane res, però a nosaltres e l que e ns in Ic I-essa és
que el poeta sigui un home sincer; un home en el qual poguem
creure; un home que, quan diu a igua, vulgui dir aigua; que,
quan diu amargor, vul gui d ir amargor; que, quan diu Catalunya,
vulgui dir Catalunya; que, quan diu ge rmà, vulgui dir ge rmà. I
a ixò no s 'ob té en els cenacles litera ri s. això no s'obté en les fa·
mes fàcils , si nó que s 'obté e n aquest cam í d'e nterrame nt e n la
vida concreta, d'integ ració en la cOlllunitat . en la ca paci tat dc
viure, de fe t, molta més poes ia que temps no té per escriure.
He d'aca bar aq uesta pe tita di vagació, aquesta e vocac ió amb
la qua l he vol gut que e ns s ituéss im nosa lt res simplement en
esta t rece ptiu pe r a poder sintonitzar a mb la poesia d'en Tort.
J o li dono Ics gràc ies perquè ell és una veu que marca l'e·
volució d'un a ge ne ració que és la meva ; jo li dono les gràcies
perquè ell s'ha sabut ma ntenir rid cl, cies de l comença ment fi ns
ara, en una coherència que és un de ls valo rs més importa nts
en l'obra; jo li dono les gràcies públi ca me nt. En s e nalteix a to ts
pe rqu è un poe ta ens expressa a to ts, i pe rq uè e n la seva veu ,
a estones profètica, a estones amarga, però sempre esperançada, hi veiem la nostra pròpia esperança, esperança
que sovint ha es ta t difíci l; e l nos tre propi dolor; la nos·
tra pròpia voluntat de ser un poble amb un nom; de com ·
plir aquest destí que, com ell diu, és simplement ser catalans.
J. Carrera Planas
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TRANSMETRE LA FE, AVUI? (11)
En WUl pr im era part (vege u «QlIaderlls» , Htlm. 46-47, pp. 50-

63), vaig inl ell l ar de fer una anàlisi sobre la transmissió de la
fe a parlir, precisament, del que és la fe cris tiana com a actitud IUH1wl1a radical que troba ell J esLlc ri st el plint de referència. La seva trans missió a les noves ge n eraci011S que VQl1 puja nt apareixia C0l11 Ull procés lle m aduració personal, ílltimam enl
vinculat al m ov;melll vital de c reixem el'll i consolidació de la pròpia personalitat, procés que pot començar /Holt d'ho ra, però que
resta sempre obert i que es resol, ell definitiva, en una opció
adulla i lliu re. La seva «transmissió» - dèiem- podrà proporciolla r als infa nts i adolescents elem ellt s provisionals. Però per la
seva mateixa naturalesa aquest s elem ents demanen ser personalit-
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Z{llS i t1 SS11111;1:> ell UlUl opció cristül1la adulJa, la qual és el terme
cap 011 tendeix qualsevol transmissió de la fe. Natllra lm enl, aquesla opció podrà se r de moltes melles i podrà allar de la lucidesa -en
l'acceptaciú o en el refús- a la ;llcoHscièllcia -en el conformisme o eH l'abandó per deixadesa-, pa ssa"t per totes les
gammes illtermèdies. Però, al capdavall, es lractarà se mpre d'ut'UI opció personal.
T amua/eix, posar que l'home és li/I ésser històric i soc ial, el
procés de cOHl/./llicac iú de la fe 110 po/ presciJldir de l'entorn
en el {Jual es realitza. Per això, en aq/lesta segona pan, intentaré de presel1wr algulls elC/1!C III S del cOlltext sòcio-religiós actlla l qlle em semblell d'lIIUI grall i11lpOl !àl !cic!. Itixí podrem desembocar en lllles pistes, CIlC(!r:l cer/ amelll teòriqlles, però qu e
resultill operatives, 110 pas per sortir de l'im passe de què ltavia partit l'article, silló per ¡NI/11/illar-lo i per ¡Nll1llillar, sobrelOt, les actitllds que hem de prendre els cr i:> tiall S grall s que ens
sen tim respoll:,ables de lo trall smissiú cie la fe a les /toves generacions.

Una societat religiosament plural

La prime ra dada que voldria recollir és e l pluralisme religiós. La seva constatació no crec que av ui esca pi a n ingú . Temps
enrera hi devia se r, també, pe rò pocLia se mblar-nos inex is ten t o
insign ificant i teníem tendència a confondre'l a mb la ignorànc ia re li giosa, amb la de ixadesa en e l complimen t, amb e l desviacionisme moral , amb la manca de fervor d'una fe (no qüestionada) que ll a ngueix en com ples de ser viva i operanl. Una
fe que tendíem a cons ide rar com una dada social, com una
herènc ia coHcc tiva, com un patrimoni indiscutit del nos tre poble.
Avui , en canvi , e l plura lisme r e ligiós de la nostra societat és
un fet vis ten t, que es viu no només a n ivell de consciència personal (cadascú pe nsa el que pensa), sinó a ni vell d'express ió pú291
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bli ca: av ui ningú no es veu obli gat a a maga r les seves convic·
cians religioses íntimes. Aquest as pec te - la public itat- és segu ra ment un de ls que marquen un con tras t més fort amb l'a hir :
a hir, com que només es podia fe r professió pública d'una determ inada fe, a ques ta podia apa rè ixe r com a possessió ind iscutida de tot un poble. Avui les coses han ca nviat i nin gú no té
dre t a e nga nyar·s' hi .
Més encara: una mínima Lucidesa ens fa rà reconè ixer que
aq uest plural is me no ha arribat , ni de bon tros, a l seu g rau
màx im . Vull dir que e l ca ràc te r re ligiosament plural cic la nostra socie tat més avia t sembla destinat a aug menta r i a manifesta r-se de manera cre ixen t.
Qua n parlo de pluralisme re li giós, inc loc, evidentment , la
p lu ralitat de res re li gioses (catòli cs, evangèli cs, testimoni s de
J e hovà, religions orienta ls ... ), pe rò penso, sobretot, e n la piu·
ra litat rea l d'ac tit uds dava nt la fe c ri s tia na i l'Església ca tò lica,
que d ibuixa una ga mma molt variada: convicc ió, militància, fredor, indiferència, desinterès, agnos ti cisme, ateisme pacífic. comba t i re fú s. Aq ues ta segalla. dimensió del plu rali s me religiós e m
sembla que és la que, elltre nosa ltres, té pes, importànc ia i
signi fica ció soc ia l, a lmenys avui per avui . La plu ral itat de fes
religioses, e n canv i, em sembla un fe t molt més minorita ri .
He notat abans la publicitat d 'aq ues t plu rali sme. Voldria fer
esmen t, encara, de l seu ca ràc ter indiscri minat: la nos tra societa t no presenta uns es tra ts re ligiosamen t homogenis, sinó q ue
la dive rs ita t ir reduc tib le d'ac titu ds e nr ront de la fe c ris tiana i
de l'Església ca tòlica va pene tra nt a l'interior de l que fins no
fa gaire eren les nostres comunitats, el nos tre pob le cri s tià complidor i fide l. Dit a mb una paraula gràfica : tothom té, ben a
prop seu, un indifere nt, un agnòs tic i un a teu, que no són, precisament, l'.ovella negra. de la família o de l grup. Es lrac ta ,
don cs, d'un pluralis me que no és un fet pintoresc ni exòtic,
sinó una cosa normal, de cada dia.
S i m'he entre tingut a descriure'l una mica, ha es tat per
treu re'n un pa rell de conseqüè ncies pel que pertoca a la tra nsmi ssió de la fe .
1.
En una socie tat d'aq uestes carac terís tiques . no podem
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esca mot eja r l'o pció cri s ti:J.n ;l a les genera cion s que va n pujant
I que pre tenem educar e n la fe . J això per una raó molt senzi lla: pe rquè esdevé inevitabl e. En una socie ta t --o, a lme nys,
. :: n un s eSU"a Ls fa miliars, socia ls o cultural s- reli giosament uniform e, aque ll a opc ió po dia passar desape rcebuda , diluïda e n e l
mateix medi; en una socie tat re li giosament p lu ra l, com ho és
la nos tra , amb les carac te rís tiqu es qu e acabo d'exposar, la qüestió re ligiosa queda prob lematit zada i l'opc ió s'imposa. La fe
de ixa de ser una compone nt més de l'e ntorn soc ia l pe r convertir-se e n afe r de tria per so nal. fos una p regun ta obe r ta , susce ptib le de mú lti pl es res pos tes. r - d 'una mane ra o a1tra- cal donar-n'hi un a .
Així, e ls adolescent s i jo ves dc les nos tres comun ita ts, a mesura qu e van c reixe nt i es va n s itua nt pe r sona lment dava nt la
vida, es troben al seu voltant amb ac tituds re li gioses diverses.
E ls punts de re fe rènc ia de la comunita t d 'o r igen eS vcuen, don cs,
forçats a contras tar-sc amb e ls punt s de refe rèn cia qu e trobe n
en els ambients juvenil s i adults en e ls qua ls van penetrant.
La fe re bu da deixa cie ser ulla ciada indi scut ¡bl e i és qües tionacla per l'am bie nt.
2. En aques ta s ituac ió, l'edu caci ó c ri s tiana en la infantesa
i ,'a do lescènc ia no po t ser to talità ria i tancada , és a dir, no
po t desconè ixe r q ue no to thom és cris tià i qu e aquell s infants i
ado lescent s no han de se r necessà r iame nt cri s tian s e l dia de
de mà . Això voldrà dir qu e l'edu cació cris tiana ha d' integ rar,
d'una ma ne ra o altra, e l pluralis m e ideològico-religiós de la nostra so c ie tat adu lt a. No ha de recons truir, artiriciosame nt, un
ambie nt c ris tià adaptat i plename nt cohe rent , sense ri sures, perquè aq ues t ambient no es dóna ja a ra (e n les relac ions que viu
j' infant i que viu la famíli a de l'infa nt ), ni es do narà, sobretot,
a mes ura que aques ts ne ns s 'espiguin i pene trin en l'adolescència i en els ambients juvenils. Una educació religiosa «in vitro»
podria ser , fin s i tot , contrapro du e nt : crearia, molt fà cilment,
de licad es plantes d'hive rn acl e, inca paces de resi s tir l'ambient normal, form a ria c ri s tians que tindr ien necessitat d'una església de
ghetto per sobrev iure, quan les muralles del call han saltat pe r
tots cos tats. Si l'educació relig iosa no ho ha tin gut en compte i
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no ha estat oberta i dia logant amb Ics dive rses posic ions ideològiques, es corre fàcilment el perill que e l noi no es tig ui c apacitat per a ssumir la vida real, amb la seva clive r~il :.1t d'ac tituds
i comportament religiosos i ci seu plurali s me ideolòr, ic. Aleshores, la reacció pot ser doble: o a ferrar-se a la forma c ió rebuda
i condem nar la res ta (és el tancament integris ta ), o perdre bous i
esque lle , perqu è tot es desmunta com un castell de cartes o
una cons trucció cie sorra a l primer contacte amb la ,-ealitat.
Pe r aquí e ntendre m com de term ina ts argum ents en pro de
l'escola cris tiana en nom de la coherència ed uca ti va no són tan
clars com pode n semblar a primer cop d'ull i com la posi ció
d'a quell s mes tres c ristians que opten dec ididament per exercir
en una escola pública no confess io nal és coherent amb el que
és la vida de fe e n el mÓn d'avui i e l tes timoni c ris ti à en una
societat relig iosament plural. I ente ndrem , també, com la tasca de la trans mi ss ió de la fe no és gens fàcil.

Uns indi vi dus a utònoms
L'a nomenada soc ie tat tradic iona l acostumava a donar mol ·
tes coses fe tes i pastades, precisament pe r la seva estabi litat.
Així, a nivell professional no hi havia gaire mobilitat, o aquesta era reservada a un s estra ts molt prims. El fill d 'un boti guer
era botiguer; el fill d 'un pale la, pa le la ; e l d'un pagès, pagès; el
d·un obrer, ob re r ; ci d 'un fu ster, fuster. Hi havia veri tables dinas ties de me tges, nota ri s i farma cèu tics. La possibi litat real de
tria quedava mo lt reduïda.
A nive ll matrimonial el pes de la família era decisiu . «Aquesta noia no fa per casa», «aquest noi no és del nostre braç» eren
algu na cosa més que simples frases : eren l'expressió de la norma comunament acceptada i admesa. Els parcs «casaven » e l
fill o la filla: la influència familiar era de terminant.
A nivell polític, hi havia famíli es de dre ta i famíli es d'esquer-
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la, famíli es carli nc!:> i fam ílies republi cane!:> «de tota la \'icla ».
Els fill s tenien ja predeterminada la seva posició.
Avui aquesta con tinu"¡tat va desapareixen t ràpidament i e n
algunes zones geogràfiques o ambie nta ls es pot dir que ha desaparegut del tot. La influència familiar continua pesan t, evidentment; pe rò d 'una altra manera . I no són ja e ls pare!:> els qui
decide ixe n so bre la profess ió, la pare ll a (o la vocació religio,a),
el partit políti c que votaran e ls fill s ... o ci nive ll de la seva
pràc ti ca re ligiosa, cosa e n la qua l ta mbé es do nava, a ba ns, una
continuïtat conside rabl e. Aquesta afirmació no comporta, en ella
mateIxa , cap judic i de va lor, sinó que es limita a constatar ci
que està a l'abast dc to t hom: eh membres de Ics noves generacions s 'independitze n de ls pa rcs i, en gene ra l, de l'ambient
familiar i esdevenen allfònoms.
Pe r aq uest camí conclou re m, dun es , que cada jove tende ix
a ass um ir personalment Ics ~e ves res pon sabil ita ts i a prendre
k:s seves dec isions e n afers que comprometen a fon s la pròpia
ex is tè ncia: e ls tres exe mpl es que he posa t cm sembl en sim p lomà tks de decisions importa nt s i globa ls que a tenyen l'indiv idu .
Doncs bé , en coherè ncia amb aques ta manera de fer, resulta
norma l que la decisió de fe sigui ta mbé pe rsona lmen t assumida . ¿En nom dc què -e n un mó n o n l'aulodecis ió va p rogressa nt i la independè ncia de ls fill s va essent Ull fe t- voldríem un
continui sme en el camp de l'opció re li giosa? Com més importa nt vulguem que aparegui a la consciència dels joves, més voldran ser ells mateixos ets qui n'assume ixin personalment el risc.
Vegem ara a lgunes conseqüències d'aques t canvi de situa c ió.
I. El primer que s' irnposa és recx~uninar e l sent it i J'ori en
tac ió ( i àd huc el s con tinguts) de l'ed ucació reli giosa de ls infan ts
i e ls adolescents. En un món re ligiosame nt plura l, en què e ls
fill s s'independitze n de l medi fa miliar i tri en personalment, l'educació c ri s tiana - qua lsevol ed u cació c ris tia na, qualsevol esforç de trans missió de la fe- en l'edat infantil i adolescent
només pOt te nir el sentit d'oferir ge nerosament i desinteressadament un món de valors viscut s per tal que els fill s, arribada l'hora, fa cin la seva tria personal. I cnl defugir absolutament
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qualsevol intent, real o aparent, d'imposició de sentit úni c a la
vicia. El sentit de la vida no s'imposa i tampoc no es dóna per
s uposa t : es tria. Pe rqu è ja no hi ha un únic sen tit: la vida és
una qües tió oberta, a la qua l cadascú dóna la se\'a prò pia respos ta.
En aques t con tex t, express ions Com és a ra «vas se r batejat,

consagrat a Jesucris t: has cie viure, doncs, en conseqüència amb
aques ta consagració» no tene n ca p sentit. T la tendè ncia es pontàn ia de ls fill s, així que es ve ue n una mica les orelles, és de
res pondre: «¿ i qui eres Iu pe r comprome lre 'm a a ixò o all ò. El
baptisme és una impos ició inadmissible », o a lguna altra cosa
pe r l'es til.
La tra ns mi ssió dc la fe 110 pot se r , don cs, imposició dc sen·
til (mic, s inó inic iació a un mó n cic valo rs viscuts sincera ment
i transmesos als fiti s perquè ell s puguin fer la seva síntes i i prendre Ics seves dec isions. Aques ta ac titud no comporta in diferènc ia religiOsa de cap mena per part dels pares. Però suposa, a ixò
sÍ, una consciència viva de la funci ó pate rnal, quc és de donar
i no d'imposar, i un pregon r'espec le pel s fills, cada un dels
quals és un centre au tònom i personal , q ue ha de respondre
pe rsona lme nt , a la seva mesura, al Senyo r de la vida.
2. Aques ta manera de ve ure Ics coses no és ca p novetat.
E l c ris tia ni s me va se r e ntès i viscut , en els seus orígens , com un
Evange li : una bona nOlÍcia de part de Déu , que és objecte d 'una
crida, una procla mació, un ofe riment , una benaurança: «qui
vol venir darre ra meu », «s i vols ser pe rfecte., «benaurats_, «segue ix-mclO. De cara a les gene rac ions que van puj a nt i de cara
a la pe rmanè ncia de l'a nunc i de l'Eva ngeli e ntre e ls homes d'avui és bàsic que la Bona nova conservi (o recuperi) aques t dring
o ri gina l de c rida, de do, d 'ofer ime nt de part de Déu , que eixampla cI cor de l'home i demana acollime nt lliure i a graït , i que
no prengui l'a ire d'una llei que s'imposa com un fa rdel1 pesa t
o una càrrega feixuga: «gr-aciosament ho heu rebut ; doneu-ho
ta mbé graciosament lO.
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Una societat secular
Amb aquesta expressió no vo ldri a e mprend re ca p combat ni
trenca r cap ll a nça en ravor de la marginació de la dimensió rcligiosa, la q ua l rebrota av ui per ca mins inespe rats i e n amb ie nls
impensats. No voldria posar-hi , don cs, cap cà rrega ideològica. Es
t rac ta, s imple ment , dc co nstata ,- qu e - a diferènc ia dc I c~ civilitzacions o socie tats rcl igio",cs, en q uè res no va l se nse ci pUllt

de referència sacra 1-

a les nos tres societats modernes, en callv i, la vida de la c iuta t - políti ca , socia l, cu ltura l, cien tífica , tècnica , pro fessional, recrea tiva , espo rtiva , e tc.- pren consistència per ella m a te ixa, sense necess ita t de cap bateig ni d e ca p
co nsagració parti cul ar. Es tra c ta d'un procé~ d'indcpcndització,
de creixement i d'autonomia per part de Ics rca litat s tempo·
ra ls. So m llun y d'aquclla societat med ieval de gre mi s i co nfra ries, cadascun a mb el seu patró. I s i aq ues ts avui continuen
essen t-hi enca ra, la co nn otació específicament religiosa queda 1110 lt
o:\ igualida.
La co nclus ió d'aques tes breus pinzellades podria ser dob le.
l . L'os m os i entre església i societat va perdent vigència a
tot s eb nivell s, dcs de ls més g loba ls ( la vida de ls es ta ts) fins
a ls m és pròxims ( la vida d e l pob le o cle l barri i àdhuc la mat e ixa vida fa miliar). La part icipació en la vida dc la ci utat no
compo rta unes necessàries con nowcions rel igioses. Així cloncs,
un a perso na po t anar pene u'ant progressivament e n la vida
social, pot a nal-·h i ass umint responsa bi litats, pot a na r c re ixe nt
i e nriquint-sc humanament se nse ca p co nn o ta ció ni cap efect e
d 'o rdre relig iós. No hi ha os mosi cristi anitzado ra .
En aques t context és. d oncs, eviden t que la [e no es tranSmet
pe r os mos i social, s inó qu e necessita uns ca nals específics. 1
s i aquests no ex is teixen o no só n pro u consis tents (perquè va
a llargassa nt -sc aq uella s ituació de la qua l procedim, On es t ransmetia de forma quas i natu ra l per tol l'entreteixit social, sense
necessitat d e fer-ne prob lem a específi c), la fe te nd e ix a esll a nguir-se prog ress ivament. ÉS , doncs, urge nt que les comunita ts
cre ients es planteg in carn a tasca pròpia i indefu gi ble c rea r o
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actualitzar i e nvigorir e ls ca nal s aprop ia ts pe r a la transmiss ió
de la fe e n aques ta nova si tuació de la soc ie tat.
També aquí vo ldria fer notar que la insis tència excessiva en
e l pape r de l'escola en ¡'educació re ligiosa és més tributària de
la s ituac ió de «c ris ti a ndat » que no pas d'aquesta que he anomenat «secular». l que la «cultura rel igiosa» que correspon a l'escola e n les nos tres societats és una cosa molt direre nt cie la
«catequesi» o l'<< educac ió ci c la fe » que ha n d'assumir les com unitat s creients: no es trac ta d'un simpl e canvi de no menclatura per anar continuant COm sempre, si volem ser cohe rents i
rea listes, és cla r. l també que la «coherència global . dels diversos «projectes educatius », les socie ta ts seculars ten dei xe n a
buscar-la pe r unes zones més ne tament seculars i ideològicament
més neutres que 110 pas pe l camí de les «ideologies» pròpiament
di tes o de les (( fes re ligioses», en teses com un c imen t ideològic
integrado r o com a portadores d 'una «imago mundi » excessivament
determ inada i re ta .
2. En una s ituació de «cristiandat », l'osmosi cris tianitzadora
anava rent la seva via enca ra que e ls res ponsable de Ics comunitats cristianes s'adonni ssin més del compte o àd huc arribessin a donar mal exemp le i visquessin preocupa ts per interessos no precisament evange litzadors. Tant hi fe ia , a l ca pdava ll :
e ls nois anaven a l'escola (que era cri s tia na), celebraven la festa
major de l poble o de l barr i ( tota ella c ri s tia na, amb la novena,
¡'o ric i i la processó), feien e nramades per Corpu ~ i anaven a 1<.1
missa del gall pe r Nada l i a veure mo nume nt s la tarda del dijous sant, per cantar la Resu rrecció del Se nyor, a l repic de Ics
campanes, a mb les cara mell es de Pasq ua.
En una s ituació progressivament secul a r, e n canvi , la incorpOI"ació dc les noves ge ne racions a Ics comunita ts creie nt s no
es fa tot a ~o la . Com que In vida religiosa no queda íntimame nt
implicada amb la vida humana de la ciu tat, és urgent que la
comunitat de fe s'esforci per fer ben viu i present l'o fe rime nt
de l'Evangeli a les generacions que pugen. Si no, con siderables
sectors d'aques tes aniran quedant totalment ma rginats, com
ovelles sense pas to r : «hi ha molt a segar i pocs segadors».
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Una civilització científico-tècnica
Que la civilitzac ió i la vicia dc Ics nOblrc~ ~ocictals es tà profundament marcada per la ciència i lt!b scvc~ ap licacions tècniques no ca l ni glossar-ho. Però pot!:ocr sí que va l la pena dc
notar que - lOt i que c i naixèment dc la ciència moderna vagi

tenir ll oc fa més dc ci nc-cents anys- l'accessió majo rit à ria als
conc ixcl11cnb c ienlÍfics i a algun s avanta tges d'ordre tècn ic és

e ncara ulla co!:oa força no\'a, qu e enl luerna els nos tres co ntempor.nn is, sobreto t la gent senzil la i els no es pecia li s tes. Ai xí, el
«progrés» que l 'es t ri c ien tífi c va procu rant té l'aire d 'un autèn Ue «boom », d'una veritable «exp losió ». I això sí que és cosa

d'aquests darrers anys, i que ens aga fa de~prcv i nguts i ens duu
a sobreva lorar la Ciència (en majúscu la , gairebé), com si 101

li fos possible.
Doncs bé, la civilització científico-tècnica és, tota ella, proj ecció e ndavant , percaça del progrés, mentre que la societat tradicional e ra g irada enrera. Els anc ia ns, juntament amb l'experiència de la vida, havien atresorat saviesa humana i ~abe r tècnic. 1 e ls jovc~ c!) posaven, de maner3 tota natural, a la seva
escol3, l'c~coI3 de ls ancians, que res pl end ien amb la tr iple aurèola de l'experiència, la sav iesa i e ls cone ixe ments tècni cs;
aq ues ts darrers conferie n, a aque lles, a ut ori tat i respec te.
Vege m-ho. El qui e n sDbia més, a casa, era, indi scutiblement ,
l'av i: ell havia plantat aquel ls ceps, fe ia ja quaranta a nys, e ls
havia podats, coneixia les terres i e ls adobs q ue hi anaven bé
i la seva mescla exacta; o sabia la manera de treballar aq uella
fusta , les eines adaptades, esdevingudes dòcils a Ics seves mans,
després de tants anys de barallar-s' hi cada dia.
Pe rò avui, en canvi, resulta que e l vailet espav ilat hi entén
més q ue l'avi. Aquell món es tà ti c s'ha tren ca t i els coneixemen ts
q ue l'avi havia alla l acumu lant a còp ia d'anys ja no serveixen:
els materials no són els mateixos, cada dia sur1.en pin sos nous,
e l mÓn de ls insect icides i e ls adobs compostos j a li és estranger, i no cal dir e ls tra ctors, la maq uinària o les noves e ines
mecàniques i e ls nous pre-fabricats. Un món projectat endavant,
un mó n de ca nvi i de progrés és, evide ntment , u n mó n de ls jo-
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ves. Avui , per poc que t'adormi s, quedes e nda lTcril. No és estran y que les persones gra ns no vulguin aparèixe r com a ta ls i
que tothom s'esforci pe r a na r ves til com si fos jove.
D'altra banda, la ciència i la tècnica e ns situe n davant a ll ò
que és co ncre t, mesurable, co mpt a bilitzablc, demos trab le, ú Lil:
d 'aq ui precisa me nt el seu èxi t i la seva eficàcia. I ens a llunyen
( i e ns fa n desconfiar) del món de les abst raccio ns, les filo so Eies,
les savieses ...
Trai em-ne, també, unes conseqüències pe rtocant a la tran smi ssió de la fe.
I. La fe és essenc ialment tradi ciona l: arrenca de Jesús i de
les primeres comunit a ts c ris tianes: la ma ne ra com l'han entès,
l'han viscut i l'han tra ns mès resu lta no nlla tiva per a nosaltres.
La fe, no l'hem creada: l'hem reb uda a través de tota una cadena de ge ne racions. Ave nça endavan t, pe rò ve de lluny.
Aques t ca ràc te r tra di cional presenta, eviden tme nt , u nes dific ulta ts en un món e mbadalit pe l progrés , pels in ve nt s, per la
marxa enclavant , pe r les seves possibi lita ts. Lim item-nos a deixar-ne cons tà nc ia ; perquè ma i no e ns serà lícit presc in dir d 'aquell «qui ha instituït la nostra fe i la duu a te rme, Jesús»
( He 12,2). 1 perquè he m de connectar Ics ge ne racio ns joves amb
la nostra i amb les q ue e ns ha n precedit : «us vaig transmetre,
doncs, aban s de tot, la ma teixa trad ició que jo hav ia rebut »
( IC 15,3).
Però afanyem-nos a dir, de segu ida, que trad ic ió no vol dir
rutina , ni para da , ni conservado ri s me tradic iona lis ta, s inó continuada recreació i actua lització del do rebut. Ca ldrà a lliberar,
doncs, la gran Tradi c ió c ri s tia na de les petites tra dicion s rutinà ries en què tan sovint s'ha pre tès e nquibir-la a l llarg de la hi stòria. I ca ldrà presenta r a les ge nerac ions joves ulla imatge viva,
real is ta i no convenc iona l de J esú s, i un projecte de vida c ristiana personal i comunitària entusias ta i creador. No es tracta
de repe tir, de copiar; sinó d'ave nçar pe r camins nous e n un
món proj ectat endavant i que es des pe rta, renovat , cada dia.
2. També queda depreciat als ulls dels joves l'u nivers familiar, que els apareix fàcilment COm un món caducat, cus todi
de tradicions ja supe rades . El meu intent no és ara pa rl ar de
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la crisi ge nerac io na l a l'interio r dc la fa míli a, ~ in o fcr no tar
que aques t as pec te de la de prec iació deb g ra ns al s ull s de ls
joves té con seqüènc ies pe l qu e r es pec ta a la tran smi ssió d'un a
fe qu e passa va , fàc ilme nt , cic p a rc~ a fill s, carn un a herènc ia
familiar. E l tre ncam ent de la cadena té lloc a l'inte ri o r m a te ix
cie la comunitat dom ès ti ca: pro u qu e ho cons ta ten , do lorosame nt,
m o lts pa res, i ho recollíe m e n come nça r l'a rti cle. Raó de més
per no vo le r fe r entra r e l clau pe r la ca bot a , a ¡'hora de Ics di fi culta ts, i pe r no a pcl-la r a argum ent s de trad ició i coherència
famili a r, pe r enclava nt conde mna ts a l fr acà~.
3. «F i c/es es t de '101/ \'isis », de ia sant To màs: la fe es re·
fere ix a coses qu e no es veuen . Ja l'autor de la Carta a ls Hebreus af ir mava: «La fe és una gara ntia segura d'a llò q ue e::.perem, una prova q ue ex is te ixen rea litats qu e no \'eie m » ( He 11 ,
I ). «Déu, nin gú no l'ha vis t mai» (J o 1,18). E n efec te , la re és
un unive rs de gra tuïta t : Déu no e~ ve u , no e~ pa lpa, no Cs comp·
ta , no es demos tra, no pe rt any a l'o rd re de Ics rea lit a ts «utilitzab l e~», ma nipul a ble!'.. En e l límit , la pregunt a «pe r a qu è se r ve ix
creure?» és un a preg unta sense sentit. Creure és un a ma ne ra dc
viu rc; par lar de la fl! é~ pa rlar de l sentit dc la vida, Som e n u n
o rd re de rea lit a t ~ no e m p íriq ues, no a podícti ca me nt demostrables, J a ho \'aig g l o~~a r a la prim era pa rt d'a qu es t article (vege u
«Quadern s», nú m. 46-47, pp. 53-54).
Do ncs bé, la civ ilit zac ió cie nt Hi co-tècnica posa a prime r pla
al lò qu e és concre L, qu e és objec ti vable, cons ta table , de mos trable, subj ecte a observació i expe rimentació, reduib le a xifres,
lit i!. ] lcnde ix -am b una ce rt a con na tu ra lit a t igno ra nt- a reduir la realitat al seu camp : a llò q ue no és c ientífi c no és prò'
piament real (aqu es ta és la tendènc ia) , pe rt a ny al m ó n de l'opi·
ni ó, de la imaginació, de l'es pecul ac ió més o me nys nebulosa ,
de l somni . L'home cie la civilitzac ió científico·tècni ca tendeix a
re plegar·se en aqu es tes perspectives i a des interessar-se de tot
e l qu e no s 'hi redu e ixi pe r un cap o a ltre . No és es trany que Déu
qu edi prog ress iva me nt allunyat de l cap de ls seus interessos i
del seu ho rit zó .
Es trac ta d 'un e mpo briment , cert. Pe rò es trac ta ta mbé d'una mena de ce rcl e viciós o de peti ció de principi ; pe rqu è la
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ciència comença, precisamen t, per aco tar e l scu pro pi le n-e ny
d 'inves tigació, aque ll per a l qua l és và li d e l seu i n~ t rum c ntal ;
i j a d'en trada la qüestió re li giosa pròpiam ent d it a e n q ueda a l
de fora, pe rquè la c iència no és l'estri adequat pe r ¡x\rlar de
Dé u. Es trac ta ri a, don cs d 'una «conclu sió. a nti cientí rica per defini ció, perquè la c iència parlaria de coses que no li pertanyen
i sobre les qua ls és incompetent. Però aq uest procés de l qua l
estic parlant, no el protagonitzen e ls grans científics i és d'un
a ltre ord re: pròpiame nt no a firm a ni concl ou res; és només Ulla
qücstió d 'a rini la l, d' inte rès o dc desi nte rès. La per~o n a queda
com poHa ritzada entOrn d'a ll ò que és cons ta ta ble cient ífi cament,
que es mou c n l'ò rbita de la c iè ncia i es desinteressa de to t el
que pertany a una ò rbit a distinta, q ue queda, a uto mà ticament ,
in frava lora t a ls seus ull s. orn és vo lia limitar-me a fe r aq ues ta
cons ta tació.
I encara una altra. Com que tot e l que no és científic queda
deva lua t i coHoca t en ci mate ix sac, quan la qüestió re ligiosa rebrota -perq uè es trac ta, tanmate ix, d'un a qües tió huma na i la
civilització cie ntífica-tècn ica no des trueix pas la humanitat de
l'home ni aconsegueix d'insensibilitzar-lo pe r tot el que escapi a l camp c ien tífic- pot passar bou per bèstia grossa: a leshores fa lta discernime nt, fa lta ex igè ncia, fal ta serie ta t ; l'unive rs
re ligiós queda ass imila t a l món de la màg ia, de la fan tasia, de l
mi¡-acle, del me ravellós: un món «s ubj ec tiu », en e l qua l tot
és igualmcnt «verita t », i potse r com més meravellós més interessa nt. Sembla com si a l defo ra de l ca mp de la ciènc ia tol sigui permès i no hi hag i c riteris de valoració ni discernime nt.

Una societat de consum

o voldria a ra, de ca p mane ra, fer una c rítica de sentit
únic de la societa t de consum . De fet és la primera vegada a
la his tòria que grans franges de la humanitat te ne n accés als
béns de la te rra, materials i cultural s; i això mereix tota me·
na d'elogis. r qllan el poble s'ha passat segles ma l-vivint, és
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nonnal que es ti gui sa tisfet, i una purHa orgullós i lOt, de pode r pe rm e tre 's e l lu xe de cons umir, qu e abans era patrimo ni
excl us IU dc q uatre privi legia ts. No 6. e l cas de ven ir a ra a nigualir-li la fes ta amb cons ide racions mora litzan ts i purit anes.
Però no podem deixa r passa r pe r al t que la nos tra soc ietat
de la producció i e l consum tendeix a co n~orma r un home que
Ma I-Cli sse ano me nava «unidime ns ional »: red uït a s imple produ cto r i cons umi do r. Ultra a ixò, l'i cleal de l cons u m projecta l'home
al defora de si ma teix: li prome t la feli c ita t no pel camí de l'aprofundiment de la pròpia perso na litat -de l ser- s inó pe r ]a
possessió de coses que só n útils e n elles ma teixes (de vegades
confessem que só n ben inútil s), però que só n ex terio rs a l'home. Aboca t a la cursa de l produir, de l ten ir i del consu mi r,
l'home es troba, in sens ible me nt , llu ny de s i mat eix. r per tant ,
a la lIa rga, bu it del seu m illor tresor : la seva pròpia inte riorit a t ,
a llò q ue dc debò c i podria omp lir.
I . El c ri s tià no és un home unid imensional. AI co ntrari, e l
creient és un home amb grui x interior: fa preguntes, s 'interroga so bre e l sentit del mó n i de la vida; so bre qü es tions globals
q ue , a l ca pdava ll , no «serveixen»: que no són de l'ordre de l
consum u tilitar i. No és es tra ny que, en Ics nostres societat s,
sov int resulti difíc il de fer a fl o rar la qü es tió re ligiosa, perqu è
la vida ac tu a l -d'altra banda tan complicada i que obli ga t ot~
hom a a nar contra rellotge- te nde ix a fer-nos homes superficial s, sense g ruix humà interio r: e ls valo rs d'aques t o rd re no
só n precisament e ls que compt en pe r tri o mfa r en la vida, i aquesta s 'estructura pe r un s mecani s mes de produir-consumir que
els de ixen fàc ilment rara de joc. Els autèntics valors humans,
centrats en l'home, e n e l que s'és, no só n valorats ( passe u-me la
redundància) en la socie tat de l'abundàn cia consum is ta . I tots e n
formem pa rt, d 'aqu es ta societat : pares i fill s. Per a ixò sovint
hi ha un a contradicció entre el lle nguatge idealista dels pares
quan parlen del s fill s i es preocupen de la seva formació cristiana i el llenguatge realis ta de la seva vida; sovint hi ha un a
contradicció entre e l que e ls pares volen, cristianament, dels
seus fill s i a llò que e n volen humanament. I els fill s se n'adonen , no més faltar ia.
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2.

Aques tes societa ts cons umis tes lcndeixen a integrar Ics

esglésies i a fer-ne una peça m és del seu engranatge: les enca rregades d'assegurar e l «consum religiós». Perquè el si mple
rel de prod uir i cons umi r i l'ex is lènc ia contra rello tge deix en
l'home insati sfet, amb una buidor i un males tar inte ri o rs . Les
esglésies pod ri en encarrega r-sc, a ixí, d 'oferir com una mena dc
rece r do mini ca l, de pa rè ntes i i oasi, enmig d'aqu es t món tan
fred I e ixarreït. La re ligió podria complir, a les hores, una mena de run c ió compe nsadora, qu e contri buís a equilibrar l'home
(els ho mes q ue en senti ssi n la necessita t ) a mb u ns con trapun ts
es pirituals. Ve t aqu Í per on una socie ta l de l CO Il !:>UI11, que es \ ol
raciona litzada i tèc ni ca, pa l fomentar un es de term inades d ime ns io ns de la re ligios itat , que no són preci sa men l Ics més engatjades ni les més nobles: una re ligiosi tat ((espiri tu a lis ta», compensa tò ria , d'evas ió. ¿ o ra n a lgun a vegada aq ues t so e ls Sermons qu e a lguns pares fa n a ls se us fill s? ¿ r 11 0 és aques t el
mo tiu qu e hi ha dar rera les pro tes tes per algunes hom ilies,
«quan venim a missa, no precisam ent a ser inquietats, s inó a lrobar la pau »? ¿ I no va per aquÍ la críti ca qu e fan a lguns joves al to ge ne ral de les nos tres ccleb racions? Perq uè e ll s no
expe rim en ten la necessi tat d'aqu es ta mena de «compensacio ns»
espi ritu a ls.
Sóc consc ient qu e la qü es ti ó que s usci to no és pa:-, fàcil. Toca la qualitat de la vida re ligiosa i de les seves man ires tac io ns
comullJtà l-ies: no poden reduir-sc a s imple llu ita humana ni
a s im ple fes ta evas iva ; ha n d 'ésser, a ixò sí, p rofu ndamenl humanes, és a dir, totalilzant s. I , és clar, en continuïtat amb la
bo na no tícia d'u n Déu que es tima els homes i q ue respon als
seus an hels més profunds, to t inte ressa nt·se realment pels seus
problemes de cada dia.
3. La re cris tiana aut èntica no sola ment nO pOl acce ptar, de
mane ra bo nassa, el paper compensa lo ri qu e la societat actu a l
lendiria a confiar-li (un paper, en def initi va, mo lt poc interessant i molt marginal, per bé qu e molt int eressa l des de l punt
de vi s ta del fun cio na ment d 'uns de te rmin a ls mecanis mes socials), s inó que ha d 'esdevenir ra di ca lment contes tatària de les
es tru ctures i l'es perit d'una societat basada sobre e l gua ny, el
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buidament i la manipulac ió de l'home pe r fe r-ne un unidimensional i acrít ic productor i cons umidor. t:.s en nom precisa me nt
de l que hi ha de més nuclear i radi ca l en la seva vida i e l seu
missatge - la filiaci ó divina- qu e els c ris tian s i Ics comunitat s
cristianes ha n de contestar aques t «statu quo».
Una fe que esdevé co ntestatària pot trobar ressons e n un a.
joventut que ho és per defin ició. Pe rò és una fe que result a
incòmoda i que , segons co m, pot co nve rtir-se e n un ele ment més
d'una contes tac ió global, e n una mena de simpl e «mo tor auxiliar » d'aques ta contestació i prou . D'altra banda , no Io ta la
joven tut és inconformista; o, en tot cas, e ls seus nivell s d'inconformis me són molt més s uperfic ial s: quan lS joves viue n immergits de ple en una soc ie tat que no posen en qüestió!

Una societat de comunicació

La socie tat tradicional cun s tituïa un grup ta nca t : c i barri ,
el pob le, el cap dc comarca i -a lgun cop escadusser- una escapada a ci utat. El s ho rit zons e ren reduïts i els nivell s d'informació baixos. Quants avis morien sense haver estat ma i a Barcelona!
En canvi, les soc i c t a l ~ mode rn es t.:~ tan ma rcades per la mobiUtat, la comunicació i la informació. La importància de l'escurçam ent de dis tànc ies (és a dir, del te mps i de Ics incomodita ts de ls trasllats) i de la influència dels grans mass-media
( prc msa, ràd io, i televi sió) difícilme nt pot se r exage rada. Són
e lemen ts que contribue ixe n profundament a conformar la mentalitat dels homes d 'avui i que trobaríe m segura ment a la base
de la majo ria dels fe nòme ns que hem anali tzat fins ara, sobretot
de la seva generalització.
Abans, i llevat de rares exce pcions, cadascú vivia tancat en
el seu petit món, amb un gran desconeixeme nt del que passava
a l defora. Però avui el mÓn sence r ha fet irrupció a casa i les
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fro nte res ha n ca igut : el s des plaçament s i, sobre tot, els mllJan s
de comuni cac ió ho posen tot a l'abas t de tothom . El món s'h a
conve rtit e n un pe tit mocador de butxaca , en la plaça d 'un po·
ble. TOl es tà a la vis ta de lO ts. Passa al guna Cosa en un punt i,
al ca p de poc , to thom n 'es tà info rmat o tothom hi a ssiste ix a
domici li , gràc ies a la te levi sió.
Que aques l «boom » info rmatiu té unes re pe rcussions inne·
ga bles e n la confo rmació de la me ntalita t dels infa n ts, e ls adolescent s i e ls joves i, conc re ta ment , en la qüestió que ens ocu pa
de la tra ns m iss ió dc la fe és ev ident i normal. Vo ldria no més
glossar·ne tres as pectes.
1. L'adolescènc ia és aquel la è poca de la vid <l e n què ¡'in·
di vidu come nça a obrir e ls ulls pe rsonalme nt : la infà ncia queda
en re ra, com un somni irreal ; a ra s'in icia la descobe rt a pe rsonal
de l mó n i de la vida : una descobe rta que ha de fe r cadascll pe r
e ll ma te ix, q ue no poden fe r e ls pa rcs pels fill s.
I bé , a mes ura q ue e ls ulls inte ri ors es va n ob r int, l'ado les·
ce nt i e l jove va n troba nt·sc da va nt un món ri c, npass iona nl ,
curull dc rec lams i de proble mes, que fa n irrupc ió a ca a seva
i I ru q uen a Ics portes de l seu inte rès i de la seva ge ne rosita t. r
hi vénen se rvil S pe r uns mitjans pode rosos, que e ls prese nte n
a mb tota la vivo r i la fo rça dc la ima tge fotografiada i fil·
ma da .
Quina d ife rè ncia a mb e l que passava fa només vint· j·cinc
a nys! Aleshores les «descobertes» dc l'adolescent quedaven rcduïdes a la madurac ió de l pro pi cos , a la pròpia int er io ritat, a
l'a ltre sexe, a l'a fron ta me nt a mb els parcs i a no gran cosa més.
l , d'altra banda , e n e ls ambie nt s cris tians , aquesta problemàtica ado lescent i jove nívola que dava fortame nt reli giositzada : tota la qües tió sexua l i a mo rosa e ra , també , una qüestió religiosa.
Ara les coscs no só n així : els hori lzons s'han ampliat fin s a
l'in finit i e ls a do lescents i els joves no tenen temps de dona r-hi
l'abas t. Pe rquè cadascll de nosaltres té només una ca pacita t d'atenció Umitada. Què té, doncs, d'estrany que Déu i la problemà tica religiosa vagin a ll un yant-se progressiva ment dels seus
interessos i e ls scus horitzons? Es ta n massa ocupa ts, massa in·
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te ressats, massa «dis tre ts» pel món que van descobrint: un món
de coses conc retes, de rea litats a pass ionants i projectes exa lta nts, La temà tica religiosa perd interès als seus ulls : és normal.
No e ns ap ressem a parlar de pè rd ua cic fe ; es trac ta d'una cosa
més senzilla : d 'una pè rdu a d' inte rès pe l tema.
I no voldr ia fe r la impressió d 'emba daliment davant un
món bonic. E ls joves són enonllemen t sensibles als desequilibris, al s de fec tes i a ls ma ls de la nos t ra societa t. A nivell pròxim i a nive ll s globa ls. l e ls m é~ generosos se sente n c ridats a
posa r les Ill a n ~ a l ta ll. La descobe rta de ls problemes es converteix e n una crida a la seva ge nerositat juvenH. Si trobe n ca·
mins d'acció i e ls segue ixen, a nil an c reixen t i pe ne tran t en e ls
mecanis mes de la nos tra soc ie ta t com a elemen ts ac tius . Si es
limiten a esta r-ne info rma ts, se n ~ c més , i a viure a nivell de notícia i comentari di ve rs, es red ui ra n a ésser-ne sim p les espectadors. Però d 'una ma nera o d 'una a ltra, la q ües t ió religiosa
queda des plaçada de l cercle de Ics se ves preocu pac io ns.
Tinguem e n comp te q ue, ment re que e l mó n s 'ofere ix a ls seus
ulls, joves i inexpe rime nta ts, com u n pa nora ma a mplíssim i inesf.o tabl c de qües tions concre tes, que c r ide n e l seu in te rès i la
seva gene ro!:> itnt pe r fe r-hi al guna c o ~ a, la q ües tió re ligiosa és ,
COm he dit a bans, un a qüestió globa l, se nse cont orn s de lim ita ts,
no reduïble a xifres ni a utilitats, ni traduïble en gràfics O en
fotogra fi es . 1 que, ment re q ue la ge nt que es mor de fa m o e ls
ne ns que no tenen escola no es puden es pe rar, Déu s í que po t
es pe ra r-se i e l plan tejamen t de la q ües tió re ligiosa és sempre
ajornable per a més endava n t. I, a l capdava Jl , té ga ire interès?, i
dc què serve ix per a resoldre to ts aq ues ts proble mes huma ns ?
2, Pe rò és que, a més, les esglés ies , i e n concre t l'Església
catòlica , també fo r men pa rt d 'aq u c ~ t mó n q ue l'adolescent i ci
jove descobre ixe n i de què s'ocupen Ics agè nc ies de pre msa , la
televisió i les revistes d'actualitat, Cas Lefebvre, per una banda;
cas Girardi . Franzoni o Garaudy, per una altra. I sempre el papa,
que rep a ques t o aquell persona tge de l «s tablis hment » polític.
i ima tges lla mpa nt s de ce lebracio ns roma nes --o més pròximesque semblen es ta mpes a nac rò niques . L'E sglésia cat òli ca apa reix ,
doncs, com una peça més d'aquest món, pl ena també d 'incohe-
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rències i de pi ob l cmt!~, !'ovirn compromesa, illlegrad:1 i uti li tzada pels poderosos. Tampoc no hi ha secrets, aq uí, i mui Cs pOL
parl a r obcrtame nt de lot i dc tothom . E ls mitjans dc difusió
no so len dbtingi r-se, prec isamen t, per posar de l11an i ft:~t c b
aspectes més positius i més autèntics de la vida de l'Església.
Però t:1mbé hcm de I econè ixer que e ls rcs pon~ablc ::. d'aquesta
no ha n fel el::. l'~ ro rços que ca lia per posar a l dia mol t ~ de ls
scus elcmenb i pcr vetll ar la ~e \ ~l imatge púb lica i notic iable
ell e l mill o r ~e nLil dc Ja paraula.
Breu: e ls mitjans de di fu s ió no contribueixcn , prccisamcnt ,
a donar a Ics ge neracions joves una imatge atraicnt, ac tual, jove i engrescadora de la comunitat de fe . Aquesta hi apareix, fàcilment, a ls seus ulls com una pcça més d'un món força desequ ilibrat, més com una herència de ,'a hir que no pas com a
cons tructora d'un dem3 nou i mill or. ( consti que no vull desconèixer e ls clements positius, que hi són i que ta mbé apareixcn als diari s per a qui vo l troba r-los. Però pa rl o en termes
gc ne ral s i no pensan t en cls <<i nteressat5», sinó en e l glan públic, en les masses juvenils.
3. Voldria f~r Ull pas més c ndint;, c ncara. A\·ui hi ha tuta mena
dc litcratura a l'abast, i els joves «sa ben» -sc n ~e haver·hi a prorundi t gaire, natura lmen l- que la religió é5 «explicada c icnlí·
ficament » des d'un punt de vjs ta psicològic, sociològic O sòcioeconòmic; que Déu és el fruit d'una «neurosi coHectiva» i ¡'ànima d'un món sense entra nyes; que la religió és «l'opi del poble » i perta ny a una etapa p ri mària i «ja superada » de la vida
de la humanitat, etc.
o busquem gaire matís ni ga ire profundita t. No preguntem pel volum ci c lcctura i de reflexió que hi ha al darrera. De
vegadcs es trac tarà d'una simp le frase pescada a l'alza r, d'un
parel l de pàgines d'un lli bre llegit a corre-cuita, d'un a rticle super[icial i ple de tòpic, ... No hi fa res. El fet és que tot plegat
contribueix a jus ti ficar un cert desinterès rc ligiós, a alimentar
unes certes prevencions, a arxivar una c lapa infantil , a portar la
contrària als pares, a fer l'enterat, l'entès, el científic.
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I aquí acaba aque~ta breu descripció d'uns quants c lemen ts
en c i marc del s quab té lloc avui, entre nosa ltres, la tran smissió d c la [t.! , que en queda fortamen t condicionada. Al guns vénen a subrat llar o a posar més de manifest ce rt s aspectes bàsics que vam presentar a la primera part de l'a rticle. Queda
ara, per a una tercera i darrera pan , recollir les pistes que
semblen derivar-se de l que he ana l exposan t i que poden ajudar a re Formular els ca min s a t ravés dels quals podria avençar, avui, aquesta oferta de ls creients gra ns a les noves generacions que van pujan t i que en diem la transm issió de la fe.
Josep M. TOlosa us
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TEX

TOS i
MATERIALS

MISSATGE
DELS CATÒLICS DE BARCELONA
ALS PARES CONCILIARS
El texl qL:e publiquem II contilluaci ó, breu com és, va t enir
ressò moll vast. E!s, en efecte, UIt missatge als Pares cOIle;/iars. Ull bOll dia, a les acaballes del Concili, 101 ¡us i començat
el m es de desembre de 1965, cada lIn dels pares conciliars, en
arribar al seu domicili, va trobar-hi que ja l'es perava, jun/amem
amb l'altra correspondència, aquest text, curosamet1[ estampat ,
amb fotocòpia l/e les sigllatures originals, introdllït en LlIt sobre
amb el seu 110m i la seva adreça. En quina llengua?, preguntarà
algú. Doncs en Ulla d'aquestes cinc: anglès, castellà, català, fran cès i italià: la que li resultés m és familiar. Naturalm ent, el «missatge» va arribar li les mans de m.és d'u u periodista, entre ells
H enry Fesquel , el ctlebre corresponsal de «Le MOllde », que va
Ull
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publicar-ne al11plis extractes {l Lc journal du Conci lc (coUecció? refosa, de les seves cròniques d iàries) : vegeu-ho a ,'edició
cas tellana: Diario de l Conci lio, editorial Nova T erra, Barcelona,
1967, pp. 1230-1232, que correspolleu a la cròl1ica del 4 de desembre. Aquesta és la història.
La prehistòria és tamb é molt ill/ eressant. Uua vegada establert el text català, va caler procurar-se les signatures. El documenl va ser sigllal personalll1ent per 63 catòlics barcelonins,
48 laics i 15 clergues, que pertanyien a dissel associaciol1s i moviments apostòlics; per descolllptat, van signar-lo lOts els presidents i els cOl1siliaris diocesans dels moviments d'Acció Católica especialitzada, elltre all res: tots genI cOlleguda. Després
el t ext va ser traduït i imprès ell les altres quatre lIellgües i les
sigl1atures origilwls vall ser foto copiades. Seguidament va caler
procurar-se noms i adreces particl/lars a Roma de tots i cada
1111 dels pares cOl1ciliars, m és de dos l11il. La tasca 110 va ser fàcil, peró els enlla ços romans vml acollseguir una llista" l'anuari
pm1tifici de /'ally ell curs va servir per a compulsar dades i assegurar el tret. Després va caler triar la llengua del destinatari
(la seva o la que li restilt és m és pròxima ) i tall car el sobre.
Aquestes operacions vall ser fetes a Barcelona . Ben empaquetat, el «cos del d elicte» va have r de travessar la front era, que
lla era aleshores cosa fàcil: va fer- ho, al tOltS del porlapaquels
d'un autocar Julià de linia regillar, C0111 si es tract és de l'equipatge particular d'un barceloni que anava a passar el final de
setmana a Perpinyà. Allà l'es pera va Wl company amb el seu
cotxe. El trajecte fins a Roma va ser més llarg, però força m és
trm,quil. I lIIl co p a la ciutat eterna, els dos missatgers només
van haver de posar segells i tirar les cartes a la bústia.
El temps s'havia escolat, mer/treslallt. La carta va datada II
Barcelol/a el 28 d'octubre de 1965. L'o peració era ", I/es /ida els
primeríssims dies de desembre. Sortosament els distribuïdors
del correu italià no feien vaga aleshores. I la carta arribava,
realment, als seus destinataris, els Pares d el Concili V aticà !l.
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Catòlics de diverses parts d'Espanya, clergues i laics, han dSsaben tat els Pas tors de l'Església reunits en e l Concili, en forma
privada o púb lica, individual o coHectiva, de la seva preocupac ió
pcls problemes que afecten l'Església a Espanya.
El s catòlic~ de l'Arxidiòces i de Barcelona signa nts de l pre·
sen t document, vo lem con tribu ir a aquest acla ri ment de l'opinió
púb lica catòlica i, en primer lloc, de ls Pares Conc iliars. Ho considere m un de ure gre u de consciència, im posat per la nos tra responsabi li ta t c cl c~ ial, preocupats com estem pe l presen t i l'esdeve ni do r de l'eva nge lització de l nos tre pob le. Sobreto t l~ rl1n l
en co m pte que aque ll s q ui pod r ien in formar mi ll or qUl! nosa ltres experime nten certes dificu ltats a fe r-ho. Fi na lmen t ens veiem
ob ligats a man ifes tar-nos públi came nt perquè e ls Parcs de l Con·
cil i no s'e nganyin davant certes op inions, que passen Com a
và li des, so bre el ca to licisme espa nyol, de ca ràc ter més oficial
que real.
I. La si tuació rel igiosa del nostre pob le es caracteri tza, aballs
que res, pe r un procés cre ixe nt de descris tian ització, espeGi"Imen t accen tuat entre e ls in te Hectua ls, la classe obrera i la jove ntut. Ma lgra t certes aparences enganyoses, Es pa nya no és u na
excepció, re ligiosament parlant, d ins els pobles d 'Eu ropa V::-C1·
den ta l. Més enca ra , e l pe rcen ta tge de pràc tica reli giosa dels l'a
lòlics espanyols és no tòri ament més baix que el de ls catò h¡:s
d 'a ltres països o n la Re ligió Ca tòlica no ha tingut n i té caràc ter
oficial ni obli ga tor i.
2. Aquest esta t de coses es veu agreuja t pel tipus d 'un ió o
mi llo r ass imi lació de l'Esglés ia i l'Esta t , vigen t a Es pa nya sobreto t en aq uests ú ltim s a nys, les ca rac te rís t iques del qual són :
u n ió de l'Església a m b els de te ntors de pode r, poder te mpo ra l
de l'Esglés ia, infl ació religiosa e n la vida púb lica, confess io nalis me legal com a expressió de la re ligió de l'Es ta t , desenca l-nació de l'Església, ino pe rà ncia de ls principis catòlics rela ti us a I.
vida púb lica i social, i a la di gn itat i a ls dre ts de la persona
huma na.
3. En ci ce ntre de la greu c ri si re li gio a que cons ta tem trobe m e l fe t gravíssim de I. guerra civil (1 936-1939) que ha dividi t
Es pa nya e n dos bà ndols. L'a li neació de la majo r pa r t de l' E. -
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gl~sia oficial, en contradicció amb Ics seves promeses i declaracions/ :l I costat d'un dels beHigera.nt.~/ perllongada de~prés per
l'adhesió al règim polític deb vencedors, ha fel impossible, un
cop acabada aqud la gUC IT3, repro\'ada i lamcntildn per Pius XI '
i qua lilicada per Joan XXU I de dcplorable i 1amcntabll.!,· 1..1
r~conci l iació de Ics dues part~, invucada pl.!r PiLIs XI I.

1. .Fossin quines fossin les aflictives circumstàncies en què vegem !'ubmcrgida l'Església, no temeu ni preteneu exercir la vind.icta
qUI! correspon només al Senyor» (Declaració Col·lectiva de l'Episco-

pal csponyol, 20- 12-1931).
«No caigueu en la temptació de la ira per una vindicta que correspOTI només a Déu» (Declaració CoHectiva de l'Episcopat espanyol,

25-5-1933).
fi E .• lava
ben assabentat (el govern de la República Espanyo la) de
les boncs disposicions, tant No~trcs com vostres, Venerables Germaps, per a secundar el manteniment de l'ordre i de la tranquiHitat
sQ..:ia l • l amb Nós i amb l'Episcopat estaven d'acord no sols cI clericat, tant secular com regular, sinó encara els catòlics seglars, o
sigui la gran majoria del poble espanyol; ci qual malgrat les opinions
jlersonals, malgrat les provocacions i vexacions dels enem ics de l'Església, ha estat allunyat d'actes de violència i repressàlia, sense don)r lloc a desordres i molt menys encara a guerres civils» (Encíclica
Dz1ec:,ssima Ilobis, de Pius XI, 3-6-1933).
2. El nou govern espanyol va prohibir a l'Arquebisbe de Tarragona, Cardenal Vidal i Barraquc.:r, mort a l'exi li , de tomar a Espanya,
un cop acabada la guerra civil, perquè s'havia negat, amb algun altre prelat, a signar la carta redactada per indicació del govern de la
zona nacionalista (rebel), en la qual hom anomenava «croada» la
guerra civil.
3. _Missió (la de defensar els drets religiosos), hem dit, difícil i
p~·r iJlosa, també perquè amb massa facilitat el compromís i la dificul!:) t de la defensa la ran excessiva i no plenament justificable, sense
.::omptar que , amb no menor facilitat, intencions no rectes i interessos egoistes i de partit hi entren a enterbolir i alterar tota la moralitat de l'acció i totes les responsabilitats. El nostre cor paternal no
¡)ot oblidar, sinó que recorda més que mai en aquest moment i amb
eb sentiments del més sincer reconeixement paternal, tots aquells
qui, amb puresa d'intencions i amb s in cers propòsits han tractat
d'in tervenir en nom de la humanitat. El nostre reconeixement no
ha mm vat tot i haver hagut de constatar la ineficàcia dels seus nobilíssims esforços» (Discurs de Piu s XI a pròfugs espanyols de la

guerra civil, 14-9-1936).
4. Carla a l'Arquebisbe-Bisbe de Barcelona, 196 1.
S. «On perd uressin l'od i i la ran cún ia, no hi hauria lloc per aquell
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Creiem que, per a l nos t re cas i amb més raó e ncara, són
vàlides les profè tiques paraules de Joan XXlTI sobre la unió
amb e ls germa ns separa ts: «No vo le m fer un procés his tòric, no
volem sa ber qu i te nia raó i qui no en ten ia. La culpa és d ~'
tot s. Nós només di em: Un im-nos i deixem-nos de baralles.»
4. La reconciliació és una ex igència missione ra per a l'Església, espanyola i no hi pot haver reconciliació, me ntre l'Església, com a mare, no s'ata nsi al nostre poble en la llibertat
i en la humilit a t, pe rqu è to ls, i en prime r lloc e ll a mate ixa, de·
ma ni n i s'a torgu in mútuamcn l e l perdó. Cre ie m també que n·)
n'hi hauria prou amb la reconciliació de paraula si no anés ac om
pa nyada de la remoc ió dels obs tacles q ue actua lme nt la impossi biliten . Entre ell s esmentem:
li) la manca abso luta dc respec te pel s drets i llibe rtat s de
la persona humana en la \'ida públ ica i políti ca (dret d'associació, expressi6, sllfragi, dret a insti/uciOllS represe nta/ ives, e tc ... );
b) l'absència de promoc ió humana i soc ia l del món del treball i de ls drets socia ls c lementals (dret a /a llib ertat sil/dica/,
drel de vaga, d ret" les reformes socials, re/orllla agrària, e Lc ... );
e) com a membres de l'Església de Barcelona i «ciutndans
de la te rra de Ca ta lun ya».' he m de denunc iar la política d'opressió, adreçada no solament a imped ir el dese nvolupame nt sinó a
aconsegui r la dest ru cció dels ca ràc ters peculiars del nostre poble, so bretot de la lleI/glia, /a c ll/tl/ra i les in stitu cions ca la/an es.
5. Els prob le mes q ue es presenten a l' Església a Espanya no
sols per toquen a ls ca tò lics de l nos tre país, s inó que repe rcuteixen en l'Església universal i en l'opi nió pública dels no ca tòlics, creie nts o no. Aquesta és la raó per la qual el cas de l 'Església espanyola cons titue ix com un tes t de l'a ute nticitat i de
la since rita t de la desitjada renovació eclesial i de l'es perit dc
ca rita t i j us tíc ia a firm a ts a mb tant de fo rça a l Conci li pels bis-

Cor, que ardentment desitja l'amor i, si cat, la reconciliació entre
els germans. (Radiomissatge de Pius XII a Espanya, 18-11-1945).
6. Discurs de Pau VI a la Peregrinació Diocesana de Barcelona,
8·8·1963.
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be!'> dc tot ~I món, de la rc!'>ponsab ilitat co Begin l dels quals sobre to ta l'E!'>glésia, per consegüent també ~ob re la d'Espanya,
tant esperem.
Que puguin éSl)er, doncl), una realitat viva i actuant per ni
nostre poble, Ics paraules de Pau VI a ls bbbel), aclamade~ pel
Concil i, en tornar de la seva vil)it~1 a l'O . . U., que tenen to t el
ressò d 'u n sole mne engatjament: «Sabe u que anunciar una paraula compromet amb deures gre u l) ci qui ho fa: deure cic coherències, dc ~o lid aritat, d'exemple. Una paraula no co nfirmada amb la vo luntat efect iva d ~ rea litzar-la , ¿qu è val? L'a ut o ritat
de la paraula neix, certament , cie la veri ta t , tic la qual és r essò;
però, en l'ordrc dc les cül)cs humanes, troba la seva mill or e fi càcia en la manera com, el qui l'anuncia, a lhora la realitza; paria la veu, però pers uadeix l'exemp le de l'herald cic J'Ev:lI1geli
( ... ) La nustra co ntribució a la pau se rà més cficaç i preciosa
quan tots nosaltres, persuadits que la pau ha dc tcnir co m a
fonament la justícia, ens fem advocats de la ju~tícia. Pe rquè
c i món té gran nccc~s ilat de jll~lícia , i CriS I vol que nosaltres
tinguem fam i set de justícia.»
Barcelona, 28 d'octubre de 1965
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4
VEN IS
Girona: Tot esperant canvis
Fa cosa de tres mesos el bi sbe
Jaume, a través de l fu ll parroquial, a lçava un prec a ls diocesans demanant que ¡'aj udéssim a
fer una valora ció de la pastora l diocesana i que li aport és·

sim s uggeriments sobre e l govern de la diòcesi, donat que els
vica ris ge nerals acabaven a l principi d'estiu c i plaç del seu ntr
menament. E l prec ha estat ben

acollit , encara que sense m assa
e ntus iasme. Segons diuen, el bisbe ha rebut poques contestes,
si b é Ics que li ha n a rriba t són
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molt treballades. En un a carta
dirigida a ls capellans ens ha
promès que al fina l de juny es

pronun ciarà sobre e l particular.
La COSa es tà per caure. En to ta
aques ta qües ti ó, potser, m és que
la maleixa solució que s'hi doni,
la sorpresa han es tat, per mi, e ls
pocs comenta ris i e l poc interès que ha despertat un a qüestió tan fonamen ta l. L'ambient
gene ra l és que Ics coses conti·
nuïn igual. Semb la que hàgi m
fet un pac te de ta ncar·nos , de
soluc io nar les nostres cosetes,

de no vol e r cone lxe r a fons la
realit a t , d 'oblidar allò que e n palítica se'n diu «la globalit a t ».
Tinc confia nça e n el canvi i el
vei g necessa ri , però Déu vu lbrui
que una vegada més no ens ho
mirem des de la ba rre ra .
La gran lliçó que he m tingut
el s gironins durant aquests darre ¡-S temps han estat les eleccion s. Hem pogut comprovar que
a Girona hi ha més vita lita t clel
que sempre s'anava die nt. El to
cI 'inde pe ndènc ia que ha pres
l'Església dava nt les eleccions
ha e stat a lt ame nt positiu . De
cris t ian s que s'hi han fe t e n la
camp3nya no n'han faltat. Amb
encert , un antic militant , e n sabe r e ls resultats de Ics votacions
en el seu sec tor, va dir: «ara
veig que la labor d'educació de
movime nts com l' EscolI is me, Ics
colònies, la JOC .. . no ha estat
C'll V~. sin ó q ue ha a juda t a con·
fi gura r ho mes i doncs que
creuen en un món nou .»
Una es purna d'es perança s'ha
notat e n el camp ci c la pas toral
de Joves. La ce lebració de la
Pasqua jove, amb l'assis tència
de 300 joves, l'expan sió del
MUEC, les reunions mensuals de
coord inac ió de moviments i serveis de joves, i moltes a lt res
trobades que s'han realitzat en
diferen ts sectors, en són un bon
testimoni. Una de les constatacions que s'han fet en aques t
terreny h a estat la falta de mit·

jan s propi s d'aques ta pas tora l.
Dc cara al curs que ve es vol
ac tiva r més e l treball d'evan gelització i ca tequesi en ambie nts
dc poble i obrers. També es pote nc ia ra n trobades de reflexió
re r a con siliari s i mili tants.
Dt: Ics q üestions que més preocupe n a l bi sbal hi ha, ta mbé, la
dels nomena ments dels cape·
lI a ns . En ci darre r Con sell presbile ral va ~o rtir el telllJ , e ncara que no e ra a l'o rdre de l dia.
Punts més impo rtant s: d ificu ltat
pe r trobar llocs de treball pasto ra l pe r a ca pellan s joves , ral(a de Illovilit a l per part dels secto rs gra ns, i e l re t que hi ha
ca pe ll a ns dc 25 a 50 an ys que
~' h a n cre ma t e n pobl es petits.
Evidentme nt que aquests probl emes torne n a posar sobre la
lau la qües tions com l'es tatut del
ca pell à diocesà i la necess itat
d' una nova o rga nitzac ió de la
presència sacerd o ta l a la di òce:, i. Optar pe l mè tode de tapar
fora ts o proclamar els criteris
persona ls com a intocables, està porta nt cap a un bloqucig
pas to ral que, a la ll arga , paralit za tot signe de renovació. Potser és l'atemptat més seriós que
es tem fent a l'esperit del Vaticà 11.
A la pròx ima crònica , haurem
de pa rlar dels nous càrrecs de
gove rn del bisbat. Veiam si, a
més, podem a clari r alt res incògnites.

Ramon Oller
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Crònica de Mallorca
.ra després dc Ics elecc ions i
a punt de comença r l'estiu, facem un a ltre cop e l repàs a l'Església que navega a Mallorca. Tal
volta c i p r imer q ue he esmentat
és e l fet que m és ha interessa t
darreramen t, en uns ni vell s i en
un a profunditat moll d iversos,
la vida del nos t re pob le. Comen-

cem, cloncs , per

Les eleccior.s del 15 de juny
Dc la campa nya e lec toral, cal
subrelxar l'an imació als mítings
del PSOE i de l PCE, e ls enfronta me nts al d'AP, ci recolzament
a la nostra ll engua i cultura per
part de la majoria de les form acions polítiques (notem Unió
Autonomista, Unió democràtica,
PS I, PSOE , PCE i també les dues
coa li cio ns d'ex trema esquerra), i
finalm ent e l pacte per l'Autonomia , on faltà la firm a de la Santa Aliança, pe rquè «no havia tingut temps de pe nsar-s'ho »; ci
Centre de Suarez també el s ignà .
El bisbe, en la línia moder ada

de l'episcopat es pa nyol. publicà
a l «Ful l domini ca l» de l dia 29
de maig un esc rit : «E l cristiana y las e lecciones ». Repetesc qu e
es mante nia d ins la línia moderada, deia que c i c ristià havia dc
volar segons les exigències de la
seva fe, rebutjava e ls totalitari smes de dreta i esquerra. La referència a ls d,"cts i a la per sona318

lilal del nos tre pob le era molt
m insa: «la legítima autonomÍa de
las regiones, denlro dcl respeto
a l bien común ».
Eb resultats, ja eb devc lI :;:-\ber: més de l 50 0 0 pel Cen tre governamental que treu 4 diputats
i dos senado rs mallorquins ( i un
de me no rquí). El PSO E aconsegueix dos diputa ts i un senador.
El se nado r eivisscnc és d'A.P ., e l
I ic banque r Abe l Matutes.
No pode m titular, doncs, com
ho re ia «Avui . dia J7 de juny:
«Ha guanya t Catalun ya •. Les Illes
no han gua nyat. Ha guanyat el
govern, el centre que diu q ue ja
no vol scr cen tra lis ta i apareix
tím idament dis rressa t de regionalista. Però l'avenç del PSOE
é<; notable, en una illa on l'apoIitic ismc
cI conscrvadorisme
ha vie n estElt la tònica aclapara nt.
Un dels diputat, del PSOE, Fèlix Pons, és indubtabl ement home de convicc io ns autonom is tes .
Hem dc la me nta r que Ics rormacions m és nac io na lis tes i autonomistes no aconseguiss in trobar e l seu ll oc per guanya r més
vo ts. Cal rer notar que els socialistes de les Ill es ( PST ) aq uí s'u·
nire n amb e l PSI' de Tiern o Galvan, i no obtingue re n cap escó,
ni tampoc la Un ió Auto nomis ta,
ca pitanejada pe r Melià, que tingué seriosos pro blcmcs en la seva presentació a la campanya fins
a l darrer moment.
Ara ja no ca len la mentacions.
He m e ncetat un camí. Catalu-

n)a pràcti came nt té l'a u tonomia ,
e l País Vale nc ià segu ram ent hi
es tà e n camí, les I lles l'han e ntrevis t. J a és hora que e l comenc in
a recó r rer. E l pac te pe r l'a utono m ia a qu è aba ns m'he re fe r it
ha ci c se r u n come nçame n t, s i el s
' igna tar is q uI.! ha n o bt in gut escons (UCE i PSOE) vo le n ésse r
co nscqü en ts a mb la res po nsa bilita t con t re ta d avant d e l nos tre
pob le.

Consell presb ite ral
Pe r cert q uc dc Ics e leccions,
se' n trac tà b le um e nt al COJl!:>c ll
pre,bi te ra l cle l dia 14 cie ma ig.
El bi,bc informà de l diàleg q ue
lia\ia mantingut amb Francesc
Obrador sobrc la seva p resen tació a diput a t pe l Pa rtit Socia li sta de Ics Illes (U nit a t socia lbta). O brador s'autodcfi ne ix ob re r
capell à, pe rqu è pri me ra ment sem .
p re ha es tat ob re r , a ba ns i d esprés de la seva o rd e nació. M ai
no ha tingut cap res po nsab ilit a t
en u na comunita t cr is ti an a ; e n
la !:>cva inse rció de sem p re en el
m ó n de l t reba ll ma i no s 'ha recolzat e n la seva co nd ic ió de cape llà; la seva o pc ió és crea r consciè ncia e n e l mó n cle l t re ball i
cereal· ca mi ns , ce rtamen t c r isti a ns, pe r la seva promoc ió. Per
fe r u n se rve i a la c1 as.!:)e t re ball ado ra op tà pe r fi car-sc en polít ica , s i bé la seva vocac ió és
m és c la ra men t s ind ica l (USO ).
El m a teix d ia 14 d e m a ig es
t r ac ta re n a lt res te mes : la j ub i-

lac ió clels sacer do ts, l'a tenció als
ma rgina ts i l'ensenya m en t de R elig ió e n e ls cen t res es ta ta ls . Del
prime r te ma , es prese n tà u na lla rga ponè nc ia re ti ce nt da\'an t la
jub ilac ió imposada a quí a ls 70
a nys a ls rec tors (d es de fa c inc
o més a nys); b po nènc ia in s istí mol t en e i.!:) drets cle l" ca pell a ns i ge ns e n e ls dre ts d e les
com u n ita ts a tenir d iri ge n ts aptes. Con\'é fe r cons tar q ue a quí
la jubi lac ió de ls rectors a l, 70
an~'s ha ag ilitza t m o lt la \'id a
diocestll1a i de Ics res pect ives comunitat~ i no ha creat ve rta de r s
PI oblcme~ ni en fron tame nt s; ~' h a
\'ia acceptat COIll u na cosa natural. També es discutiren e ls nomenamen ts fets per una dura·
da de cinc a nvs. La darrera ses·
,ió de l cons~1I p res b iteral ( 18
junv) s' ha in cl ina t ma jo rit à r iament pe ls n o m c n a m e lll ~ cic cinc
a11\'S de durada, per Ja revi s ió
dc tOl s el" càrrecs a l cap de cinc
a n ~'s, i per la jub ilació volun tàri a a ls 65 anys, forçosa de ls reclo rs a ls 70, i de lo ts el s ràrrcc.:'i
a ls 75 anys.
També dia 18 d e juny es p rese n tà e l te ma de ls cons': ll s de
pas tora l lwrroq uia ls.

Noticie s breus
Full domin ica l . E l diu me nge
d e l Ra m va fe r la seva en tra d a
3
Ics esg lés ies ma llo rqu ines el
({ Fu ll do mi nica l». Així Ma llOl-ca
s'ineOl-pora a les a ltres di òcesis
de ls Països Ca ta la ns qu e d istrib ue ixen e l full ed ita t a Ba rcc lo-
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na, a mb dues pàgines pròpies . A
la primera , el bis be hi escriu una
comunicació d'ac tu al itat i la dar-

rera serveix per a donar noves de
la vida djoce~ana . També la part
mallorquina és escrita en ca ta·
là i cas te llà, s i bé el bis be, fins
a ra, no més ha escrit e n ca s te llà.
A mitjan juny te nia una lirada
dc se t mil exemp lars.
Mallo rcll miss ;ol1e rll . Com cada

any, se ce lebrà e l dia de Ma·
llorca missionera, a mb e l lema:
La nos t ra fe al vent del món. La

reflexió que oferí e l Secretariat
de Mi ssions, junt amb els sacer-

°

dots que treballen han treballat
a l Perú i Burundi , es diri gia a
fer aprec iar e l que Ma llorca ha
rebut (no només ha clo nat o ha
de donar) de l Te rcer Món. De
fet, l'obertura a Amèrica i a l'Àfrtca ha significat una obe rtura espiritual per refresca r l'aire, dc
vegades ta nca t i enrarit, de la nostra Església ma llorquina.
Revisió del cOllsell episcopal .

Pe l març va fer tres anys que el

bi sbe Teodor nomenà vicari general i quatre vicaris episcopals
de zona. Ara ens ha env ia t uns
full s amb una lla rga enquesta
pe r saber la nos tra opin ió sobre
aques ta experiència , i sobre l'actuació del bis be , vica ri ge neral
i vicaris epi scopals. L'enques ta
conS la d'onze planes. També es
demanen nOl11s de preve res pe r
renovar el consell epi scopal.
Així ja som a l'es tiu. El món
del turi s me o de l'hoste le ria va
re mogut. La vaga de l di a 4 de
juny va ser un cri t d'alerta. El
bisbe, e ntre l'espasa i la pare t
(e mpresaris i obrers), esc riví un
comuni cat demanant concòrd ia
clavan t e l poss ible es ro ndramen t
d'una indú s tria vital per a Mallorca. Diuen que c i bon seny s'ha
imposat i no s'ha arribat a un
c lima cie vi olència en la vaga
a nunc iada pels dies 18 i següent s
de juny. Ha queda t suspesa.
Diue n que la temporada d 'estiu
serà bo na. Am b un rineslr6 obert
de la democràcia, i tot.
Pere Llllbrés

320

Crònica de València
L'Església dava nt les eleccions
Si

a

nivell

d'Estat E sp anyo l

l'Església ha conservat, a lmenys
oficia lmen t, certa neutralitat da·
vant les eleccions, a Va lènc ia.
tanmateix mani festà les seues
s impa ti es vers la dreta. I a ixò li
ha lluït e l pèl, perquè els valencians s 'han decanta t clarament
cap a l'esq ue rra. Ara, la nos tra
jerarquia hauri a de fer CO m l'a l·
ca lde (d'Alianza Popu lar) que, a
la vis ta d els r es ultats, ha d imi·
t it; però no ho farà, per desgrà·
cia, i con tinua rà fent el ridícul.
Davan t Ics e leccions, tanm a·
teix, s 'oïren a lt res VClIS d'Esglé·
sia dire ren ts de la cie la nos tra
jera rq ui a, qu e prese ntem rcs umides.

Comunicat de les comunitats
cristianes de Missió obrera

Denunciem:
- que a lguns part its es qualiriquen cie «cristians » per tal de

fer o jus tifi ca r així la seua política, i més e nca ra, qu a n a quests
vo len man ten ir, modernit za nt-lo ,
l'actua l s is tema d'explotació;
- a qu c ll s g rups d'esquerra
quc tene n com a incompat ib les
la fe cr is tiana i l'anà li si marxis·
ta dc la societa t i, pe r ta n t, cons ide re n e ls c ri st ia ns militants dI.!
segona categoria .
Respec te a la condemna fe la

pL!r la jerarquia a ls cris tians qu e
h::\I1 fCl un a opció polít ica cI'esquerrcs, vo le m aclarir:
- que l'Eva ngeli 110 és neu·
tral s inó que defensa el s opn m its cie la c lasse obrera;
- q ue la nost ra militànc ia, 110
la vivim com a contrà ri a a la
nostra fe, s in ó qu e, ben a l con·
u-ari, la pràc tica políti ca la potencia i concreta;
- qu e darre re d'aquesta COIldemna de la j e rarquia hi ha un a
nova manera d'unió en tre ¡'E sglés ia i ci pode r.
Davant les e leccions creiem
que:
- fa lt a un a vertadera lI ibe rtat
perquè no són legals tots els parti ts:
- c i temps de ca mpanya e l.ectoral és ins ufi c ien t perqu è els
partits, que fin s ara han es tat
prohibit s, es donin a conèixe r ,
a fa vOl-int a ixí la dre ta, que sempre gau dí de ll ibertat.
- limitar l'edat de VOlar a ls
2 1 a nys és viciar de bes tre ta la
represen tativ ita t dels resultats.
Per això exigim la immediata
lega litzac ió de lots els partits i
les organ itzacions obreres, i a
m és unes vertaderes llibert ats dem ocrà liques.
I com que e ls partits que fan
opc ió pel poble i la classe obrera só n més cohe rents amb el
mi ssa tge de l'Evangeli, nosaltres
els defensare m i ajudare m .
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Comunicat d'un grup
de sacerdots

Postura oficial de la jerarquia

La pos tu ra de la j erarqui a sem·
prc ha restat clara. Da rrerament ,
fin s i tol admeti a la conveni ~ n·
al mateix temps ens preocupen
cia que c I cris tià es posés e n la
e ls següent s fe ts:
política; tanmate ix, a continua·
ció
acla ria que e l cri s tià no ha
o han es ta t recon eguts to ts
cic
milit
ar en partits q ue es mosels parti ts de la cla sse obrera, ni
s 'ha concedi t la necessària a m- tren incompat ibles amb la fe
nistia to tal , ni c i re torn d els ex i- cris ti a na, com e ls ma rx is tes, ni
pot prestar-los s uport. Aques ta
liats.
postu ra, la feb. públ ica última- Tres setmanes dc cam panya
men t e n un docum ent s ignat pel
resulten insuficie nt s.
Consel l de l pres biteri _ Més re- Els que avui tenen el poder centrr. cn t , ra tificad a, afe rmada i
- no dcmocràticamcll tno es potser radicalit zada, en la reu·
com por ten neu t ralm ent en les n ió de bi s bes de la Provínc ia Va·
e leccions.
lent.ina .
Pe rò, per s i hi havia dubles
- Protestem enè rgicamen t CO Ilt ra la util ització i ma ni pu lac ió sobre ci tema, un darrer afc r ,
de l nOm «cr ist ià» e n la campa- l'escàndo l de la publicació ofic iosa de l'Arqu ebi sba t , «Ale lu ya»,
nya electoral.
- Da va nt la pos tura anlimar - ha vingu t a acla r ir· ho d'una m axis ta d c la j e ra rquia , re ivindi- nera desca rada i defini tiva.
El darrer núme ro -abans de
qu em la compatibiJ itat de l'Evanles
e leccions- d'aques t full pa rgeli amb Ics diverses concepcions
roquia
l, intentant p res tar un serpolí ti q ues en cu rs.
ve i d 'info rm ac ió a l c ristià , pu- L'Evangeli no és neutra l, blicà un a secció ex traordin ria en
pren partit a favo r dels opri- la qua l presentava e ls prog rames
mit s i ex plo tat s, és a dir, de ls políti cs de set partits, ex trac ta nt
tre ballado rs.
Ens
manifes te m aqu ell s punt s que d'a lguna ma·
per una opc ió de cl asse i ens nera tenen re lac ió a mb la re lioposem per això al cap i tali sm e, gió catòlica, com e l matri moni,
causant de l'explo tació obrera , l'avo rt ame nt , el divorc i, e tc. La
bé mitjançant una di ctadura fei· presentació [o u de tal manera
xista o una democrtlc ia burgesa . descarada , que, pel s comentaris
- Co ns ide rem, fina lme nt , que del prese ntador, e l programa d'Al'Evangeli sempre es tà conscicn· lianza Popular a pareixia CO m un
c iant e l c re ie nt , pe r Iai de re la- trac tat de mo ral cri s tia na. Pel
tivitzar totes i cadascun a de les contrari , els dels partits sociao pc ions polítiques dc partit, en lis ta i comuni sta eren tina gra n
de finitiva sempre contingents .
raH àc ia que, e n bo nes paraules,

Reconeixem que les eleccions
poden ser un pas positiu, però
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amagava in teressos incon[essables i s inis t res.
tS clar que aquests parti ts
- més mal tractats- no va n acusa r e l cop, pO lser perquè «Aie·
luya » di fíci lment arriba a ll urs
ma ns o, po tser també, per considerar-se aravor its e n sa be r-se
criti ca ts i conde mna ts per un a
pu blicació tan reaccionària.
La cosa cert a és que l'úni c partit que es considerà ofès fou la,
també, Ali anza Naciona l, que l'endem à, en e ls periòd ics de la capita l, man ires tà la seua e nèrgiCa pro tes ta en no veure presentat i ponderat e l seu programa
políti c, com e ls de ls a ltres set
partits. La nota e ra titolada:
«N uevo escandal o con "Ale lu ya".
La Hoja Par roq ui a l ma nipulada.
¿Qui én es ahora el responsable? »
S'h i feia un atac desemmascarant Alia nza Popu lar que, no pas
poques vegades, ha defensat teories contràries a les qu e «Alelu ya » li enca lçava, com la no confe ssio na litat de l'Es tat, el divorc i en e l matrimoni civil i a ltres
coses en les quals Fraga i companyia semb len a llun yar-se de
T re nto.
A més, la nota explica qu e en
demanar ex plicacions a l'arqu ebi sbat, un a a lta pe rso nalitat ecles iàs ti ca e ls contes tà que solam ent hav ien volgut presentar un s
pocs programes, es pecialment
aque ll s con tra e ls q ua ls hav ien
de preveni r e ls c ri s ti ans. Però,
CO m que aquesta raó no e ls semb là del tot convincent, segons els
d'AJianza Nac ional indiquen en
la nota, es di s posaren a fer pública la seua protes ta.

Tot un exem pl e de la d ipl omàcia de la nos tra Esglés ia que una
altra vegada ha j ugat a un costa l i s 'ha compromès a l bàndo l
en què menys s' hauria d' haver
compromès.

Reunió de bisbes a València

La verita t és que aques tes reunions de ls nos tres b isbes tra nsce nde ixen, més aviat menys que
més, a 1a. gen t de l carrer. Encara me nys qua n les concl us ion s a
què arriben manque n d'in terès
fin s i Lo t pe r a ls c r is tians.
Ma lg ra t tot, ens vo lem fer ressò ací d'a lgunes conclus ion s formulades en la darrera reun ió a
Va lènc ia, e ls d ics 20 i 21 de maig,
pe ls bi s bes de la nos tra prov íncia.
Amb l'es tadís ti ca a Ics man s,
els bi sbes celebraren e l procés
de cre ixcme n t de semin a ri s tes
de lectat e n aq ues ts darrer s a nys,
pc rq uè de re t se su perava la crisi vocacio na l que, segons ell s,
sem bla ja cosa passada.
En relació a mb e l mateix lema, ta m bé s 'apuntà la necessit~t , cacb vo lta més pa te nt, de ls
Seminar is, apo rta nt com a raons,
e ntre a ltres, les manifes tacions
de ls m a teixos a lum nes que ha n
considerat nega tives les ex perièn cies d 'aquells seminari s tes
que anaren a formar petites comunitats e n pisos norma ls.
Canviant de tem a, es tudia re n la
s ituació ac tu al del país, i convingueren a orientar e l poble fjdel , per tal que, en decid i r l es
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seues opcions polítiques , no oblidin la defensa dels valors cristian s. Aix ò, en boca dels nostres

port a la tasca cultural del nostre País, albergant els curse ts de
llengua i didàctica ca talana i les

bi sbes, tothom ja sap què vo l
dir.

ra Catalana, entre altres actes,

Homenatge a Pere Riutort
Aquest «rrare mallorquí », com
solen anomena r-lo els fervorosos
va lenciani stes de l Bunker-Barraqueta, de manera despectiva, ha
estat notícia, una vegada més,

per l'homenatge de què ha esta l
objecte per part d'un gran nombre de val encians que han re-

conegut en ell e ls mèrits de qui,
per damunt de totes les incomprensions i atacs personals, segueix ferm en la seua tasca evange litzadora del poble valencià en

la seua oblidada llengua.
A Ics Escoles Pics, que, dit siga
de pas, des de fa uns anys és un
dels centres que presta més su-

reu nions del Congrés de Cultuallí, doncs, se celebrà l'acte d'homenatge al parc Pere Riutort.
Primer amb ulla missa concelebrada per sace rd o t~ companys,
en la qua l es féu notar, naturalment, l'absència del s nos tres bisbes. De spré s amb un sopar dc
ge rman or, on prengueren la paraula, entre alt res, Sanchis Guarner i el president de «La Paraula Cristiana», Robert Morodcr.
Enmig d'una gran concurrència
de gent vinguda també de Mallorca i d'altres ll ocs, actuaren
grups musica ls com els Pavesos.
Es reberen mol tes adhesions
bastant significatives i al mateix
temps diverses, com la del Par-

lit Comunisla del País Val encià
i la de monsl' !l ~'o r Bcnelli. de la
eú ria Romana.

Antoni
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Sil!.lle~

Crònica de Vic
Les com llnil a t ~
e ls 1110\11 Illents c ri s li ans d'adult s deuen
have r constituït sempre ci fona me nt sò lid dc la tasca pas tora l
i evange litzadora de l'E sglés ia.
Almenys es pO L afirmar q ue la
manca d'unes verit ab les comunitats cr is tianes d'adults és avui
un halldicap seriós pe r a la nostra acc ió pa s toral, so bretot dc
cara a la gent m és jove. És per
això qu e voldr ia fe r un repàs,
ni que s igui mo lt per so bre, d'aqu es ta rea litat e n ci nost re bbbat.
Entre els grup s de visió i línia
mi ss io ne ra, ca l destacar el Moviment Adult dc pobles i comarques, que té ulla gran inc idència a l a comarCa cie Vi c i es tà
i ntro duït a la zona cic M an re sa,
però q uc ga i rebé és d esconegu l

a Iguala da. A la zo na de Man resa, té un a gra n incidència en la
vida c iu tadanZl (de cara a la transformac ió de la rea lit a t) l' H.O.A.C. ,
m entre que a Vic i a Igualada
tenen més difi cultats per a tirar
endavant. En aquest camp , val
a dir, que a partir de l curs vinent,
podrem compta r , grà cies a Déu ,
amb un responsab le d iocesà de
Pastoral Ob rera. Cap al ca ntó
d' Igual ada, semb la que té m és
e mpe nta e l Mov iment Familiar,
sobre tot e n la seva ve rt ent d e
pas toral pre-matrimonial: les trobades amb parell es de promesos
tene n un caire i un to m és evangelitzador, basa t e n la r e flexió i
el diàleg, qu e no pas els an ti cs

Cu rsets
pre- matrimonial s,
els
quals runcionave n a base de les
lípique~ lli ço ns ma gistrals ; per
aquest ma teix camí va n aquestes
trobades de Manresa i de Vic.
Mereixen una atenció es pec ial,
per la importà n<.:ia qu e van adq u irint arreu de l bi s bat, els g rup s
cic Cateques i d'adults. Les maneres com so rgeixen aquests
grups són mol t var iades ( marcs
cateq ui s tes, necess it a t de la cateque~i per a la prime ra comunió, e tc.), pe rò és un fet la CO I1 s is tència que van prenent, fins
al punt que en al gun s ll ocs del
bi s bat só n l'úni ca reali tat seri osa a nive ll d 'ad ul ts.
Di ns e l camp del s ad ults, ca l
fer una menció es pecial de tota la tasca que es va realitzant
a l'entorn cic l'Opus Dei. L'acc ió
pas toral d'aquests grups pre n
clu cs direcc ions ron ame nta ls : una
de més interna, i una a ltra de
més ex te rna de cara a les noves ge ne ra cio ns. La prime ra es
basa en Recessos es piritual s i
t roba cies més periòdiques. Mentre e ls Recessos (qu e solen ésse r mens ual s) tenen més èxit entre e l públ ic masculí, les t.robades periòdiques só n més co ncorregudes per les dones. Pe l qu e
ra a la sego na d imens ió, só n desta cables els clubs juvenils, en
el s qual s es fa -suposo que ja
ho sabeu- espla i, aero m odelisme, classes de recuperació i cateq uesi. D'aques ts clubs , n'hi ha
a Igua lada, Manresa, Vic i Ri-
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poll. Ca l destacar també, a Igualada, l'acc ió a les escoles (una

bé, d'altres no tant ; uns só n més

fer l'Apostolat; passa, però. que

vi stents, d'altres són més amagats; tots, però, amb dificu ltats
(amb més o menys, és ciar); o
sigui que n'hi ha per a tots els
gustos. Potse r ci que cos ta més
d'aconseguir, en aquests mome nts, és que tots pl ega ts pren·

les seguretat s ofusquen l'aspecte mi ssioner : ja sabeu que depèn d'opc ions.

guem una consciència seriosa de
la nostra pertinença a l'Església, i que tots ens en sen tim res-

Em sembla que aq uest és el
panorama que tenim al nostre
bisbat pe l que fa a grups cris-

ponsables. Però suposo que això
ja deu ser fru ita del temps, i que

per a nens i ulla altra per a nenes)

que consis teix a ensenyar el catecisme, celebrar l'eucarist ia diàriament i portar djrecció espiritual.

tS

també una manera de

d'a ixò, ja en sabeu més que jo.

tians d'adult s. Al guns funcionen
Andreu Roca
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Xaxier Batiste (de l'equip pasto ral de Ja vall d'Ager, Lleida· la
Seu d'Urgell), Lluís Bonet i Armengol (de l'equip pasto ral de

Sant Cristòfol de Terrassa). Joaquim Brustenga (de l'equip sr¡cerdotal de Rubí), Joa n Carrera i F1anas (arxip re st de l'Hospitalet de llobregat), Genís Samper (de l'equip de preveres de
Sant Josep de Calasanç, Barcelona) i Josep M. Totosa us ( de

la redacció de

~

Ouaderns" l .

CORRESPONSALS O'AOUEST NÚMERO,

Pere lIabrés (Mallorca), Ramon Oller (G iron a), Andreu Ro ca
(Vic) i Antoni Signes (València).
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