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PRIMERA 
PLANA 

50 NÚMEROS DE «QUADERNS, 

Cinquanta nú me ros d'una revi s ta bimestra l i vuit 
anys dc cons tància a a nar prenent regularment el pols 

a l cos pastoral del país, Déu n'hi cio! l afegiu-h i, s i vo
leu, e ls tres anys d'a tur forçós que s'escola ren entre el 
que havia d'have r es tat e l núm ero I i que es quedà en 
una me na de núme ro zero precoç - març de 1966- i el 
que fina lment pogué ésser l'au tèntic número l , juny 
d e 1969. Eren culpes d'un règim ja passat a miBor vida, 
prou lúc id , amb tot , pe r a sabe r entend re e l mal que 
aq ues ta mena d'intents dintre l'E sglésia havia de fer- li. 

(IX -1977·50) 

Avui , e n la fit a de l número 50, en to rna r a fullejar la 
co Hecció , e ns hi re trobem amb les peli tes esperances, 
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les pelites ires, els moments de frustració o de simple 
impaciència, els modera ts elogis, els intents d'anàlisi o 
les propostes insinuades. [ hi ret robem el caminoi que 
ha fresat la nostra mat eixa fe, la nostra pe tit a , però 
tossuda, fi delitat. 

Passat el curs de vuit anys, potser sigui lícit de de
manar què s'hauria esdevingut si, per un atzar, les lí

nies mestres de «Quaderns» haguessin informat la pas
LOral del país. Potser més d'un les troba massa cur tes 
o molt curtes; ja és més difícil que, en un debat obert, 
algú s'atrevís a declarar-les excessives. L'esper it crí tic 
que hi traspua, ¿no acusa ,'úni ca manera, alhora fi del i 
rebel, com la fe pot sen tir-se dintre l'Església? E l mal 
humor que s 'hi esqu itll a , ¿no pot ser fru it de la d ifi
cultat, mil vegades experimentada, que les anàlisis i les 
propostes, endemés urgen ts, incideixin eficaçment en 
l'endegament pasto ral de la nostra Església ? 

Però el més positiu de tot, en mi rar els 50 números, 
és comprovar que reflect eixen vida i l'em.mirallen autèn
ticament. Amb tots els imponderables i amb to tes les 
ambigüi tats de la vida viscuda. Una vida i uns «Qua
dern s» que ja són història. 

Del número 51 en endavant són tasca. D'aquí una re
novellada voluntat de «Quaderns» d'anna r la seva òpti
ca, d'agilitzar-sc, cic clescleri cali tzar-se més encara per 
a csdevenir tes ti moni i qüestionador de Ja tasca d'acon
duir ta fe i e ls fruit s de la fe en tre el nostre poble_ Vo
lem rer un esforç per clarificar la ident itat cri stiana amb 
risc i sense concess ions, i per ajudar la fe cristiana a 
retrobar la seva rellevància sense ablls. La maleixa di
fi culta t de l'emprcsa ens esperonarà a trobar els ca
mins de la fidcli tat. 
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SOM AOUI 

Mentre preparàvem aquest número de «Quaderns», 
hem viscut dos esdeveniments hi stòrics. Si el dia 11 de 
st.!h.:m brc cekbrà vclll una gran litúrgia -alhora festa 
i lI uita- , cI dia 23 d'oc tubre tas tàve m el fruit primicer 
dc la vic tòri a: c i preside nt Tarradellas feia la seva en
trada a Ca ta lunya. El poble, que va a boca r-se a l ca rrer 
a homenatjar la pàtria en la figura del conseller en cap, 
va bai~ar-h j novamcn L a rebre el president exi li a t. Pro
tagon isme popu la r i retrobament dc les in sti tucion s ge
nuïnes: «Ja ~óc aqu í per treballar amb vosaltres». Es 
c loï.:l ci part: nlcs i d ' lIn~ a nys obscurs i recuperàvem la 

normalitat. 
On érem cJs crbtians aquests do:::. dics memorables? 

AI carrer, 3mb )'altra gen t, sota Ics di\'c rses pancartes 
i recoberts per l'única senyera. No en \'a, aques ts dar
rers quaranta anys, hem fe t un ll arg rccorrcgtJl fins a 
fondre 'ns amb ci poble i esde\'enir poble. 

El punt on ~om ara - la norm al itat retrobada, q ue 
en ~ pe rmet d'emprendre la recons trucció del país- és 
prop ici a l., balanços. El nostre d iu que sempre hi ha 
hagul cris ti ans i homes d'Esglés ia fidels a Catalunya 
- i n:co rda rícl11 Vidal i Barraquer, Carrasco i Formi
guera , Carlcs Cardó, Lluís Carreras, Au reli M. Escarré, 
entre l ant~ altres representants conspicus de l'Església 
catalana-, que, durant la llarga nit, Montserrat ha es
taI un punt dc refcrència clar i acollidor, d 'inncgable 
significac ió catalana i cristiana; que les parròquies 
han estat una xarxa que ha cobert tot e l país i que 
ha donat al cata là (amb comptades excepcions) el ca
ràcter norma l de llengua de comuni cac ió pública, fins 
que l'en trada de Ics llengües vives en la li túrgia l 'ha 
convertit e n ll engua litúrgica ondal; que nombrosos 
capella ns ha n menat, durant molts anys, una tasca de 
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promoció i catalanització a ls suburbis d' immigrats; que 
aquests darrers anys l'acostament a les classes margi. 
nades i a ls grups sense veu ha estat un fe t d'un vo
lum i d'una significació innegab les; que la ca ta lan itza
ció de la jerarquia és un guany indiscuti ble; que els 
c ris tians hem aporl a t la nostra con tribució pe r fer 
poss ible el canvi present i àd huc hi hem juga t , en 
ocasions, un ce rt protagoni sme. 

Pe rò ens cal també reconèixer e ls punts negres: els 
crislians i e ls homes d 'Església ficle ls a Ca la lunya ----<:0-
mençanl pel ca rdenal Vidal i Barraquer- es van trobar 
margina ts pe r la ma l eixa inst itució eclesiàstica; l'Es· 
glés ia cata lana va se r una Església catacombal enmig de 
la gran c ridòria religioso-pa triotera; els eclesiàs tics i e ls 
ca tòli cs més enc imbell a ts van fer, majoritàriament , e l 
joc a les forces del poder i del diner, men tre prac ticaven 
i predicaven un universali sme a li enador i vivien allu
nyats del poble senzill i de Ca ta lunya; moltes congrega· 
cions de religiosos i de re ligioses han estat un cos es
trany a l país i una força desnatura litzadora: la «conver
sió» de la jerarqu ia és una «conques ta» aconseguida a 
cò pia d'incomprensions i sofrim ent s, quan la contesta· 
ció cívica i eclesial havien d 'anar de bracet ; e l protago
nisme que hem juga t e ls crist ians ha estat possible pe r 
la situació anòma la del país i pe r la nos tra posició 
priv il egiada. . Només reconeixent amb since rita t Ics 
nos tres cu lpes i demanant-ne perdó podrem fe r valer 
Ics nostres j ustes aportac ions i encaminar-nos resolt a
ment ca p a l futur. 

Aques t futur ha de venir marcat, d 'una bona vegada, 
pe r l'autent icita t -humana i cris tiana-, que ens per· 
metrà de re trobar la fide litat al nostre pob le. T sobre 
aques ta base podre m construir-lo, el futur: a les bo nes 
i a les mal es, en circumstà ncies favorables i difícils, per· 
què no és qüestió d 'oportun isme, sinó de veritat. r fi 
delita l a l poble vol d ir fidelitat a Cata lunya : a les nos
tres arrels de llengua, cultura, hi s tòria, ta rannà ; i a la 
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nostra realitat actua l, tan complexa, amb aquestes grans 
masses malmenades, que han vingut de tola la pell de 
brau , am b ta nt d'imperioses necessita ts i amb tant de 
sofriments a coll-i-be, per establir-se i viure en aquesta 
ve lla te rra, aportan t-hi la suor de l seu treball , fent-ne 
seves les a legri es i esperances, les tris teses i angoixes, 
cons tituint, amb e ls ca ta lans de sempre, un únic poble. 
Reivind icació ca talana i re ivindi cació social es donen 
les man s. Aquí hem de ser sempre els c ristians . 
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DESPRÉS DEL 15 DE JUNY 

La s ituac ió social i política evoluciona molt de pres· 
sa: joc democràtic, Gene ralitat , partits polítics, cen tral s 
s indica ls, comportament de la pre msa, presència al car
rer. .. En dos anys la represa ha estat considerable. I el 
procés continua : no es pot dir, enca ra, que hague m tro
ba t la plena. normalita t democràtica. 

Com tot e l pa ís, també l'Església es desve tlla del mal
son de quaranta anys d 'anormalitat franquista. AI seu 
interior havia ana l trobant , no sense dificulta ts, una 
obertura al poble, un servei , i àd huc un protagonisme 

per uns camins que s'expli quen, en bona pari, pe l marc 
genera l en què vivíel1l. Fets com la «caput xinada», la 
«manirestació de cape llans» o la reunió cons titutiva de 
¡'«Assembl ea dc Ca ta lunya» a la parròquia de Sant Agus
tí, dc Barcelona, són tributaris d'una s ituació his tòrica 
feliçment passada; per això són irrepetibles, co m ho és 
c i pro tagon isme que hi va exercir l'Esglés ia. 

Ara, doncs, que la sit uació ha variat hem de trobar 
noves maneres de fer, se nse lli gar-nos a ls hàbi ts que 
ha\'Íem adq ui rit. Entre un a hir no lliure ni democràtic 
i un demà de norma litat plena, e l nostre avui és propens 
a l'ambigüitat i a l dubte. Hem de confessar que, sovint, 
hom no sap s i una actitud i un comportament són pro
gressius o bé s igne d'es tancament i invo lució. 

Po~em uns exemples, una mica triats a l'a tza r: quan 
es fan actes ne tament secula rs i polítics en locals pú
blics i al mig del carrer, ¿ hem d'atendre la soHi citud 
cI'aque ll s que ens demanen un fune ral en una església 
per mot ius no netament de fe?; quan ha canvi at el lIen
gU:ltgc de la premsa, de la ràdio i àdhuc de la le levi s i6, 
¿no hem de revisar e l de l'homilia i la pregària dels fi 

dels?; quan han estat legal itzades noves (orces e n pre
sència (parti ts polítics, cen tral s s indicals, e tc.), ¿on tro
barem e ls pobres de les benaurances?; quan els diver-
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sos grups poden d isposar de loca ls, ¿és bo que conti
nuïn acudi nt a nosalt res i no vagin , posem per cas, a 
les sa les dc cinema? 

Aquestes pregun les, que podrien anar cont inuant, di
buixen , precisament, la foscor inherent a una situació 
nova , a la q ua l ni les comunitats cris tianes ni els diver
sos gru ps no ens hem avesat , enca ra. No es tracta, evi
dentment, d'evad ir-nos de ls problemes reals en una re
tirada intimista per donar la raó als partidaris de l'«evan
gelització pura», amb e l p retext que les «suplències » ja 
s'han acabat. Sortosament hem descobert la d imensió 
col-lectiva de les obres de la fe i la faBàcia d'un cris tia
nisme absen t i e teri. La com unitat cristia na Illai no pot 
renun ciar a fer-sc p resent en les angoixes i les esperan
ces dels homes. Però els camins hauran de ser , avui , uns 
a ltres , segu rament més d iscrets i amb menys protago
ni sme. 

D'aq uí el nostre toc d'atenció. o podem limitar-nos 
a continuar fent com abans, sense nlés, s inó que hem de 
procedir a ulla profunda revisió en to ts els camps.. :es 
el preu de la nostra fidelitat, sem prc renovada, a l'E
vangel i i a ls ho mcs . J:.s l'èxode demanat contínuament 
a ls creients i a l'Esgl ésia. 
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L'ESGLÉSIA 
, 

EN UNA SITUACIO NOVA 

Que, després de la mori del general Franco, el pals lla elllrat 

en lli? estat de fluïdesa, que va evoluciollan t a Wl ritme bell dife
ren t del que perm etia, tanH/al eix, l'illlmobilism e franq uis ta és una 
realiral ben encoratjadora. La vida dels homes i dels pobles pre
seula aquests fenòm ens: vint-i-quatre hores 110 SÓn igual a vinl-i 
quatre all res, Ires cel/l s seixanta cinc dies 11 0 SÓ n iguals a tres

cents seixanta ciuc altres dies. El temps 110 es m eSllra només 
seguim el ri(me dels moviment s de rotació i de translació d'aquest 
plalleta f erra que e llS aguama. Hi ha t/It temps v iu, histò ric , que 

va més enllà de la simple i 1I1OI1Òl011l1 cronologia. ¿I qui dubla que 
estem vivinl W1 temps intensament ric i significatiu, Ul1 autèllt ic 
. kairós» (e '1 llenguatge biblic i so ja uua perspectivlI criSl;mlll), li/I 
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veritable «dia revolt » qlle ells permet d'esperançar -seguiw le s 

paral/les 11¡(lleixes del poema de Josep Carner- Ull notable QUlH

sml/elll a aquella «pàtria ellcur 110 I/ascuda CO I11 l'hem somiada sos 
fills »? 

Per moll qf/e siguem sensibles als límit s que ens atellallell i a la 

imll1ensi/(/{ j la complexilaI de la rasca que el/cara lenim al davallI 

per accedir a ulla sitllació que m ereixi, pròpia111e11l , el 110/11 de 

«normalitat », hem de saber recol1èixer el lIlolt que hem avençar 
ell vi11f-i-qualre mesos. El llostre «dia revolt», el nostre «kairós» 

són tot l/l/ procés ell marxa. I plagui a Déu que IlO es deturi massa 

avial, per elllra r ell li/lli SOlll1lOlèl1cia identificada abusivamel1t i 

precipitadament amb la terra promesa. De IllOment vivim 1/11 veri
{(¡ble període COll s /ilU ent 

El bloc principal d ·aql/esr I/úmero de QUA DERNS parreix d'aqu es

ta cOl1s taració. I i/llel/ta fonlll/Iar algI/lls il1 terrogal1l s i obrir algunes 

pis res perf OC(/1I 1 a la vida de l'Esgl6ia. UI/a Església que es troba 
ell li/la siluació 1I0V(/ i ca l/viant. I qlle, lIawrtlll11el1t, és i/lvitada a 

la imaginació i al coratge. Que ha de prendre consciència de la 

il1/porlàllcia d el període qlle viu la nos tra societat i que viu ella 

mateixa, Església formada d'homes i que viu ell/ re homes, Esglé

sia cOllg regada ell li/I poble i que viII en mig del poble. 

En aqllesta lfllia s' ill scritlell les dlles preses de posició edito
rials: «50111 aqlli » i «Des prés del / 5 de jlll1y». 

Ve des prés Ull plec de «qües tion s)) d'ext el1sió i d'aba st desi

guals. 
El pare Salvador Carrasca -¡¡Església i Es tat: velles l1 egocia

cians i nous problellles» - aborda el I/wrc li/és estructural en /.In 

estudi millllciós resseguint la pren/sa de quinz.e mesos. El tÍIol ja 
és sig11ificat iu: la noveta t d els problemes fa rebenta r els vells bots 
d'unes «negociacions cOl1cordatàries » que sem blaven cridades a 

//laqllillar i a posar sl/ perficialment al dia LIIles situacions decrèpi
tes. El da rrer paràgraf de l'article, a mal1era de resum cOl1c1usiu , 
dibuixa, ell poques pi/lzellades, la il1l¡Jortàllcia dels m esos escola ts. 

Les rarl/es del Pa re Carcia Njelo tenen tot Ull altre aire. Presen
tades a les Jorl/ad es de reflexió qu e va fer l'equip de preveres de 
Cornellà aballs d'il/iciar aql/est curs, ens conviden a «discernir 
l'esperit» per ral d'anar avençant en la fidelitat a l'EvQ1lgeli del 
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Senyor Jesús en lI/lll situació que va essent Ho va i que ll a autori tza, 
per això mateix, ni el cOl1tinuism e de la manera de fer ant erior 
(que fóra pecar d'anacronisme) lli la pau beatifica del qui creu , 
pràclicallle11t , que les contradiccions han estaC superades gràcies 
al can vi sòcio-politic ell curs. 

Els altres articles són m és sectorials. Fan referèllcia a la predi
cació (Mn. Maleu Terral s), a la problelllàlica escolar ( l'. JaLl/II" 

Botey), a les Colònies d 'es tiu i els CllIbs d'esplai que girel/ entorll 
de l'Esgl ésia (Mil. Alldreu Oliveras i l'. Enric l'/lig), als Secrela
rilll s diocesans de Ju stícia i Pali. Que lil/guill un abast m és lilll;tal 
'lO vol pas dir que siguin m enys interessants. AI contrari, lot s ells 
són rics i plens de suggeriments, per bé que lli segueixin el mateix 
patró ni s';'lscrigu;1I en una mateixa linia ni responguin a unes 
mateixes opcions de fons. Aixi, si és fàcil que tothom estigui 
d'acord amb el text de Mateu Terrat s, potser no es produirà una 
wumimitat tall pacífica ell torn dels articles sobre l'escola i els 
clubs d'es plai. La redacció de «Quaderns» crell c011ve11iel1t cridar 
l'atenció dels lectors sobre la importàl1cia d'aquests dos textos que 
toquen dos sectors bell em parentals, d'ordre institucional. La seva 
lectura IlO sempre és fàcil; però val la pena. Qlle l'escola sigll i 
lellla polèmic és prou sa but d e tots. Que IlO siguin les colònies 
i els clubs d'es plai, ell ca ll vi, pal sem blar m és 110 11 O més inèdit 
a aquells que lla s'Ili trobell directament implicats. Però la polè
mica hi és i podria abrandar-se. L'article, d'altra balida, és signa/ 
pel director ; el consiliari de !,«Escola de l'Esplai» de Barcelona, 
ell /itat íntimamen t vincl/lada al «Servei de Colòll;es de Vacances ». 
Es l racla, dOl lCS, 110 d'opinions personals, s inó d'unes opcions iu s

titl/ciollals. Valia la pella de fer-ho t/ota r. 
A la secció «Testitt/o,ú», Jose p Castai70, bell cot/egLlt de lots els 

Iloslres leclors, fa. «Unes reflexio l1s sobre polflica i f e, després del 

15 de jl/ny • . Un altre llengualge, més per son.al, més teslimonial , 
que ens ajuda a prendre cOl'lsciència de la nova realitat en la qual 
Gl1em ent rant. 

I no sabríenl acabar aquesls quatre mots sense cridar l'atellció 
sobre els aspectes que apareixen a la secció quatre vents i sobre 
el contrapunt que representa l'article sobre l'Església a Polònia. 
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ESGLÉSIA I ESTAT: VELLES 

NEGOCIACIONS I NOUS PROBLEMES 

No deixa dc ser pretens iosa l'ambició de repassar i comentar, ni 
que només sigu i breumen t, e ls princ ipa ls fC IS d 'un any (juliol 1976-
octubre 1977) entorn de Ics re lacio ns Església-Estat i E sglésia-so
cietat. La proximitat i la falta de perspectiva per a l'anàlis i pot fer 
que els nostres plantejament::. pequ in de parcials . l hem de cór
rer el risc de selecciona r uns esdeveniments i deixar-ne d'alt res. La 
benevolència i la inteHigència del lector hauran cic suplir aquestes 
(¡(,{iciències, tot matisant i com pletant les valoracions que aques
fL's planes formuli n . 

Ht,; intentat de s is tematitzar l'allau de notícies i papers reco
lli t:.. durant el darrer any entorn dcl tema per ta l de faci litar ta re
n..:\ ió i apuntar els problemes que es debaten en el fons dels esde
n:nimcn ts. La lim it ació cie l'espa i ra imposs ib le d'en tra r a fon en 
lotc!) les qiic~tions. Prou fóra q ue aconseguíss im de des tacar·ne amb 
claredat Ics principa ls. 

La marxa de le s negociacions concorda tà ries' 

J a fa anys que sen tim parlar cic negoc iacions, de rev is ió clel Con· 
cordat clel 53, cie rectes finals que porten a solucions més o menys 
ràp ides i definiti\'es_ 

E l darrer equip mini s teria l del president Arias tramitava les 
negociacions amb la Santa Seu cap a l juny de 1976 i els acords sem
blaven -hom dcia- a punt d 'ultimat-·sc. El canvi de govern va 
acce lerat-·ne la marxa: al fina l de ju liol ja es coneixia el text de 
dos aco rds parcia ls tocan ts a l nomenament dels bisbes i al fu r cc1c
siàstic, que les Corts ratificaven per unanimitat c i 17 d 'agos t. Una 

I. Aquest apartat era considerablement més llarg i contenia nom
broses precisions. L'hem abreujat per raons d'espai lot conser\'ant el 
fil del seu raonamen t. 
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c la pa d'es tancament havia es ta l superada i en començava una al

tra. 
Així, tot el període que estudiem és ple de visites, en trevistes i 

contac tcs d'a ltura i també de treba ll de comi ss ions tèc niques, de fil 
t racions a la pre msa sob re suposa ts esculls i dc dec1aracion ...... obre 
e l desenrot ll ament normal del p rocés. Si hem de creure la pre msa, 
les dific ultats afecten la facultat de l'Església per crear les seves 
univers itats, la manera de reconèixer l'ensenya ment r ligiós a ls cen
tres escolars, ci divorci civi l i les seves repercussions sobre e l ma
t r imoni canònic ; els punts més madurs, e n canvi , semblen la re
gulació jurídica de l'Esglés ia i els seus ministres i l'atenció espiri
tua l a les forces armades. 

El mes dc febrer ci nunci feia una crida a l realisme que val la 
pena escoltar: «No es pot baratar en un c1ine d'u ll s to ta una his
lòria. H i ha assumptes d 'interès que, avui pe r avui , reclamen una 
regla mentació acordada .» l Pe rò el rea lisme no sabria fer-nos ob lidar 
que apuntem més amunt i q ue és e n tensió entre l'Església que te
nim i la que des itgcm quc ens ca l :nrençar. tS Ull progrés, cert , pro
ced ir per acords parcial s. Pe rò una sortida així, defensada per 
molls , àd huc bi sbes, fa anys, avui a rri ba tard. El sen tit de la rea
litat s'ha de compaginar amb l'avenç e ll la construcció d'una Esglé
sia més evangèli ca, amb menys compromisos i vincles de poder. 
Si no ho fè iem, e l rea li sme podria ser una coartada per man tenir 
Ics COSc!) intocades. 

Aques t any ha sign ificat per a molts una voluntat d'acabar una 
etapa equívoca i de cla ri fica r ci terreny am b vista a unes relacion s 
noves i raonables en tre l'Esglés ia i l'Esta t en una Espanya demo
c rà tica . Altres , en canvi , accen tue n , sobretot, que els resul ta ts dc 
tot plegat han es tat un «nihil obs tat », una «benedicció papal », un 
«pacte tàci t » que ha a judat a tira r endavant la reforma polít ica. 

V. Re ina comentava no fa gaire amb prou raó : «AI final , si tot 
va bé, e ls espanyols ens llevare m un bon dia amb la no ticia que ha 
estat s igna t un Concorda t, més escuet que e l passa t, que les Corts 
hauran de ra ti ficar. » l 

2. , Ya _, 27. 11.77, 20. 
3 .• La Vanguardia Española_, 17.X II .76, 9. 
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L'estatut ecor.òmic de l'Església 

E l se temb re del 76, ulla no la dc la Com issió episcopa l del cler

gat parlava del «desen rot ll a me nt pos it iu dc les negociacions en curs 
per a la soluci ó immedia ta de l pro blema econòm ic del c1c rgat ».4 

Ja re ia Ires anys que es d iscutia l'afer. 
En u na primera fase immediata i per un període provis iona l de 

do.,;; anys - ci mateix te rmini previs t per a Ics negociacions COI1-

co rdatàries- es resoldria el proble ma dc Ics nòm ines de1 clergat , 
conge lades d 'anys. Passab aques ts dos anys, canv iar ia el règim eco
nòmic de l'Església , ci qual passa ria a de pendre d'aportac ions vo

luntàri es dels ri dels i d 'una ajuda globa l dc l'Estat. 
Sobre la Segure ta t Soc ial de l clerga t, sc n'es tava tractant ja a lc ... -

hores mateix sense consultar de manera e ficaç els interessats, com 

e n totes Ics converses i negoc iac ions: ho feia notar e l Illes d e 
desemb ,'c el Monlcpio del Cle ro cic Barcelona. Després d 'un any 
d'es tudi, el BOE publicava, aquest setembre, el decre t q ue incloïa 

e ls cape llan s diocesans e n la Seguretat ocial, assimilats a «treba· 
l!ado rs pe r co mpt e d'a ltri ». Queda pendent la Segure tat Social de1s 

re lig iosos, sobretot dels que te nen càrrec pas toral de caràcter dia· 
cesà. 

E l desembre de l 76, la premsa recolli a la notícia de l'augmen t 
dc la nò mina del clerga t, e l qua l fóra efectiu a partir de gener . El 
dia 17 Ics Corts (Ics darreres corts fra nquistes) debat ie n llarga· 
ment i , fin a lment. aprovaven la «dotació del clergat ». Aques ta qües· 
ti ó \'a preocupar e n els Il1cd;~ eclesiàstics. Va publica r-se u na no ta 
cic l'Arquebi sba t dc Barcelona el 10 de desembre i va fer-se una 
enquesta, e ls resultat s dc la qual van trobar prou ressò a la prem
sa.' Algu ns sectors de l clergat barce lon í va n man ifesta r-se contra
r is a " augment.' A a lt res bisbats, e n ca nvi, Toledo (j u lio l) i Ciudad 
Rea l (gene r)-, e l c le rga t mani festava que la s it uació en medis ru
ra ls era «p recàri a i insos tenib le)). 

Una e ntrevista del mini s tre de Ju s tícia i la Co m issió econò mica 

4 . • Ya ., 18. IX.76, 22 . 
5 .• La Vangua rdia Españo la _, 26 i 27.11 .77; i 2JII.77 . 
6 . • Quade rns de Pas tora l_, núms. 46-47, p. 106, febrer-abril 1977. 
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de l'Església (30 d'abril) ra pensar que s'a,'ença en Ja preparació 
de l'«ajuda global. de què parlàvem abans, 

En aquesta qüestió econòmica, s'hi amaga un problema de fons: 
En una perspect iva política-jurídica, qu in fonament justifica aques
ta ajuda de l'Estat a l'Església? ; què suposa i exigeix immediata
ment per part de l'Estat el reconeixement del dret a la llibertat 
religiosa ? (perquè l'Estat no so lament hauria de reconèixer-lo, s inó 
de rer-Io possible, de crear les condicions de possibilitat per a l seu 
compliment efectiu); ¿és possible considerar com a «servei pll

blic» l'assi s tènc ia religiosa a ls fidel s ?; en quines condicions caldria 
donar aquesta aj uda estatal? Sigui qu ina sigui la resposta a aques
tes preguntes, és necessari anal itzar els esta tuts econòmics de l'Es
glésia als diferen ts països i clarificar les bases jurídiques en què 
es ronamenta aquesta ajuda. Així, doncs, es marxa cap a un nou 
esta tut econòmic del clergat i cap a un n Oli plan te ig dc la «qüestió 
religiosa». Si passa per les Corts de manera seriosa, serà una ocasió 
per a poder compro,",)r cI que hem après coHectivament des del 
1931. 

El matrimoni 

El mes de novembre de l'any passa t, el pres ident de la Comissió 
general de Codificació fe ia plibliea la possibilitat de la regulació ci
vil del divorci i la rerorma del Codi penal espanyol, reformes que 
es farien dintre el marc d'una revisió total del dret familiar. 

Els problemes concordataris implicats són evidents, atesos els 
compromisos de l'Estat en e l Coreordat de 1953_ Ja hem vist que 
e l matrimoni és un dels punts dirfcils de Ics negociacions concor
datàries.1 També s'ha parlat aq uest any de Ja necessitat d 'aclarir la 
conrusi6 entre matrimoni civil i canònic.· 

Des de diferen ts angles són analitzats els problemes que plan
tegen a l'Església c i ma tri moni civil i la seva dissolub il itat. Creiem 

7. «La posibilidad del divorc io. Matrimonio e intc rfc rencias con
cordatarias», Víctor Reina, a - La Vanguardia Española», 17.1X.76, 1 I. 

8. «El ma tr imoni, avui ., Antoni Totosaus, íl _Avui ., 5.X I.76, 17. 
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d'interès aHud ir a la presa de posició del Dr. Pon t i Gol, arquebisbe 
de Tarragona, i del Or. Juba ny, amb motiu de l'hom ilia de la festa 
de la Mare d e Déu de Montserra t; també a la nota doctrinal de la 
Comissió episcopa l per a la Doctr ina de la fe, del 7 de maig, sobre 
l'estabilitat del ma tri mon i. 

Pe r b é que amb menys relleu i amb no tanta intensitat, cal dei
xa r be n a no tada l'a pa rici ó públi ca de la qüestió de l'avortament. 
S 'ha començat a recorda r la lic i de Reforma eugènica de ¡'avorta
ment, promulgada e l 1936 pe r la Generalita t de Ca talunya. La cla
rificació d'aquest punt és urgent.' 

L'ensenyament 

El 20 de setembre de l'any passa t es feia públic que la . Comissió 
ci vil d'ensenyament i afers culturals» començava els seus treballs 
de revis ió i es tudi de l Concorda t. La comissió s 'ocupava de tot el 
referent a l'ensenya ment religiós en centres oficials i privats, a Ja 
regulació jurídica d 'a lt res centres docents de l'Església i al r eco

ne ixemen t civil dels títols acadèmics eclesiàstics. 
Podem dir, doncs, que la problemàtica concordatària sobre l'en

senyament abasta ducs qües tions: l'ensenyament dc la religió en 
els centres escolars i Ja. facultat de crear centres propis de l'Es
glés ia a nivell s supe riors. 

La i n tens i t~l de la preocupació dels noSlres bisbes es fa evident 
només comprovant com se n'han ocupa t progressivament en les 
seves declaracions (Permanent de l'episcopa t 24 .9.76; Assemblea ple
nària 25 .6.77) fin s a atorgar a la qüestió de l' <<enscnyament cris
tià . caràcter d'u rgència en tre les a lt res que l'Assemblea plenà ria 
té pendents o en curs d'estud i (22.9.77). Pe rò no tot es queda en 
declaracions. El mes de juny, el cardenal-arquebisbe de Barcelona 
creava el «Consell diocesà de l'escola cris tiana », mentre que a Ma-

9. Sobre aques ta qüestió considero important l'article de F. Urbi
na, . Participación de los cristianos en la política: una reflcxión des
de el punto de vista ético y espiriluah, a . Pastoral Mis ionc ra., XIII 
(maig de 1977 ) pp. 287-291. 
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drid era creal aq uest setembre el . Consejo general para la coor
dinac ió n de la enseñanza ca tólica». També considero significatiu 
que e l nou arquebisbe de Saragossa, Mons. Vanes, dediqués la pri
mera pas tora l a aq ues ta qüesti ó. 

D'altra banda, diferent s institucions i centres religiosos s'ha n 
plantejat la necessita t de canvis en l'ense nya ment ca tòlic (<< L'es
co la cri s tiana, avui », FERE de Catalunya , 27 .3 .77) o parlen de «L'es

cola c rist iana q ue volem » (oct ubre del 76) . Mentrestant , ol lres sec
tors d 'Esglés ia es plantegen seriosos int errogants referent s a ls re
sultat s pràcti cs i a la tasca real dels centres de l'Esglés ia (posant
ne en dubt e l'e fi càcia) i al paper social i polític. respecte al poder 
que les reconeix , en què queden impli cades. En aques ta línia hom 
ha parlat de la malaltia d'una Esglés ia que necessita recó rre r a l'Es
lat per arronta r els seus probl emes d 'evan gelitzac ió. 1O La necess i· 
ta l d'una transic ió lúcida i realis ta cap a ulla nova si tuació amb 
e l convenient disce rniment dava nt Ics possibles a lterna tives o op
cions ha es tat posada en relle u amb plofunditat per O. GonzéÍ lcz 
dc Cardcdal i altres teòlegs. 11 

Fe t i fet, continua , doncs, e l debat sobre l'ensenyament, del 
qua l ens hem limit a t a recolli r a lgunes dades intraeclesials. ll Men
li-es ta nt , poques notíc ies s 'han filtrat de les negociac ions concorda
tàri es sobre e l tema _ l no deixa de cridar l'a tenció el mut isme del 
mini stre d 'Educació en les seves entrevis tes_ Val la pena no deixar 
caure l'observació de Gonzàlez Casa nova que el debat sob re l'es
cola «serà en un fu tur pròxim una fon t contin uada de confl ictes» _1J 

Una nova situació ha aparegut amb la c reació del . servei d'as
sis tència i formació re ligiosa» pe r a «promoure i organitzar le 
pràctiques religioses de la comunitat universitària i les activitats 

10. J. M. Gonz' lcz Ruiz, . La Igles ia y la escuela. , . EI País. , 29.V I.77. 
11. «La Jgles ia en la alternativa de la enscñanza., a . Vida Nueva., 

núm . 1036 ( 1976), pp. 23·30; 1037 ( 1976). pp. 23-30; . Carla a un obispo 
sobn.: eva ngelización-csclle la -polí tica », a aVida lleva », 1089 (1977) pp_ 
23-30; 1090 ( 1977), pp. 23-30. 

12_ Pe r conèixer c I cont ext global del debat , vegeu J EC . Enseñan
za : debal e públ ico», Madrid 1976; . Revis ta de Ciencias de la Educa
ción », ICCE, núm. 7 juliol-agost, 1976. 

13. «Avui . , 9.XI.76, 20. 
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de ca ràcter forma tiu », amb la consegüent desaparició de l'assigna
tura de Religió. L'ordre mini s te rial es publ icava el 22 de desem
bre del 76, e n espera de l'acord amb la Santa Seu sob re les matè
ries edu ca tives que regulava el Conco rda t de 1953. En temps de l 
min iste ri de Ruiz Giménez ulla proposta sembla nt havia naufragat 
per oposició d'a lguns bisbes. Benv ingut canv i si contr ibueix a di
namitzar la pastoral en tre els unive rs itaris. 1

' 

Més proble mà tic resulla l'ensenyame nt religiós a E GB i BUP. 
¿Es trac ta de ca tequesi o de cu ltura re ligiosa? ¿Com es concre ta
rà la lli bertat re ligiosa dds parcs: ca ldrà u n acte positiu d'aquests 
per a l'ensenyament reli giós deb ~cus fills o bé a l'inrevés, pe r
què en s iguin ex imi ts? 

En a lguns casus la rea litat ha anat 1110lt més en ll à dels plan
tejament concordataris. Així , a Mad rid els col·legis nacio na ls d'EGB 
\an e nviar una carta als parc~ demanan t-los au torit zació per a 
fer classe de reli gió a ls ~eu~ fills i anunciant- los que el CUfS 76-77 
només se'n far ia als nens els parcs de ls quals ho haguessin de
manat expres~all1cnl. La refercnc ia que cn donava la premsa co
mentava que un 75 ° 0 de ra mílies desitja\'en per a ls seus fill s "e· 
ducació religiosa a l'escola.l~ 

Aquests semblen e l plantejament i la prob lemà tica dc la ne
goc iació concorda tà ria . No són debatudes, e n ca nvi - pel que sem
bla-, ni la possi bilitat de la formació n:ligiosa a l'escola ni l'exis
tència de cen tres escolars confess ional s. o es fa difíci l d'anun
c ia r per on vindran e ls conflic tes i e ls de bat s ruturs sobre l'ensenya
me nt. 

La confessionalitat 

La confessionalitat ha tornat a se r actual, tant a nivell d'Estat 
com d'ins titucions socials i po lítiques. La confess ionalitat de l'Es
lal, sobre la qu~1 e ls bisbes es panyols manifestaven re ticències i 

14. S. Pié, «A propósito de una re forma . La rormac ión religiosa 
ell Ja uni vers idad », «La Vangua rdia Española », 14.1.77, 22. 

IS. .. La Vangua rdia Española. , 4.XlI.76, 12. 
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reserves ja l'any 1973 (convé recordar-ne el context i les pressions 
gove rnamental s per a suavitzar·ne el to), continua preocupant 
confessions i esglésies evangèliques, que no la consideren compa
tible amb el reconeixement ple de la llibertat religiosa, i és present 
en les negociacions concordatàries. No falten declaracions (per ex. 
de Mons. Casarolli) que, entenent la no confessionalitat de l'Estat, 
troben insatisfactòria l'expressió d'«Estat laic». Sembla que s'a
punta cap a la «con fessionalitat sociològica », reconeixement del fet 
social que la majoria d'espanyols professen la religió catòlica. ln
limament unit a aquesta qüestió és el reconeixement jurídic que 
ca ld rà donar a les institucions i associacions religioses. Poca in
[ormació sc n'ha filtrat. Ben segu r que hi haurà canvis, desitjats 
per ambdues parts i àdhuc insinuats en els discursos oficia ls del 
rei , per bé que no puguem fer conjectures. 

La confessionalitat és problema des d'un altre punt de vista. 
S 'han fet serioses especuJacions, aquest curs, sobre Ja possibilitat 
de crcar un partit polític ca tòlic. Mons. Taranc6n va ser relacio
nat amb un suposat projecte, com a contrari a la neutralitat. Po
dem dir que, majoritàriament, els bisbes de l'Estat espanyol no 
s'incl inen per la formaci ó d'un agrupament polític catòtic." El fet 
cert és que el cardenal Tarancón, en les seves «car/as cr;st;anas. 
indicava els motius que desaconsellen un parlit confessional amb 
e l nom de cristià ; però afegia tot segui t que era convenient la cons~ 
titució de «partits d 'i nspiració cristiana », amb un «programa autèn
ti ca ment cris tià ».17 En una a ltra ocasió, assenya làvem, des d'aques
tes maleixes planes, c i peri ll del «cripl oconfess io nalisme •. Un pe
rill quc es fa més patent: qui sap si ens tocarà de vew'e una nova 
modalitat de «co nfess ionalisl11c )) rebaixat i vergonyant, subtil i 
manipulable. L'apal;ció d'un sindicat d'inspiració cristiana n'és 
tot un símptoma.11 Els resu ltats de Ics eleccions del mes de juny 
mereixen una seriosa reflex.ió : se n'haurien de treure les canse· 
qüèncics sobre les possibilitats de Ja política confessional a Es
panya. 

16. J . Piquer, «¿Un partido confcs ional en Espa l;a?". «La Vanguar
dia Española ., 8.Xll .76. 

17. _Cartas Cr¡stianas» desembre del 76 i gener del 77. 
18. «¿Un sindica to cl;st iano? , agost 1977, pp. 14-15. 
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Consciè nc ia d 'una nova s ituaci ó . Ve u profètica de l'Església 

Ce rcles eclesiàstics cada di a més amplis van prene nt conscièn
cia d e ls canvis q ue s 'ope ren a la societat i dc la urgència d'una 

nova comprens ió del paper de l' Església i de la seva presència e n 
la hi s tòria i pot dir-se que ja ha començat a emergir una nova 
consc iència ecles ial. Resulta ben iHlI s tratill l' informe FOESSA quan 

pa rl a de la s ituació religiosa a Espanya. l
' 

La sèrie dc «carUIS crisrianas » d el cardenal Taranc6n sobre «El 
catolicisme c~panyoh i «Els cristians i la polít ica» i ci di scurs d 'o
bertura de la XX V Assemblea plenària de l'episcopat permeten 

avaluar, d'alguna manera, la nova consciència episcopal: la seva 
condició de president dc la Conferència els dóna un especial s ig
niricat. Tal1\bé caldria prendre bona nota de la pas toral dels b is
bes basco-nmarresos de la Quaresma passada: «L'Església es cons
trueix i es comprèn a si mateixa en la hi s tòria ( ... ). Hem d'entrar 
en els problcmcs i en la \ida dels llomes per captar 1:1 realit at en 
la profunditat òel compromís.)) Parlant des de pos icions més tra
dicional s diu cl Or. Gon/a lcz Martín: ((¿ Continuarà essen t la nostra 
pàtria, en el futur, un país catòlic? ¿Podrà continuar-se parlant 
d 'una Espanya catòlica , com ha ret el papa darrerament? No és 
hora de lamentacions plorose~ i paral itzadores, s inó de discern i
ments seriosos i profunds que cn~ permet in d'obtenir conclusions 
vàlides lot reconeixent amb objecti vi tat e ls e rrors i les fa lles i 
proclamant , quan hi c:s, el que hi ha de bo)).JO També Pa u VI va 
aHudir a ls cam bo quc ~'opercn a Espanya i a la manera com ha 
de s ituar-s'h i l'Església (1 1.1.76). 

Podem parla r també dc Justícia i Pau, que enguany s'ha ocu
pat dels proble mes mé~ vius de la comunita t; de manifestacions 
públiques de t cò leg~ i bisbes; II dels discu rsos oficials del re i o 

19. Informe FOESSA, «Estudios sociológicos sob re la siwaci6n so· 
cial cic Españ~ , 1975», Euro~mérica , Madrid 1976, pp. 529·704. 

20. «La Vanguardia Española lO , 18.111.77. 
21. «Afirmacioncs para un ti cmpo de búsq ucda», «Vida Nucva », 

núm . 1038 (1977), pp. 1376-1414; . Las tcn tac iones del neocap italisl11o», 
a cEccles; • • XXXVI ( 1976) pp. 1694-1695; . 1 Semana de Teologia de 
Andalucía ., a . Bu,lIe 'Í de l'HOAC. núm. 693, 1-15.VIII.76, 17 i ss; cIgle. 
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dels programes de l govern que fan aHusió a «Ics exigències act ua ls 
de l 'Esglés ia i la societat espanyola •. 

Pertocan t a Cata lunya. remarque m la visita conjunt a, a Ro ma, 
de ls bi sbes de la Tarraconense, ci ju l iol de 1976, que el met ropo

lit à de Ta rragona q ua lif ica va d'«acte t ranscendental per a nosal
tres, Església c.'11alana, i àdhuc pe r al nostre país)), que volia «fer 
ben sensibh.:: una presència de l' Esglés ia de Cata lunya a l Cap i al 
centre de la Cris tia ncla t».Zl També va l la pena deixar cons tància de 
l'en trevista am b e l pres ident de la Generalitat d'una delegació epis
copal «pe r manteni r un dià leg inform a l i obert sob re la presè ncia 
de l'Església a l no::.tre país { . .. }, a la recerca de formes d'i nforma
c ió i dià leg mutus en un cl ima de franca humanita t a l se rve i del 
poble de Ca ta lu nya» .l1 Pas;] pas, els bi sbes cic Cat alunya van p re
parant camins de fU I ur. Els felS, s i es vol, no s'han d'extrapolar i la 
seva importància no ha d'és::.c r exagerada; però cal recollir el seu 
va lor cic s igne, que e ls mateixos bisbes ha n vo lgut dona r-Ios. l

• 

Un fel darrer, e l cons titue ix l'àmb it d'« El fct religiós» del Con
grés de Cu ltura Cata lana. La resoluc ió final , que s'ha fel pública 
aquest sctemb re, aborda la temà li ca d'aq uest art icl e. 

que::. t canvi \'a acompa nyat cic la proclamació cie les ex igèn
c ies evangè liques en s ituac io ns concretes. Així la Conferènc ia epis
copal tarraconense -com re ia notar J ustícia i Pau de Ta rragona
ha defen~at reiteradamen t drets fonament::lb, com c¡'" de reunió, 
assoc iació i express ió, e l d re t de la cullll r::l cat::l lan::l i de l l'estab li
meni de Ics in st ilucions aUlonòmiq ues. l

' Podríem cilar igualment 
dive rses man ifestacions de l'e piscopat a favor de l'amnis ti a, sob re 
e l recurs a armes de foc per co nser\'ar l'ordre públic, sobre violèn
cia i terroris me, sob re reaccions de~proporcionade i inju ... lifica
des amb pretext d'ordre púb lic, sob re la uti li tzac ió de llocs dl! cul-

sia y pod!.!r en el neocap it alismo», a . rglesia Viva », nú m. 67 / 68 , ge
ner·abril , 1977. 

22. _Avui ., Vt.77, 17. 
23 .• La Va ngua rdia Espalïola», 20.lX .77, 35. 
24. Encara que loqui margina lment el tema, recomano la lec tu.ra 

d'un article de J . M . Via , «Di ada: ReJigi6n de la ciudad . Por una Ca
talunya solidaria ., a . La Vangu31'dia Espa ñola . , 14.IX.77, 25. 

25 .• Avui ., 8.IX .77 , 17. 
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te i dependè ncies parroquials pe r a fin a lit a ts no religioses o cul
tual s (Bilbao , Barcelona ). Podríem adduir manires tacions ep isco
Ixll .... sobre "atur obrer, la tortura o la. vio lènc ia , es ma.nifes ti com 
es man ifesti; sobn.: problemes dc la pagesia, etc. tS im porta nt ana r 
recollint dades com aquestes que posen de manifest un to menys 
doctrin a ri ~n els documents e pi scopa ls , el qual contribuc ix se rio
samen t a la no\'a imatge que l' Esglés ia està oferint avui. Però ja 
abans els mi litan ts crist ians han cont ribuït a p resen tar l'Evangeli 
de Jesús com a factor d'allibl'ramcnt amb el seu comprom ís sc
ri os;) J11 c nt assumit.:16 

Els canvis dels darrcr~ dolze mesos han dut ga irebé a la des
aparició de ]es s ituacions de conflicte típique ... de ls darrers anys 
de franquisme. Voldríem c reure que fets co m la intervenció de la 
Guàrdia Civil pe r impedir la ce lebració elel XIV col·loqu i de par
ròquies a Pon tc\'edra, e l nO\'cmbre dc l'any passa t, només són res
tes d 'una època ja passada. De fe t no s' han repctit. e.s en aquest 
scn tit quc crciem que hem girat una pàgina de la hi s tòri a. 

La jerarquia i la situació politica 

Tinc ~obrc la taula una llarga sèrie de declaracions, humilies i 
documents episcopal ... sobre la si tuació i l'I proc~s cie re fo rma po
líti ca. 

Tot i que la influència i el pes socia l del cl erga t van dismi nuint, 
la inst itució eclc~ià::.tica i els ~e ll ~ mini s l res conserve n e nca ra el 
seu pes; l 'Esgl~s i a perd poder però con tinua te nint força. Els bis
bes en són conscients i cal quI.! e ls reconeguem un seriós esforç dc 
lucidesa i seren it at , cosa que no vol d ir identiricació p le na amb 
tal s e ls ::-.eus pbnlcjamcnts. 

La lec tura dels documents ra la impressió que els seus autors 
só n conscient s que la seva paraula no ha de ser partidis ta , s inó in
dependent i ll iure; que no ha d'es ta r lli gada a l poder, s inó a l Sc-

26. «Parlicipación política de los cristianos, hoy. , a . Pas toral Mi. 
sioncra », XIII , 4.0 maig 1977. Vegeu també en aqucst mateix número 
l'article de J . Cas taño. 
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nyor Jesús i al seu E,·angeli; que no ha de ser un discurs polític, 
sinó un acostament cristià al moment polític, una denúncia de les 
traves que impedeixen l'exercic i real dels drets cfvics (caciqu isme, 
incultura, apatia o inhibició resu lt an ts dels anys d' inactivitat po· 
lítica, CIC.) i una memòria cic les actituds amb què ci creient ha de 
cont ras tar la sc,·a experiència de cacla dia i la seva vida cívica. En 
aquest sen tit va l la pena destacar el document «Els cristians i la 
política., publicat al princip i de desembre pels bisbe d'Andalusia, 
i Ics cateques is socials de la Comissió d'Apostola t seglar. 

Salvada aquesta int enció, cal fer una segona afirmació: de fet, 
el conjunt d'aquestes declaracions ha legitim at la reforma política. 
No vutl en trar en valoracions. Però d 'aquí arrenca una inte ressant 
polèmi ca sobre l 'Església en l'Espanya actual, de què parlarem 
més enelm'ant. La defensa del procés democràtic con tra els «pro· 
fet cs de calamitat s»; l'afirmació dc la necessitat d'una «reforma 
moral» per tal que actituds insolidàries i irresponsab les, egois
mes i partidi smes no portin vcrs la desintegració de l'ordre pú. 
blic a una «dictadura de ferro» , del color que sigui; la denúncia 
de la «lenti tud innecessària del que hom anomena procés de re· 
rorma política»; la im ¡tació oberta a la «participació política» i 
l'af irmació que . Ia solidesa de l'ordre públic. dependrà, en bona 
part, dc la rec ta forma ció cív ica dels espanyols; parlar de la 
«transició política» com d'una «obertura necessà ria i irrcversi· 
ble» .. ¿tot això pot ser qualifi ca t, sense demagògia , dc legitimit· 
zació cic la reforma política?, i , en cas afirma tiu , com ca l valo· 
ra r·ho ? 

Crec que es tracta de qi..ies tions important s, sobretot atès que 
són fruit d'una vol untat episcopal d'independència del poder i 
d'una ferm a decisió de no caure en neutralismes enganyadors. La 
cosa és més complexa encara si recordem que a la nost ra socie
tat, com a altres llocs, l'Església està deixant d'exercir la funció 
d'aparell ideològic del capitali sme.n Sigui com sigui, ja és hora 
d'abandonar sim plismes i generalitzacions massa fàcils quan es 

27. S. Carri Ilo, «Los aparatos ideol6gicos del Estada_, a «Nueslra 
Bandera., núm. 86, lII·IV, 1977, 9-12. També el capítol segon d' . Euro· 
co munismo y Estada», Ed. Grijalbo, B. , 1977. 
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parla de l 'episcopat, com s i, més enllà de l'estric la confessió de 

fe, fos un Lol uni forme i compacte. 
Dos fets especialment importants va n ocupar l'atenció dels 

nostres bisbes: c I refe rèndum i les e leccions genera ls. 
Del primer, se n 'ocupava el comunicat final de la XXV Assem

blea plenària de l'episcopal (25·27 .11.76). Li mitava les considera· 
cians a les «exi gències 1110rals bàsiq ues que aq uest fet planteja a 
la consciència dels gove rnant s i dels ci utadans, especialment si es 
confessen cris tians». La nota -centrada, escucta i clara- acabava 
dient que «totcs les opc ions, ni que siguin diverses i contràries en
tre e ll cs, mereixen el respecte del cos e lectoral i con tribuiran a la 
construcció d'una convivència lliu re i justa». 

Les eleccions generals de juny, en canvi, van preocupar més r~ 
piscopat. La Comissió Permanent se n'ocupava el mes de febrer 
i el mes d'abril. La Secreta ria General de la Conferència va re· 
dactar, per encàrrec de la Permanent, una selecció de textos 

del magis teri episcopa l i pontifici per orientar els creients. 23 El 
to de to tes dues declaracions era força teòric (abans hem 
parlat de doctrinarisme), amb aBusions, velades i matisades, 
al capitalisme i al marxi sme. E l texl del sec re ta riat (7.5.77) era 
més «intervencion is ta » que la Nota del mes de febrer: denunciava 
e ls qu i, per tàctica, amagaven e ls seus objec tiu s final s i S 'OPOS3-

ven a l'ensenyamen t catòli c. 
Pe rò tampoc nu va n falt ar veus ep iscopals més tallants i con

tunden ts. Ai xí la carta co Hec tiva dels b isbes dc la província ecl e
siàst ica de Bu rgos del primer de maig deia explícitament que e ls 
c ris tians no pod ien acccptar e ls programcs marxistes. Monsenyor 
Vanes deia que «no to ts e ls parti ts só n igualm ent và lids per a un 
c ri s tià». 1 e l cardenal dc To ledo afirmava en un acte popular: «per 
molt que hi hagi sacerdo ts i re li giosos que apareguin en mítings 
de partils marxistes i tambe a lcin el puny (aHudia el P. L1anos). jo 
us dic que sigueu conseqüent s amb la vostra fe a desgrat de to t 
( ... ). No podeu donar el vostre vot a cap partit q ue es decla ri mar
xis ta. I a ixò per una sola raó: pe rquè el mal"xisme és ateu ».l't 

28. - Los cn stla nos ante las e1ecciones», maig 1977. 
29. . Ya _, 3I.V.77, 25. 
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Les int e rve ncions del bisbes ca ta la ns va n teni r un to propi . J. 
M. Via ha fe t no lar, a mb e nce rt , que l'accent no requeia tant «en 

la con sciènc ia » (el to de la Co nferènc ia e piscopal espa nyola ) com 
en «la cohe rè ncia de la fe», sobre to t e n la ma ne ra d'usa r la ll ibe r

tat c ri s ti ana e n aquests mome nts de can vi po líti c gene ra l (bisbes 
de la Tarraconense). En aquesta ma te ixa líni a ca l ci la r el ca rde

nal Ju bany a l'homilia del Co rpus (9.6.77), en què invit ava els cris· 
tians 3 l'exerc ici responsabl e dels deures c¡uta da n , a l respecte a 
la lli be rt at d 'opc ió de cadascll i a la cele bració i vivència de la 

fe en e l marc d'una unit a t q ue supe ra Ics dife rè ncies legítimes en 

q ües tio ns op inab les. 
Podem dir , do ncs, q ue la je rarq ui a espanyola no ha man ti ngut 

act itu ds un ifo rmes enfront del !llOment polític que ha travessat 

la nos t ra socie tat; q ue, de fe t , s'ha dona t d i\'ersita t de pla nteja
ments, de n1<1 l isos, o d 'accents (si volíe m precisa r m s); i que s'ha 

plantej at , conscie ntment , c i paper del seu magis teri en la nova so
cie tat. Les seves ac t itud s i ma nifes tacions ha n prod uït no mbrosos 

comen ta ri s i a lguna polèmica a la prem sa sobre «el poder polític 
de l'Església espanyola» i «el vo t dels catò lics», i sob re «capita
lisme, Església i política ».- El ca rde na l Ta ra ncó n, a la sessió inau
gura l de la XXVI Ass~mb lea ple nària de l'episcopat , \'a fe r una 

revi sió c rít ica del procedill1ent seguit en aques ts afers: un ele
ment m és a te nir prese nt per a fer un ba lanç d 'aquestes aClUacions 
episcopa ls. 

Partits polítics . Qüestíó religiosa. Crítica religiosa de la política 

La campa nya electoral va desvetllar un altre te rna que ens in
teressa : la pos ició dels pa rtit s polítics davant l'Esglés ia.'1 

Com en nitres indrets , també a Espanya ha ressorgit l'antic a n-

30. E l resum d 'una bona pa rt d'aques ts articles i comentaris, el 
trobareu a . Vida Nueva», núm . 109 1, 30.VlI .77, pp. 4348. 

31. . Los partidos políticos y la rel igi6n», a . Colligite», m·lm . 89, 
]977, 57-69; . Posició dels pa rtits polít ics de Catalunya respecte a les 
confessions religioses», a . Foc ou », núm . 31, novembre 1976, pp. 3·19 
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ticlericalisme vuitcentista entre els sectors rad ica ls de la dre ta ; 
però majoritàriament eb par tit s no ha n re t e l cl e ri ca li sme ni l'Es
glés ia obj ec te d'atacs o invectives. De moment pode m dir que 
sembla apresa la dura lli çó d'any~ enre ra, quan pe rvi \'ia l'antic li 

be ralisme en el plant ejame nt ell: la «qües tió rel igiosa ». Quan arri
barà e l debat cons tituc iunal ja \'eurem e l que de debò he m aven
çat en aq ues t punt. La marxa dels esdeveniments dependrà del 
respec te a l'auto no mi a 1l1útua i dc la in tc Hi gcnt capaci ta t negocia

dora. 
A Catalunya s' ha posa t de mani rc~ t ci «vast consens us la ic » 

ex is te nt entre e ls partits. Laïc isme que - ta l com comenta Gon
zàlez Casa nova- respecta de manera coheren t to tes les con fes
~ ion s religioses i des it ja ex plíc it ament «no provocar conflic tes». 
Ta mbé s'ha prod uï t la «~upe ració cie la component re li giosa com 
a e le me nt de la guerra civ il ».11 Són punt s de desacord, per bé que 
se nse es tridè ncies, la fin a nçació de les in s titucions i els ~ervei s re
li giosos per part de la Ge ne ra lita t i ¡'csco la con fes s iona l. 

Em semb la que va l la pena destacar, per l'interès i ¡'ac tua li
tat que presen ta , la posic ió de ls partit s ma rxis tes davant la (( qües
tió re ligiosa »." e.s important que es d igui , des d'aquests partit s, 
que c ris ti anis me i sociali s mc són cu nc iliabl es. Pe rò no n'hi ha 
prou , tal com no ta\'a Arbc loa, amb una ex pli cació indu lgent i ca
rinyosa, ni tampuc amb la tole rà ncia de ls c ri s tia ns a l partit. Un 
pas endava n t seriós , c i s ignifiquen les declarac ions del Comitè 
executiu del PCE (rebrer del 75), del PCE d 'Euskad i (gener de 
76) i del PS UC (se tembre de l 76). També l'abandó de pl an tejaments 
amb regus t anticlerica l a nive ll ofic ial del PSOE, cosa que no vol 
dir abandonar posicions c rítiques respec te a les relacions E sglé-

32 .• Tcle/ Exprcs., 19.XI.76, 3. 
33. V. M. Arbcloa, . Posiciones polí ticas antc el cn stla nl SJl10 y la 

Iglesia, a . Pastoral Mi sioncra» Xl (nov.-des. 1975) 725-741, en col·labora
ci6, «los marxis tas españoles y la religión» Edícula, Madrid, 1977 A. C. 
Com ín , CriSl ia"os eH el part ido c01mmista, C01lll lllistas eH la I gles ia, 
Ed. Laia, Barcelona, 1977. J. Lorés, Un pl antejament socia li sta davant 
el fCL rel igiós,_ Deba t »març, 1977, pp. 13-20. Publicació del Centre d'Es. 
tudis Socialistes. 
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sia·Eslat.~ Aquestes posicions demanen una anàlisi cri ti ca de "e

vo lu ció de comunis tes i socia lis tes, aquests darre rs a nys, sobre el 
lema dels crist ians i el pa rl il. Una anàli s i q ue ti ngu i comp te dels 

pun ts de vi ~ t a marxistes ortodoxos. Ens aj uda ri a a s itua r la mili
tà ncia de c ri stians e n pa rtit s marxis tes des de dint re ma te ix d 'a· 

q uests parti ts. En aq ues t sent il ca l valorar i teni r p re~en t s Ics re
fl ex io ns de M. Sac ris ta n i, s ituades e n un a ltre extre m, les de Tie r· 

no Ga lvan .J S 

Una a ltra posició interessan t, per la p recisió i els ma ti sos de 
pl a nteja ment , és la decla raci ó del PSC-C, d 'aques t ma te ix a ny, que 
p resentava J . LOJ"és. 

També s'ha n ma ni fes tat els grups d 'esq ue rra marxis ta· leninis
ta . J . A. lva n ::z Oorronsoro (del MC) a punta raons de ca ràcte r me

todològic pe r dir que «el ma te ria li sme hi s tò ric i dialèctic, ca rac· 
te rís tic de l pe nsa me nt marxis ta , no és r igorosa me nt compa tible 
a mb Ics c reences re li gioses». El s ma te ixos plantejaments, en el 

fons, d' l s id ro Mo reno, de l PTE.~ 1 aqu í em sem bla que es troba la 
qüest ió de fo ns: és un proble ma de mètode. T la resposta campa r· 
la, na tura lment , un repla nt eja ment de l mate riali sme hi s tò ric i dia· 

lèctic i una profunda rev isió teològica. Només sobre aques tes ba

scs no dogmà tiques hi ha lloc per a la milit à ncia ma rxis ta dels 
c r is t ians. Però e l problema de fo ns ho és to t menys senzill. I és 
ca p aq uí que a pu nten les ret icències més fo rt es per part de l'Es· 

glésia i dels ma rxis mes o r todoxos, no revi s ionis tes. 
En a lguns grups d 'aques ta esq uerra ma rxis ta· len ini s tn s'està 

imposn!ll la rea litnt per dam u nt dels plnl1tejamc nts teòrics. Ai xí , 
l'ORT va p rendre pos icions sob re la milità nc ia de crist ians en cI 
partit en el seu congrés dc se temb re. Una resolució des tacava, en 
p r imer lloc, «l'a nt agonisme del ma teria lisme d ia lèctic amb to ta 

34. Per ex., sobre ensenyamen t: «El Socialis ta ., 3.Vl1 .77, 24 ; so
bre Ics eleccions: íd . 12, V1.77, 9; sobre el concorda t; íd. 19.VJ.77, 6. 

35. «La mililancia de cristia nos en el Pa rtida Cam unjsta ., (~Ma l erj a" 
les», núrn. 1, I-li , 1977 ; entrevis ta a Tierno Galv¡in, . Vida ueva_, núm. 
1063 ( 1977 ), pp. 44-47. 

36. L'exposició d'I. Moreno, . EI Viejo Topo., nov. 1976, pp. 18-19, 
resul ta insuficient i excessivament simpl ifi cadora del que és el cris
tianisme. 
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fi losofia Illctarísica, idcalista i, doncs, amb tota ideologia re ligio
sa». Però afc..:gia tot seguit: «mcntre el creient accepti i com ple ixi 
cb c~tatu ts i la líni a ideològica i polí t ica de l pa rlit , ha d'ésser ad
mès a Ics nos tres [i Ics a mb igua lta t plena de dre ts com qua lsevol 
altre m ilitant ».!" Ai xí doncs, a desgrat dc tot, aq ues ta o rganitza
c ió s'ha vis t obl igada a pl an tejar-sc la mili tància de cris tians e n el 
seu s i. Una cosa semblan t passa a l s i de l'Església. El vental l d 'op
c io ns polítiques dels creie nts é~ tan vas t com la ma teixa realit a t 
política. Tanmate ix, el recone ixemen t dels fe ts no sa b ria dur-nos 
ma i a a magar e ls prob lemcs de fo ns, s inó a l contrari, a planteja r 
los a mb cl a reda t i ferm esa, amb respecte i accept ació crítica de ls 
fe ts.'u 

No vole l11 <1cabar aques t capítol sense refe rè ncia a una qüestió 
asse nya lada no fa gaire pe r Jose p Da lmau : les relacion s entre ana r
q ui sme i crist ian isme. Da lma u parti a d'unes pint ades de caràcte r 
antire ligiós sec ta r i firmades per la CNT," q ue qualificava de «re
trocés hi s tòric». Ca l nu pe rdre de vis ta aques t fenome n. 

Una a ltr;] apo rt ac ió a recolli r és la d 'A. Marza l sob re (<l a c rítica 
re ligiosa de la políti ca», fe ta l'a ny passa t en una sessió d'es tudi s 
del centre Fra ncesc Eix im en is, sobre «( Fe i política », Hi apunta 
un es línies fecundes de re fl ex ió, q ue pode n a juda r a redescobrir 
la irreduc ti b il itat i originalit a t del fe t religiós i a desbloquej a r la 
Utopi a c ri s t iana de med iacions con fess io na ls. Re fl exió necessà ria 
i o portuna i lec tura a reco ma na r a ls militants c ris tia ns . 

• • 

Si havíem de do na r una impress ió gene ra l del pe ríode que hem 
3na lit za t en aq uest lrcba ll (j ulio l 1976-se tembre 1977) , en s cal fer 
a lgunes cons t.:tt acions: .:t d ife rè ncia de l'any passat, s'han produït 

37. . En Lucha., VI I, núm. 162 (8-15,1X), 1977, p . I I. 
38. En aq uest sen tit cal des tacar els articles J. M. Via, comentant 

ci documen t dels bisbes rrancesos sobre ci marx isme, a «La Vanguar
dia Española •. 3. 17 i 3 I d'agos t del 77. 

39. . La e T y los cri stianos» a . Destino», 10·16. 11.77, pp, 32-33; 
. Avui., 2.IX .77, 3. 
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ca nvis not ab les en la marxa de les relacions Església-Estat; s'han 
suscitat qüest ions noves, sobretot pertocant a la presa de posició 
de l' Església enfront del procés de reforma política ; s'ha con
firm at i a mpliat el plura li sme d'opcions polítiques dels cris tians, 
inclosa la seva mi lità nc ia en partits marxi s tes , conseqüènc ia lò
gica de la legalització de ls pa l-til s polítics; s'ha trobat una sortida 
a la via morta en què semblaven encallades les negociac ions amb 

vista a la revi sió del Concorda t, pel' bé que els supòsit s doct rinals 
s iguin e ls mateixos de semp re; s'apropen uns mesos en què la 
«qües tió re ligiosa)) torna rà a ser actua l i ocas ió de deba t públic a 
les Constituents i en què tin drem ocas ió de comprovar fin s on 
a rriben els ca nvi s que s'han prod uït a l ll a rg d'aquests anys ta nt de 
part de ls pa r tits polít ics com dels sec to rs eclesiàs tics. Fina lment, 
la ge nera lit zació d'una nova vis ió eclesial, la presa de consciència 
que s' imposa un repla nt ejame nt del rol que la comunitat eclesial 
exe rceix en la socie ta t i la urgència d 'una nova autocomprensi6 és 
un fe t esperançador qu e es va donant a mb intensita t creixe nt ell
tre grups i sectors cri s tians cada vegada més extensos . 

Salvador Carrasco 
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EL MOMENT ACTUAL: 

IMPLICACIONS PASTORALS 

Moltes de Ics coses insinuades aquí, les he compartides amb 

dife rents membres de l'equip . Es trac ta de que lcom viscut amb 
gran intensitat des de fa mo lt temps per to ts nosaltres; quel
co m que ara adquire ix Ull nou rel leu que cal observar des de 
pe rspec tives la i vegada clifere nts. 

Quan pa rl em de mOme11l sòcia-polític-religiós no ens refe rim 
prec isament a una data concreta , del signifi cat de la qual som 

p lena ment conscient s, c i 15 dc juny. Aques ta data és un «símbol 
rea l» d 'un llarg pe ríode e n q uè s'ha a na t ges tant una s ituació po
lítica i cultura l q ue to l jus t es tà començant ; situació que es 
projecta cap al terreny dc l'explicitació de la «Paraula evangèlica» 

e ll unes c ircum stà ncies noves, al s te rre nys moral ; cultura l , a 
ulla compre nsió rea lis ta de la r eligios i tat papl/lar, a la problemà
ti ca de la nos tra militància e n d ife rents fronts polítics i socials, 
a la nova exigència de re fe r , d'una banda , i de recuperar, de l'al
Ira, lo t el que s ignifi ca l 'Esg lés ia ca ta/alla ant er io r a l'època fran 
qu is ta i a la dete r ioració safena, en e ls seus nivells més ins titu
ciona ls i ta mbé en ce rt es reali tat s de la pràctica eclesial, durant 
els da rre rs qua ran ta anys. Això últim té una importà ncia espe
cial pe r a to ts e ls que vivim enf re gen t que l lQ Vi llguf d 'al

tres pobl es, amb tradi c io ns re ligioses i cultural s , diverses , i que , 
s ituada en terra cat a la na, només ha viscut l'expe riència franqui s ta 
i de l nacio na lca to lic isme. E:s cla r que això és només una cara de 
la moneda , perquè de fe t a mpli s sec tors de la població immigra
da han viscut una expe ri è ncia de lluita obre ra i popu la r , e n una 
comarca q ue no s 'ha carac te ri tzat precisament per la passivitat. 
Em re fereixo, és clar, a l Ba ix Ll obregat en general, i més parti
cul a rment a Corne llà. Tampoc no podem oblida r que aquí han 
convi scut dos tipus de presènc ia eclesial: una de militant , en co
herència a mb Ics ll u ites popul a rs, i una a lt ra de s ituada totalment 
a l marge de l con text sòc io-polí tic. 

Aquestes realita ts fan que s igui complex " intent d'atansar-nos 
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amb sereni tat a problemes que ens toquen molt de prop i en la 
ca rn viva. Hi ha, pe rò, una cosa certa: el mom ent present és Uf1 

repte perquè ens es force", a trobar camins d'explicitació de la 
Paraula ell uns termes 110US i amb con tinguts més creadors i 
ilnagil1at ius. 

Tenint e n compt e a ixò, assenyalaré cinc capítols o aspectes que 
ens ajudaran a un «discerniment d'es perit », a lhora serè i lliure. 

la "Paraula» no pot restar encadenada 

tS ll iure. Però aquesta «Paraula» de Jesús ha estat encade nada 
aquests darre rs anys, de vegades de forma molt subtil i lat ent , de 
vegad es de fo rma tràgicament manifes ta , pe r un s is tema que va 
vole r trobar la seva «legit imació» a tra\'és d 'a llò que hem anome
nat tantes vegades e l «nac ionalcatolic isme». Ara, en teoria , tot a ixò 
està supera t. I crec ql/e aquí tenim el HOSt re perill . El nacional
ca tolicisme no és res més qu e una forma his tòri ca , conjun tural , 
de les molt es que històri ca me nt han utilitzat Ics tendències «inte
gr istes» e n el s i de la soc ie ta t política i ecles ial. Molts de nosal
tres hem mama t aquest nacionalcatolicisme, encara que hàgim 
int entat a lli berar-nas-en, o a lmenys n'hem estat víctimes. tS el 
que ha passat a la immensa majoria del s nostres pobles. No ens 
hem d'estranyar, doncs (ja ho es tem vivint ), que una gran part 
del poble cristià, del cle rgat i de gent benes tant comenci a enyo
rar de seguida «aquells temps». La burges ia , o l'oligarquia (és 
q ües tió de noms), no perme trà que se li escapi «la seva» E sglésia, 
que ha sabu l servir tan bé e ls seus interessos. 

Al s qui d 'a lguna manera aques ts darrers anys hem es ta t vivint 
sulidàriame nt les lluites del poble, o hi hem par ticipa t , a l 
marge del nac ionalca tolicisme (segl/ramel1t que és aqu esta una 
de les experiències m és riques de l'equip de Cornellà), ara se'ns 
farà més difícil viure evangèlicame nt i eclesialment la ll ibertat 
assolid a. Les noves form es subtil s de «neutralitat cen tri sta » de 
l'Església, ¿ no poden esdeve nir ta l vegada un nou encadena ment ? 
Ja n 'hi ha exe mples perso na ls , molt pròxims. 

Primer discenlilllellt: QI/ines poden ser les lloves forlll es d'«e l1 -
cade,wmen( » ? 
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La dimensió profè tica avui i la nostra pastora l realista 

Els darrers anys als qui hem intentat dc viurc en sol idaritat 
amb ci poble, ens ha esta t relativament fàcil, pel fet que es
tàvem molt a p rop cic les seves lluites, realitzar una « pa~ to

ra l ci e denúncia ». Aquesta pastoral ha estat de [et una dc Ics 
trajectò ri es bàsiques del nostre equip, el qual ha inten tat una 
postura neta, lliure i de sen "ci a tots els grups i a totes les ten
dències. Pel «perill » que això podia suposar, sempre hem estat re
colzats per la vicaria ele la Zona Sud. Però no només pel per ill , 
s inó perquè entre mossè n Batl les, vicari de la zona, i nosaltres 
hi ha hagut i hi ha una sintonia evangèlica i humana. No hj ha 
dubte que això ha ajudat a crear en determinats sectors obrers 
i populars una nova imatge d'Església (una pila de tancades, ma
n ifes tacions, sol idaritat , loca ls, etc.). A a lguns sectors cristians, 
aquesta realitat els ha ajudat a re trobar la coherència en tre la 
fe i la pròpia militància política o s indical, fins i tot d'orientació 
marxista. Es tracta d'una realitat molt positiva que, al meu en
tend re, cal potenc iar arnb mo lta més profunditat i amb una reflexió 
teològico-pastoraL En aquests moments hem de ser realistes : se
gUl"ament no hi haurà ocasió d'assistir a actes pun ta testimonials 
i de lIuïta, ta l com s'han donaL aquests úllim~ anys. La no~ tra 

realitat serà mé~ pro~aica, més de cada dia. Les coses aniran 
per camins més no rma ls. Pe rò ens preguntem: què hi ha dar
r era d'aques ta «llOnl/afilat»? Cap CI 011 ens condueix l'Evatlgeli 
enmig d 'aques fa «llOrll1afilat »? 

Fer servir la paraula «normalitat» pot ser una mica de cinis
me o a lmenys una frivolitat: darrera d'aquesta «normalitat» el 
sofriment del pob le, de l poble de la base, dels nostres carrers, 
dels nos tres veïns, de la majoria del poble, pot ser que encara 
sigui més gran; del poble silenciós, del que aquests anys callava 
per por, pe r aïllament o per ignorància. E l poble que continua 
ca llan t, encara que Ics centrals si ndicals i els pal"tits polítics pu
gui n expressar-sc més lliureme nt i lluitar obertament. Aquest 
si lenci de l poble i aquest sofrimen t que no ha cessat sinó que 
encara augmenta, es manifesta tràgicament de moltes nlaneres : 
atur, cultura, esquinçaments fa m.il iars, insegu reta t, desorientació, 
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e tc. Darrera de cada una d'aquestes paraules hi ha realitats moll 
dramà tiques: tots ho sabem i hi estem a prop. 

Davant aquesta realitat apare ix un segon discerl1il11e/'lt : Com 
trobar tota la riqllesa alliberadora de l'EVlmgeli, la qual va moll 
més e"lIà qIle passar WIll "il tan.cal amb els Ireballadors eH lllla es
glésia , o fer lllla del1líncia en Ull sermó, o bé obrir les port es de 
l'església CO lli a lloc d'asil i de re fll gi, coses e ll les quals COIlS

cientlllent /t em estat implicats ... Voldria insilluar unes pistes: 
qllil1S valors eSlGn avui m és deteriorats i per què, i què diu l'E
val1geli sobre la llllita/ dels /t omes i sobre la L/nitat de l'''ome 
com fi persona .. Com edll car-Il os i educar ell aquests valors? 

La pastoral en el sistema capitalista 

Es tracta de quel com que completa o matisa allò que hem dit 
en e ls capí tols ante riors. Ens situem en la perspec tiva de l que 
pretenem amb aquestes jornades : implicac ions pastorals en el 
nou cont ext sòcia-polític. Hau ríem d'aprofundir més entre nos
altres i amb els cristians més conscien ts i preocupa ts per aques
ta realitat sobre el següent : a llò que ha «en cadenat - la Parau la no 
és precisament e l franqui sme sinó el s is tema occiden tal econò
mic i cultura l (no entro a j ud icar ara Ics formes restrictives, tre
mendes en mol ls casos, de ls països de l'Est). Aquesta considera
ció, per simple que pugu i semblar, ens condueix a ml altre punt 
de discernim eHt: 

El nostre sis tema econòmic i cultural pretén a llita religiositat 
passiva i d e repòs, al marge d e la història del poble. Dl/l'ant anys 
i segles una gran part del poble cristià Iw estat sotmès a aquesta 
forma de religiositat (falsa religiositat pOlnl/ar): tol el ql/e és ell
frontam el11 amb l'ordre establert és dolenl, és cOl1de1Jll1able, és 
«cOn'1l.mis la », etc. El perill actual, després del franql/ isme, que 
sovint ha servit de revulsiu a /f/olt es cOll scièl1cies cristianes, és 
que aquesta passivitat s'accenltli" i que afecti els nl/e1is de cris
tia/lS m és compromesos i fin s i tal a nosaltres ma/eixos: ja s'ha 
aconseguit la llibertat, ara anem a dedicar-llOs a l'«espiritua
lism e» . Aquesta afirmació pot semblar exagerada segons com s'ell-
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tengui, però el llos tre «llta I1Same11t » a Europa, és a dir l/na major 
¡'1teg ració a les formes de capitalism e avallçat i als seus sistem es 
de valor, comporta aquest perill . Hem de disce rnir i reflex ionar 
sobre com el {el crislià 110 és COIllIJlIlible amb el capilalisme, i 
sobre les cOllseqiièllcies que té això en. la 1lOs /ra vivència i pre
sentació de la Paraula, i en la comprel1s ió de la dialèctica fe-polí
tica. 

Una moral «alliberadora» de l'home 

Deia a l princ ipi que e ns caldrà una explici tació de la Paraula 
en te rmes nous i amb conlingut ~ mo lt més c readors i imagina
ti us , després del pe ríode de (oscor pe r què han passat la major 
part dels sec tors cr is t ia ns del no~ trc pa ís. '::s a dir, supe rada l'e
tapa del naciona lca to li cisme, entre m e n una altra dc foscors més 
subtils dc cara a la llibertat de la fe i de la consciència. Això té 
re lació amb e l que hem dit a l'apartat te rcer, però ara em referei
xo a un altre aspecte : l'aparició i l'extensió de noves formes de 
vida ciutadana , cultural i moral necessàriamen t afectaran l'Esglé
s ia , entesa com a «comunita t d 'hom es lliures que c re iem en Cri s t », 
i els cristians individualment , com a membres de l'Esglés ia i de 
la soc ieta t civi l. La lliberta t de premsa, la llibe rtat sexual, l'en
senyament , e l di vorci , Ics noves formes de delinqüència i margi
nació soc ial , sob retot en tre la joventut , etc., e ns porten cada cop 
més vers una socie tat «emancipada» (secularitzada). Per a uns supo
sarà una major consc iència polít ica i cívica e n la mesura en què 
partic ipin en el procés democràtic, per a d'altres un enderroca
ment de valors morals sostingut s art ificia lment per una cultura 
imposada, i en gene ra l Ics ins ti tuc ions laiques --en e l sentit posi
tiu de la paraula-, pròp ies d 'una societat secularitzada i que fin s 

ara han es tat dominades pe r un confcssiona lisme fa ls i perniciós 
esdev in dran més important s i adquiriran més influència. 

AqUÍ apareix l/li altre plil7l de discerl1ime11t: la noslra idea de 
m oral laica, aC011fessionalism e eH l'ellsel1yamel1t, catequesi -amb 
i11sislèllcia sobretot eH la familia com li Ira1'1smissora de la fe-, 
llibertat sexl/al, elc., ens porta vers Ull HOll aprofwufimelll sobre 

357 



les exigències de l'ésser cristià en aquesta nova societat: quines 
són les exigències d 'una nova consciència de fe més responsable 
i profunda. Ens preguntem si es tem prepa rats per a viu re-la i 
transm etre-la. I ens preguntem, també, de quina forma especí
fica a!eclarà la majoria del llOs tre poble imm igra', ell!rOlllat cons
fantm enf a LlI I dob le repte: la seva int egració ell la terra calalana 
i la seva il1t egració en una cultura ({ rbano·industrial i laica, en 
el sel1t il expressal al1teriormel1t. No oblidem que prové d 'una cul
fu ra ru ral, amb to t el que això significa. 

Un major pluralisme en l'Esglé sia 

Un pluralisme que no és només conseqüència del major plura
lisme pOlilic o d'una pèrdua de poder de l'Esglés ia, Iai COI11 s 'ha 
exerc it en molts casos tant endintre com enfo ra, s inó que 
es refereix a quelcom més profund : entre els cristians ha aug
mentat el sentit de la llibertat de consciència . D'a ltra ban· 
da, hi ha minories cristianes profundament compromeses políti
cament en Unies històricament excomunicades per l'Església je
ràrquica, que s'inlerpeJ-J en sobre el senlit que lé per a clics ci rel 
de pertà nye r a l'Esglés ia. Hi ha també els cri slians silenciosos: la 
major part de ls cri stians dels nostres barris són cristi ans si len
ciosos, que tenen una fe s incera (cm refere ixo t.'mi cament als que 
són consc ients de la seva fe) però amb poca referènc ia a la vida 
real, en el sentit social i polític, que viuen i senten, però, una 
rea litat molt seriosa: la vida quotidiana de la familia, de ls fill s, de 
l'atur, de la cares tia, del consumisme, e tc.: què diu la fe a 
aquests cristians. Respecte al món dels joves també apare ixen rea· 
Iitats noves, o s'aprofundeixen les que ja exi stien: escepticisme, 
manca de treball, buidor de les formes de diversió, manipulació 
del mercat de consum. També trobem en els nostres barri s d'al
tres realitats : un espirituali sme militant que pot derivar vers 
una militància «integrista », i, per tant, destructiva de les dife
rents comunitats parroquials i cristianes (alguns nucli s de .cur
sillistes », per exemple), fenomen qu e s'està donant fortament 

a Europa i concretament a Itàlia i França: el moviment . Comunió 
i Alliberament, per exemple. 
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Aquest pluralisme encara es farà molt més patent en l'actua l 
context sòcio·políti c. En a lguns caso s a nosa ltres, sacerdots i cris
tians en general, aqucst pluralisme ens pot deixar desorientats, 
sense saber què pensar-ne, com viure la fe, etc. 

Pe r tanl , un darre r punt de discernimel1 t: 110va imaginació 
creadora per a assIlmir aqu es t pluralism e, amb tota la seva pos
sible riquesa, i recerca de formes m és evangelitzadores perquè 
la Paraula arribi a tothom d'tl/ 1lI fo rma adequada i pedagògica. 
Cercar la manera de comprendre i ent endre els grups esm entats, 
amb les seves coses hones i positives i amb els seus aspectes ne
gatilis. Però aquest pluralism e, crec qne només es pot ent endre i 
assumir si desterrem l'època de les condemnes i excomunions. La 

Hostra reflexió i el nostre discernimel1t eus lum de portar també 
a veure com {m im ell1 i cOll1parti", les diferel1ts form es c0l111milà
ries de viure la fe m és o menys connectades amb les estructures 
parroquials o eclesials eH general. 

Aqu ests capítols de d iscern iment i de ref lexió no exhaureixen, 
ev identment , la complexi tat del problema general qu e p lantegem. 
Són només unes in dicacions per tal d'aj udar a començar una re
fl exió seriosa en aq uesta línia i sob re tot a viure les noves rea1i tats 
amb obertura i espcrança. 

JO"" N. Garcia-Nieto París 
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LA PREDICACiÓ 

DESPRÉS DE LES ELECCIONS 

En el moment d'asseurc'm per a pensar en la qüestió propo
sada se m'ha n obert tota una sèrie d'interrogants : quin és el ve· 
ritable problema?, quin és e l fons de la qüestió? La circumstància, 
és const ituti\'a o qualificativa? ¿Estem suficien tment d'acord en 
c I que ha d'ésser la predicac ió, per a poder afrontar directament 
la qüestió del «després de Ics e lecc ions»? ¿Teníem prou clar «abans 
de les eleccions» el se ntit dc la predicació? 

De fet, la predi cació és e l lloc, O un dels llocs, en què es mani
festen més palesament les di s tintes i fins i tol contraposades men
talita ts , teologies, actituds pastorals i opcions ideològiques dels 
preveres. I és ben cert que la predicació, amb el seu probablement 
excess iu protagonisme a l'interior dc les celebracions (avui no es 
predi ca ga ire fora de les ce lebracio ns), ha esdevingut un dels cri
teri s que han utilitzat mo lts practicants sensib ili tzats per a valo
rar i triar Ics seves celebracions habituals. 

Caldria, doncs, potser que, a lmenys teòricamen t, ens poséssi m 
d 'acord en la qüestió ronamental (què és la predicació) per a poder 
arribar amb més ga ranties a afrontar la q üestió proposada. Tot i 
que e l ret de plantejar la q üestió suposa ja una certa opció prè
via: admetre que la predicació ve determinada per dues variants, 
és a dir, el missat ge cristià i l'home -un home situa t en la his
tòria- al qua l s'ad reça el missat ge, i que es troba ara reunit amb 
d'altres en una ce leb ració de la seva fe. 

Si la predicació és que lcom més que la repetició d 'un text ve
nerable; s i és que lcom més que una classe d 'exegesi o d'interpre
tació; si és quelcom diferent d'una lliçó més o menys moralitzant; 
s i és que lcom diferent d'una plataforma ocasional per a dir el que 
- faci o no al cas- tenim ga nes de dir (i qui gosaria dir que les 
nostres predicacions 110 caue n moltes vegades en a lgun d'aquests 
de fectes o reduccions! ); s i la predicació és un se rvei que pretén 
aj udar uns creients reunits a constituirse ara i aquí --en aquest 
ara i aquí de la vida i de la mateixa celebració- e n oients de la 
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Paraul a, aleshores la qües tió fonamenta l no és què hem de predi
ca r avui (abans o després de les e leccions) s inó què diu avui la 
Parau la a aq ue ll s que lli urement i gene rosa es posen en actitud 
d'oients i que són homes i dones que viuen uns esdeven iments per

sona ls i coHectius ben determinats . 
La predicació s'ha de posar sempre al servei de la Paraula (ha 

de provoca r que Ics paraules llegides de l'Escrip tura esdevinguin 
Pa raula, és a d ir, comunicaciÓ). I això exigeix que el «predicador» 
s igu i e ll mateix un o ient : un c reient - home o dona- que viu 
ta mbé en e l temps i submergit en e ls esdeven iments, que partici

pa en els anhels, responsa bilitats , preocupac ions, dubtes i inte rro
gants dels seus germans i hi s intonitza. Només d'aquesta manera 
podrà evitar la temptac ió de posar-sc davant l'assemblea amb ac
titud de superiorital. Pe rò també només d'aquesta manera podrà 
exercir el seu serve i, que no suposa substituir els oients s inó aju
dar-los a acollir inte riorment la Pa raula. Paraula que tot iHuminant 
e ls esdeveniments provoca qües tions que demanen respostes lliu
res i pe rsonal s. 

Ara bé, si accep tem tot això, no hi ha dubte que les eleccions 
del juny, no pas conside rades com un fet aïl1at sinó com un e le
ment carac terís ti c del canvi dc Ics coordenades sòcia-polítiques 
en què ens movem, afecten el min isteri de la predicació. Vegem 
en qu ins aspec tes. 

En pr imer lloc, c rec que les eleccions han posat en evidència, 
entre d'a ltres , un fe t : e ls c ri s ti ans - i ara en podem tenir plena 
consciència- no co nstituïm un bloc ho mogeni des del punt de vis
ta polític. Això, cer tamcnt, ja e ra verita t abans. Però les circums
tànc ies no permetien que s 'explic it és d'una manera pública . A més, 
podi3 sembl a r que només hi havia ducs possib ilitats : es tar a fa 
vor o en contra de l règim . La in c idència de la predicació en el 
terreny socia l i políti c quedava molt media titzada per aquesta bi
po larit zació. I no calia matisar gaire ... Però ara és diferent: e ls 
c rist ians han votat partits d iferents, és a dir, diferents projectes 
dc socie tat , dife rents programes, diferents camins. I a ixò exigeix 
més que ma i que ci predicador no iden ti fiqui la seva inevitable 
opció concreta amb l'Evangeli que anuncia. Cert que l'Evangeli no 
és asèptic ni neutral - l'opció de Jesús a favor del s pobres i opri-
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mits és clara-, però també és ben cert que de l'Evangeli, no se'n 
dedueix un progra ma, una tècnica o una estratègia per a cons· 
truir una societat lliure i justa. E l predicador s'ha de deixar qües
tionar per la Paraula - no ha d'uti litzar la Paraula- , per ajudar 
d'aquesta manera els oients a fer el mateix. 

Pe r altra banda, la preocupació per la situació institucionalit
zada d'opressió, de manca de llibertats, de corrupció, aixi com la 
manca d'altres possibilitats d'expressió en la denúncia d'injustl
cies, i la mala consciència dc membres d'una Esglés ia privilegiada 
i excessivament s ilenciosa, va anar catalitzant «abans de les elec
cions» una predicació que incidia fortament en el terreny sòcio
polític. ¿No ens cal potser revisar ara la possible unidimensiona
Iilat d'aquesta predicació? No crec que es tracti de tornar enre ra 
(a una predi cació intimista, privatista, ahistòrica, «espiritualista» ... ) 
co m potser alguns desitgen: la major part dels problemes que 
pateixen els homes, sobretot e ls més pobres, desvalguts i margi
nats, resten dava nt nos tre, i e] creient no pot dimitir la seva res
ponsabilitat en el terreny coHectiu. La Paraula con tinua interpel· 
lant-nos en aqucst camp. Però potser hauríem de fer un esforç 
pe r redescobrir la. globa litat de l missat gc cris tià i la seva incidèn· 
c ia i capacitat crí ti ca sobre totes les dimensions de la nostra vida 
de persones. La Paraula s'adreça a l «cor » de la persona - una per
sona si tuada, amb les seves o pcions, responsabilitats i comprom i
sos-, i és e l «cor» de l'horne que s'ha de deixar interrogar per 
la Paraula . 

Crec, en definitiva, que tenim l'oportunitat, també en aquest 
nostre servei de In predicació, d'abandonar possibles accions de 
suplència -necessàries en d'altres circumstàncies- a les seves 
institucions o instàncies normals i legítimes, i d'anar aprofund int 
en la recerca de la peculiaritat crisl iana, no pas amb afanys de 
distanciament o exclusivisme, sinó de trobament de la pròpia iden
titat. La predicac ió ha d'ajudar fraternalment uns creients, que 
volem que sigu in adu lts i lliures, a encarar·se amb ci nucli de la 
fe , que no és una doctr ina ni una ideologia, s inó la pe rsona de Je

sús, e l Crist: cI seu camí, la seva paraula, e l seu esti l, el seu destí, 
la seva mort i la seva victòria, que ens remet cons tantment a l 
Pare i al seu Regne, i ens fa sent ir en les seves mans en la vida, 
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en la ll uita, en el dolo r i en la mort. Que és en nosaltres en el 
seu Esperit per a configurar-nos a imatge seva; per a fer de nosal
tres homes entre e ls homes , testimoni s i continuadors de la seva 
caus3, que és , rad icalment i in separablement, la causa de Déu i 
la causa de l'home. 

Una predicació d'aques ta mena, foragitant de nosaltres les temp
tacions de protagonisme i sensacionalisme, lluny de tot afany d'a
doc trinament proselitista, arrelada en la pròpia contemplació de la 
Paraula, po t esdeveni r un se rve i humil , necessari malgrat la seva 
aparent ine fi càcia, per a la construcció de l'home cristià i de la 
comunitat cri stiana, enmi g d'una socie tat i d'un món que esdevenen 
cada vegada més seculars i autònoms 

Mateu Terrats 
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PROBLEMÀTICA ESCOLAR 
, 

EN LA NOVA SITUACIO 

Malgrat el marc de lliberta ts re ta llades en què es desenrotlla
ren les e leccions, c rec que, com a cristians, tant e n ]a preparació 
com en el resultats, donàrem un exemple d'adultesa cívi ca. Es pot 
dir que ni la jera rquia , ni la predicació dominical, ni els grups 
de cris tians de base, ni els mateixos partits políti cs in strumenta· 
lilzaren la fe durant la campanya. Tants anys de «nacionalcatoli
cisme» ens deuen haver don3t un profund sentit de rebuig contra 
tota oficialització de la religió i , consegüentmen t, ens deuen haver 
predi sposat a entendre el s ignifi cat de l'autono mia del ca mp cívic 
i temporal. N i teòricamen t n i pràcticament ja no és possible una 
societat monocordc, informada per criteris reli giosos: la història 
es laica, cívic és a l costat dc cívic. la cultura és a l costat de la cul
tura , i la fe està en un a ltre nivell. Cald ria reflexionar sobre 
aquest «s igne dels temps », sobretot pel que fa referència a la pro
blemà ti ca escolar. 

Plantejament cristià o ideològic? 

Els circui ts inteHectua ls tan cat s es reprodueixen aquí de ma
n~ra dra màtica: dos mons in com unicat s, dues lògiques, dos discur
sos coherent s en e ll s mat e ixos. H i ha el perill d'afirmar verit a ts de 
principi però que resu lten mitges veritats en e l moment de dur-les 
a la pràctica. 

Ten im la impressió que la construcció hi stòrica de les institu
cions cris ti anes s'acaba, la qual cosa ens fa estar en e l buit, 
que se nse cines cri s tianes i batejades és impossible l'evangelitza
ció. Com, fa un segle, l'Esglés ia creia que sense el poder temporal 
no pod ia exerci r la seva miss ió. Situació semblan t a la dels Apòs
to ls, que volien un Regne de Déu en continuïtat amb el regne humà 
que esperaven. 

El tràngo l, encara no s'ha acabat; perquè no es t rac ta d 'un canvi 
dc situació polí ti ca sinó d'un majo r aprofundiment i, en definitiva, 
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de conversió cristiana. La fe e ns llança sempre més enll à de Ics 
nostres seguretats. Es tracta de sabe r que la fe no ells dóna cle
ments per a constru ir el món, que és una riquesa que no es 
lransforma en res: ni en moral, ni en pràctica, ni en institucions, 
ni en política. La fe, ell lot cas, font d 'alliberamen t , judica el mÓn 
de tots els seus esclavatges. Judici que es fa des de la Paraula de 
Déu, no des d'una ideologia. Sovint cls judicis i les polèm iques que 
fem els cristians sobre qüestions temporals són judicis ideològics 
o polít ics, no de fe. [ quall l'Església es comporta com una ideo
logia es t roba més a I::t vora d'u ns poders que d'un s a ltres, més a 
prop d'Ulles classes socials que d'unes altres. E s fa necessari, aJes
hores, crear inst itucions cíviques eclesials, que puguin dialogar de 
tu a tu amb les altres institucions cíviques laiques, polítiques o 
cult u rals: la dcmocràcb cri s tiana , l'escola cris tiana, la diplomà
cia cristiana. Són considerats instruments d'cvangelització del món, 
dc p ropagac ió de l cris ti anisme. 

Pe rò no ca l fc r J1ro~elitisme o desi lj ar ci ba teig de fets o es
tructures. Com ta mpoc no hi ha d 'haver, en cap si tu ació política 
nova, co mplexos d'inferioritat o de por, ni hem d'estar a la defen

siva: tot esforç humà per l'alliberament de Ics consciències és ja 
història de l'Aliança, fruit de l'úni c Esperit. o es tracta d 'assu
mir la laïcitat lotal com una reducció que empeti teix e l cris tia
nis me, o amb l'espe rit angoixat o ple de recança, s inó amb la 
joia de veure que I::t fe és irreductible a l món i a les seves estruc
tu res, que la sav iesa cic la fe no està a l cos ta t de les a ltres savieses . 

Ocs d'aques ta òp tica no té sentit , evidentment, el rell ançament 
de la clIes/ió" religiosa que e nfosquí tant s moments de la JJ Re
pública: l'int en t de convertir en matèria políti ca els privilegis de 
l'Església, sobretot quant a l'ensenyament. 1 raó de més si això 
hagués d'estar e ll contradicció amb l'actitud mant inguda pe r l'Es· 
glésia en a ltres d imensions socia ls, per exemple, el que hem d it 
de l'ac titud respec tuosa durant l'última ca mpanya electo ra l toca nt 
a la 1110ral matrimonia l o scx ua l, a la política s indical, a Ics ins ti
tucions sani tàries, ctc., amb referència a les quals l'Església man
té una actitud de profund respecte a l'a utonomia del debat públic 
que ja s'ha obert. 

En Co::'1nv i, si anotéssim en unes coorde nades cada un dels do-
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cuments dels representants de la j erarquia sobre l'ensenyament, 
en el fragment corresponent als darrers sis mesos sortida el o: nú
vol de freqüències», i pràcticament sempre en la mat.eixa línia: la 

defensiva. Quina I r is lesa c ri s tiana no produeix aquest estat de cris
pació! Crispació manifestada tant en els argument s esgrimits, com 
en les noves institucions i en la pràctica quotidiana, orien tada fo
namentalment en tres línies. 

El triple cavall de batalla 

I. Les escoles confessionals. Quan tot clamava nacionalcatoli
cisme, l 'argumen t per a justi ficar el quasi totalitarisme ideològic 
era l'obligac ió, per part de l'Església, de predica r a to thom i l'o
bligació, per part dels batejat s (aquí ho som to ts), de fer créixer 
la fe. No ens recordàvem aleshores dels Dre ts Humans, que ens 
imposen el respecte a tota altra ideologia; ni ens recordàvem de 
les cond icions (cie venceclors de la guerra) en què la ideologia 
vigent havia estat imposada. Quan ja aquells temps semblen pas
sa ts demanem el respect e als Drets Humans a favor nostre, en
rront dc lot poss ible totalitarisme d'Estat: els pares cri stians, diem 
ara . tenen dret a crear escoles d'inspiració cristiana , com els pares 
comunistes tenen dret a crea r-ne d'inspiració comunista. Això és 
el que volem dir en defensar el pluralisme d'escoles. 

t.s ce rt que no hi ha esco la neutra; que poden donar-sc situa
cions d'arribisme polític i de sectarisme, que instrumentalit zin l 'es
cola laica o pública; és ceri que és difíc il de resoldre el problema 
de la coherència pedagògica clins d'un equip de mestres; que en 
determinats assumptes no es l'Ol ser angelical, etc. T també és cert 
que l'opció pel dià leg, o per p articipar en l'esfo rç del cre ixement 
comú a nivell d'igualtat i sense poder és molt més lent i dificultós; 
però és l'única via possible, perquè és l'Evangeli , i no el poder o 
l 'autoritat , l 'únic que ens empenya una contes tació contínua con
tra tot absolutisme que vu lgui presentar una ideologia o una pràc
tica corn a únic salvador. El creien t lluita contra tot integri sme, el 
nostre i ci dels altres, el de dretes i el d 'esquerres. I és lògic que 
els absolutismes creixin a l 'interior de qualsevol formació humana, 
polít.ica, religiosa o educativa. 
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2. El tema de la religió a l'escola. En l'a ntiga s ituació de do
m ini ,'escola era considerada àmbit normal de cateques i. Les con
trad icc ions q ue a ixò imp licava (mes tre = catequis ta; escola = co
munitat ecles ia l; c lasse de re li gió obli ga tòri a = catequesi, etc.) i 
una consi de raci ó més reali s ta de la societa t ha n fet crear el con
cepte de «cu ltura re ligiosa». Però m irant de ser realis tes del tot, 
hauríem de preguntar·nos s i aquelles classes de religi6-eateq uesi 
no foren sem pre , a tesos els resulta ts, classes de cullura rel igiosa; 
q uines pe rsones hi haurà preparades, en el futur , per a donar aques
ta cultura re li giosa a Ics escoles nacio na ls d'E.G.B. quan aquesta 
di sciplina o l'a nti ga classe cie reli gió ja no existe ix , ni a títo l nomi
nal , en els programes oficia ls de les Norma ls; p regunta r-nos s i la 
in te rpretació del fet cult ura l re ligiós de l món occidental no s'hau
ria de fer en e l context de les Ciènc ies Socials ; s i, en definiti va, 
aques ta «cultura religiosa» no és una nova forma del poder de 
coe rc ió de l'Església , revestit de term inologia secul a ritzada . 

3. La ges tió dels centres. Una soc ie ta t més democrà ti ca com
portarà noves fo rmes de partic ipac ió a tOL S els nive ll s. També en 
l'escola r. l aq uestes no,'es form es poss ibl ement entraran en col
li s ió amb la propi eta t ideològica i d'empresa dels coHegis. Seria 
trist desaprofitar aquesta avinentesa dcmocra titzadora o que e ls 
coHegis de l'Esglés ia, com a con~cqüènci a cic les contradiccions 
internes i soc ia ls en què es troben, es conver ti ssin en gl'zet/os d 'au
toritarisme. AI con trari, més aviat hauríem d'es tar amatents a treu
re les conseq üències que poden te nir ja ara de ca ra a ls nostres 
col'legis la rea l part icipació dels parcs en la gestió del centre; o la 
c reació d'un nou organigrama escolar cn què puguin participar els 
a lu mnes ; o la s indicació privada de ls mes tres assala riats a les cen
trals si nd icals majorità riament no a rectcs a l'escola privada; o la 
real simbiosi que hi haur ia d 'haver en tre escola i barri o entitats 
ciutadanes de l'e ntorn ; o una efecti va catalan ització dc l'escola, so
b retot en cen tres rc li giosos dc trad ició casI e liana, etc. 

El discurs teòric, tan t teològic - relació entre fe i ins titucions 
cíviques d'Esglés ia- com pcdagògic, podria continuar indefinida
ment. Probab lement ajudarien a desin toxicar-lo les dades sobre la 
pè rdua d 'importància específicament educa ti va que ha sore rt l'es
cola, enfront de la c reixent incidència de la cultura «de ca rre r», 
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dels m ass m edia o de la cultura d 'imatges i del temps lliure en la 
psicologia de l'infanl. Avui , en la nost ra societa t, ja no té tanta 
impor tà ncia la ideologia de l'escola. Preci sament perquè e l noi 
rep molles a llres influències cultural s, la funció de l'ensenyan t 
po~ ser més fàc ilment (sense tanmateix poder arriba l~~ho a ser mai 
de l to t) una funció tècnica i e l mestre pot deixar de tenir aquella 
quasi missió sace rdotal. 

La justícia social 

En un nive ll més concre t , hi ha un c riteri cabdal en funció del 
qual es poden judica r les ins titucions d'Esglés ia: el lloc que ocu
pen en un plan tejament coHectiu de justícia socia l. En el nostre 
cas, en la defensa del dret de tothom a ten ir escola en les matei
xes condicions. No es tracta de fe r una valoració política, s inó de 
mantenir-nos en la pe rspec tiva evangèlica de la igua lt at de tots 
els homes. T la realitat és que la classe obrera i popu lar ha estat 
objecle de marginacions i a rbitrar ietat s en l'aspecte cultural. AI 
poble, li ha esta t negada la cultura pe r aquell s que tenien obliga
c ió d'admin istrar-la: dèfi cit de places escolars, dotació in su ri cient 
dels ce ntres docen ts, manipul ació de la consciènc ia popular i de 
la seva ignorància, especialitzacions prematures en funció d'una 
determinada em presa o ofici, ana lfabetisme, etc. 

No hauríem de tornar a caure en la trampa - que és una befa
de quedar del tot satisfe ts amb declaracions i principis o fi cia ls, 
tant c ivil s com re ligiosos, sobre la «igualtat d'oportunitats », 1'«es
cola igual i gra tuïta pe r a tothom», o la «dedicac ió als més pobres» , 
que escandalitzen els afectats. Sabem p rou bé q ue, tO L i mante
nir-la, la disc riminació no neix a l'escola. Són la ra m ília , el medi i 
l'amb ient , que ja han discriminat e l nen abans que vagi a l'escola. 

A to ts aque ll s que continuen defensan t els privil egis de l'es
cola privada o de l'Església, els demanaria que canviessin d'òptica 
o de punt de mira: que en ll oc de pensar en la defensa dels drets 
de les escoles de les zones urbanes riques o de centre ~n està fo
namentalment implantada l'escola religiosa-, pensessin des de la 
perifèria de les ciuta ts o des del món rural, on, p robab lement, per 
manca d 'implantació d'escola reli giosa , la polèmica escola públi-
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ca - escola privada serà vis ta més co m la defensa d 'uns interessos 
de classe que no pas com la defe nsa de la llibe rtat de pensament 
a favor del poble. En definiti va, l'argu ment dels Dre ts Humans a 
favor dels pares, en un contex t de societat capitalista, no deixa 
de ser un argument burgès. No hauríe m d 'enganyar-nos. Els qui 
demanen el res pecte a aquest Dre t - amb el qual en teoria éstic 
perfectamen t d'acord- saben prou bé que una condició prèvia a 
l'exercici de la llibertat és la igualt a t econòm ica. No toth om està 
en les mateixes condicions pe r a exercir-lo. ¿No era gra tuït fins a ra 
- també per a ls fill s dels pobres- l'accés a la Universitat? 

:fos en aquesta perspect iva on s'ha dc s itua r l'anàli si de la po
lítica de les subvenc ions, de la qual s'ha beneficiat fonamentalment 
la cl asse mitjana assisten t a l'escola religiosa, no pas Ics classes 
popu la rs o e l pro letaria t rural o dc perifèria. Canalitzant els re
cursos cap a l'escola p rivada del cen tre de la ci uta t, s'ha frenat 
c i ritme de construccions escolars i dc dotacions a llà on fe ien més 
falta. Diri a que ha es ta t la solució menys dolenta que podia oferir 
un sis tema ca pita li sta (necessària men t perpetuador de les dife
rències socials) escàs cie recursos. 

No es podrà resold re el problema de l'educació mentre calgui 
escol ta r i resoldre les exigènc ies dels més forts; i l'Església - i 
això no és un judici dc va lor s inó ulla constatac ió- és ulla entitat 
forta, reco lzada pels forts i ubicada en les zones i els ba rris més 
desenvolupat s. Ell de terminades dinàmiques socia ls, e ls més fe· 
bles no tene n veu, o només poden expressar-se e n momen ts de 
ràbia con tinguda , o en explosions soc ial s, o de fo rm a mal ecl uca
da. Construir una al t ra d inàmica socia l vol di r si tuar-sc en la pers
pectiva de l social isme. l no hem d'oblidar, si \'olem se r fidels a l 
pob le, que en Ics darre res eleccions, Ca ta lunya, majori tàriament, 
votà socia li sta. 

Els cristians , avui , en el camp escolar 

Em pregunto, pe r acabar, quin pot ser e l lloc de l'E sglés ia i del 
cris tià e n aquesta nova dinàm ica. 

En prime r lloc, diria, cal mante nir" l'actitud de joia, no de re
zel o de vençuts: sempre que es cons trueixi una escola, me n 'a-
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legraré; semp re que creixi la possibilit a t de llibertat i de pluraUs
me, me n'a legraré; sempre que es tendeixi cap a una societat més 
i gua lit ~lri a, com a cristià , vi ngu i d 'on vingui la iniciativa, me n'a
legraré. Perquè l'Església no té res a defensar ni a perdre, i pe r· 
què la fe, lliu re dels grans compro misos empresarials, podrà 
se r amb més claredat aquella pe tita llumeneta que mai no està 
d'acord amb el present -el judica- per a salvaguardar o 
anunciar el futur. l perquè el c ri s tià, pobre enmig de ls a lt res, po
drà scr més fàci lment senyal de reconciliació i accepta r tothom, 
pe r a poder proclamar el missatge evangèlic d 'alliberació profun
da en una societa t laica i amb paraules laiques. La jo ia, la col
labo ració, e l fet dc no ent rar en competència ideològica o econò
mica des dels llocs de pode r, e tc., seran condicion s necessàries per 
a pode r c ri ticar i j ud icar tota a lt ra ac litud sectà ria i, en definiti
va, per a poder evangelitzar. 

El mOl11ent present ens ex ige ix una nova act itud: acritud de 

diàleg en el mateix fe t educati u. El dià leg dins l'escola comporta 
un canv i dc l'orga nit zació escolar, i e l d ià leg de l'escola amb l'en
to rn implica una nova concepció de l'educació. En una societat 

realme nt democrà tica, l'escola no pot ser la mantcn idora O repro
ductora de les d ife rènc ies socia ls; la «cu ltura» no pot reduir-se a ls 
coneixements inteHectuals; el fet educa tiu ha d 'alliberar les perso
nes i les consciències de lo t tipus d'esc lava tges i de secta ri smes 
ideològics. Perquè e l nen est igui rea lment obert a ls valors trans
cendents --el reconeixement de Déu i la reconci liació amb Déu
és necessa ri que p r imer reconegu i els homes i hi esti gui recon
ci li at. I a ixò no es po t donar a mb motivacions de sentiment o so
lament amb programes escolars ben pensants, s inó a 1 l'avés d'u
nes condicions objectives d 'igua lta t, de respecte mu tu , i c reant Ics 
condicions en q uè cap nen no es pugui sentir mai ni superior ni 
inferior a ls a lt res, ni abandonat ni priv il egiat. 

I la suplència? «Sempre hi haurà pobres entre vosaltres. » Le~ 
in s ti tucions d'Església nasqueren com a servei de sup lència. Quan 
aques ta ja no fa fa lt a, s i la pe rspect iva del cris tià no és la pe rs
pec tiva de l'eficàcia o de la política , hauríem de tenir la suf-icient 
agilitat pe r a canviar la des tinació del s esforços i o rientar-los, com 
a tes timon i de la Caritat, cap a ls «últ ims », cap a ls no rendibles 
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políticamen t, cap als qu i, possiblement per les seves condicions 
de debi litat o de subdesenvolupament, potser tindran menys pos
sibilitats per a captar explícitament ci mi ssatge evangelitzador: 
marginats, subnormals, món rural, analfabets. 

Finalment, s'ha de considerar que la radicalitat que és fruit de 
la fe, va molt més enll à que qualsevol altra radicalitat fruit de 
l'anàlisi política . Pot se r que la prudència obligui els partits pe
lítics a pactar per no rellançar la «cuesrió" religiosa.; seria lògic, 
perquè l'estratègia políti ca ha de medir possibilitats, és fruit de la 
co rrelació de forces. La font de vida del c ri stià és la Paraula de 
Déu i el seu fru it l'anunci d'un món futur (profecia) i la denúncia; 
i la Paraula de Déu és capaç d'engendrar contradiccions molt més 
radicals que continuarien existint en un món sense classes, per
què la Paraula de Déu no ens prepara per a la societat socialista, 
sinó per al Regne, i per a construir el Regne aquí mai no estarem 
prou al costat dels més pobres, mai no acabarem d'abandonar del 
Iol el nostre poder, mai no haurem «desideologitzat_ prou la nos
tra fe. 

Jat/me Botey 
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ELS CENTRES D'ESPLAI DE 

L'ESGLÉSIA: AHIR, AVUI I DEMÀ 

Quan volem refer l'ahir de Ics Colònies d'Estiu i dels Clubs d'Es
plai no podem deixar dc banda la Guerra Civil: la desfeta que su· 
posa per a l moviment educat iu a Catalunya, i les seves conseqüèn
cies que marcaren sensiblemen t la immediata i la no tan remota 
postguerra. ' 

De mans de ls nos tres millors pedagogs, les Colòn ies d'Estiu 
arribaren a caSa nost ra en un moment en què el retrobament na
ciona l de Catalunya propic ià una forta activitat en tot s els camps 
del servei a ,'home. La Pedagogia no en quedà marginada. L'a ny 
1906, ¡'Ajuntament dc Barcelona organitzà les seves primeres Ca
lònies.1 

Aquest nOli medi educa tiu és treball a t a mb iHusi6 per la inicia
tiva pública i la privada. Mo ltes foren les institucions que pro
mogueren Ics seves pròpies Colònies amb diversitat d'enfocaments, 
però amb un interès comú: fer de les Colònies un estri al servei 
del desenvolupament. global dels nostres infants.J 

ParaleHament, d'altres mov iments educatius (escoltisme, avant
guardi sme, coral s infantils, casals d 'estiu, etc.) malden a casa nos
tra per fer del temps lliure un espa i educatiu. Fins i tot aque1ls 

1. Joaq uim VENTALL6, Les escoles populars, ahir i avui, Ed. ava 
Terra. Barcelona, 1970. pp. 15-95. 

2. Com issió de cu ltura, «L'Obra de Colòn ies escolars, banys de 
llUIr i semicolòllies per als all/nUleS de les escoles de Barcelouo. 1930-
1931 71 , Ajuntament de Barcelona, 1932; Joaquim V ENTALLÓ, Les escoles 
poplllars, ahir i aVl/;, Ed. Nova Terra, Barcelona, 1970, pp. 97-130; Enric 
PUIG «Las Colon;as de vacaciones e l1 Cala/wla», «Cuadernos de Peda
gogía», núms. 7-8, juliol-agost 1975; Joaquim VENTALLÓ, «Com VOti néi
xer les colònies escolars de l'Ajuntamel1t de Barcelol1a. (1906-1936) >> a 
ritxa «Estris» 76/ 10, Escola de L'Esplai, Barcelona , 1976. 

3. Enric PUIG, «Vers una història de les colòllies. Qui feia Colònies 
ab{Hls de la Guerra Civil?», a fitxa «Estris» 76/ 24, Escola de l'Esplai, 
Barcelona , 1976; Montserra t COt\lAl..RENA-SOBREGRAU CASALS, «ColOr/fas es
colares barcelonesas 1906-1935», tesina Departament Pedagogia Siste. 
màtica, Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Cent.ral de 
Barcelona. 
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q ue, com e l dc Colònies , nasquere n amb una finalitat més de tipus 
san itari (contrares tar I c~ prt!càries condic ions higiè niques de la 
ciu tat i l e~ seves inrtuències nega tives e n e ls infant s) van desco

brint la \'c~sa nt pedagògica que, fi na lment, s'imposa. No es porta 
els nens no més a fer sa lut; sc cerca , també, un apro fit ame nt de 
les po~sibilit a t s que e l tarannà de la Colònia ofe reix: el canvi d'am
bient . e l con tac te directe amb la na tura, el cone ixement de noves 
fOt'mes de vida, la convivència dins d'un grup, e tc.' 

La Gue rra Ci\'i l es troncà, to ta lment (en el cas de les Colònies) 
o parcia lment (en e l cas de l'escolti sme, de l'excurs ioni sme i de 
les cora ls), aques ta fl orida de les nos tres in s titucions a l servei dels 
infan t~. 

La represa no fOli senzilla. Amb la desfeta de les in s titucion s 
desa pa regueren Ics nctiv ita ls. 

Ahir: recupe ració d'una història 

L'Esg l é~ ia Catalana es ll ança, de be ll nou , a contrares taT' els 
a ires tota litaris tes imperants en "educació de ls infant s i adoles
cent s. l això gràcies a Ics p rerroga ti ves que li donava la pròpia s i
tuac ió en e l nou règi m. i sobre to t gràcies a l'espe r it d'un grup dels 
seus homes que, acceptant , apa ren tment, l'Acci6 Ca tòl ica oficia l 
es decid iren per mant enir i transmetre Ics iHusions i els afanys 
dels mov ime nt s apos tò lics més avança ts de la pre-guen 'a (avant
guard isme) , to t recollint recursos mc todològics i didàctics del mo
viment pedagògic català an te rior a l conflicte. 

tS de no tar, també, que e n la represa de les Colònies, a partir 
de l'a ny 1946, hi influï rc n sens ib le ment l'es til de treball dels mo
vime nts apos tòlics fran cesos i del Nord d' Ità lia, especialmen t e l 
fran cès de ls Cors Valen ts. 

Amb una marcada finalitat a postòl ica i amb l'impuls d'un cle r-

4. Comiss ió dc cultura, «L'Obra de Colòll ;es escolars, banys de lIlar 
i semicolònies per als ahwmes de les escoles de Ba.rcelona . 1930·1931_, 
Ajuntament de Barcelona, 1932, pp. 183·213; Robert SA I...¡\IJRIG,\S, L'Esco. 
la del Mar i la renovació pedagògica a Calahmya. (Co"ve rses amb Pere 
Vergés), Ed. Adel, Barcelona, 1973, pp. 173-184. 
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ga t preocupa t pel monoliti sme en q uè es volia ed ucar els infants 
i joves des dels o rgan ismes ofi cia ls i, fins i to t, des de les ins tàn
c ies superiors eclesiàs tiques, el mo\ iment de Colònies s'es tén ar
rcu de les terres ca ta lanes. La influència de ls sem inaris tes en aques
ta ràpida extensió és molt no tabl e. 

Les Co lònies esclevenen el tem ps fo rt del treball que durant el 
curs porta a te rme l'Aspi ra n ta t d 'Acció Ca tòlica . Colònies i Mo
viment s' ident ifiquen.' 

La influ ència de l'escoltisme hi és també palesa : molt s trets 
caracterís tics del mètode escolta són assumits pe r les Colòni es. 

La dava llada q ue porta a la quasi p ràc ti ca desa parició d'aquell 
Aspiranta t, co incid int amb la cris i dels moviment s, fa que Càri
tas pass i d 'ofe rir aj udes ma te ria ls per a Colònies a promoure un 
se rvei de coordinació. S 'inicia una nova e tapa.' 

Del moviment eclesia l que dóna una ma rcada fin a lit a t apostò
lica, sense oblida r l'educació glo bal de l'home, es passa a una s i
tuació moll menys clara, mo ll més ambígua. Els temps també 
han canvia t. La rep ress ió po t ser fo rta , pe rò e l plura li sme és ina· 
tu rabie, i a ixò, pe r fo rça, ha de repercut ir en les Co lònies i en e ls 
organi smes coo rd inadors a ni vell eclesia l, els quals no poden ig
no ra r ni e l seu ent o rn socia l ni la p ròpia situació, la qua l pe r a 
no esdeven ir de privi legi ha de se r de serve i a to ts. 

Aquest procés no ha esta t pas genera l a tot Ca ta lu nya. Les 
diòcesis ca ta lanes més indust r ia litzades, a mb gra ns nuclis urbans 
on s'ha viscut fo r tamen t la secul arit zació de la nost ra societa t i 
la manca d 'instruments vàli ds per a man ifes tar les diferents pos
tures ideològiques, han seguit aques ta pa uta amb més o menys 
exacti tud. Al tres d iòcesis han realitza t to tes Ics Colòn ies amb un 
marca l, defin it, volgut i res pec ta t ca ire apos tò lic.' 

5. Anton i V ERDU RA, . Ulla represa origina l ( 1946-1960) >>, a . Quaderns 
de Pas tora l. , núm. 45, Barcelona, desembre 1976. 

6. Enric P UIG, .Vers lma història de les Colònies. Barcelolla 1906-
1974., a fitxa «Estris_ 75/ 31, Escola de l'Espl ai, Barcelona, 1975; Enric 
PUIG, . La cOtlsolidació (1960-1976)>>, a «Quaderns de Pas tora]., núm. 
45, Barcelona, desembre 1976. 

7. Equip interdiocesà, . Les Colònies a Catalunya. Realitat i pros
pect iva_, Barcelona, 1975. 
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Avui: un servei de suplència 

La manca d 'una plura litat d' ins titucions d'educació en el temps 

lliure de ls in fan ts i adolescents ha fe t que , des de mitjan decenni 
de ls anys se ixan ta, e l jovent que es voli a dedicar a aques ta tasca 
es t robés abocat a un dile ma que no sempre satisfeia les seves le

gítimes aspiracions. 
En Ull mo men t en què molt s esquemes ideològics es trencaren, 

en un mome nt de contestació de les es tructures, aquells que de

s itjaven de t reballar e n l'educació dels infants com a monitors, es 
troba re n pràcticament limitats a d ucs possibil itats: el moviment 
oficial , fortament lli ga t i con trola t pe r l'aparell ideològic de l'Es_ 

tat , o les ins tituc ion s que promovia l'Esglés ia , moltes vegades amb 
Ull esta tut j urídic feble , però a lme nys supo rtades de bon o de mal 

g rat. 
I així ence tem c i procés d'ai gua liment dels nos tres Centres d 'Es

plai. Mo lts joves hi treba ll en com a úni ca so rt ida, però sense cap 
mena d 'identiricac i6 ni amb la in s tituc ió pro mo tora ni molt menys 
am b l'espe rit que la mena. Aques ta ma nca d' identifi cació se su

pl eix, e n ocas ions, amb un respec le , més o mc nys actiu , enve rs 

l'opc ió re ligiosa i e l que co mpor ta; en d'altres, a mb un e nfronta
me nt que porta a s ituacions co nfli c ti ves. En a mbdós casos , s i es· 
devene n dominants , la manca d'identitat és la tònica. 

I ncideix també en la s ituació un ce r t aba ndó per part del cler
gat, t radicionalment dedi ca t a l'ed ucac ió de ls in fa nts , el qual bus
ca fo rmes d'apos tolat més compromeses a mb la problemàtica so· 
c ial de l seu enlO rn . La cris i de ls moviments i la manca d'una pas· 

toral de joves forçosa ment ha n dc repe rcutir en el s grups d ' in
fants. 

Les tens ions fan que el s adulI S, que exercien la feina de respon
sables i caps, deixin e ls Cent res, e ls quals queden, massa sovint, 
en ma ns de monitors adolescents carrega ts de bona fe però amb 
una manca de madu resa , indispensa bl e per a assumir la tasca de 
pal cic pall e r, imp rescind ib le en aques tes in s titucions. 

A la problemà ti ca descrita s'afege ix , e n acabar la dècada de ls 
seixanta i comença r la dels setanta, un nOli aspecte. E l procés de 
po lititzac ió que envolta al jovent, viscut en un a mbie nt repress iu , 
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arriba als Centres a través dels mon itors. En ocasions es perd l'ho
ritzó educat iu de la tasca que es po rt a a te rm e i , fin s i tot incons
cientment, els Centres es conve rt eixen, en a lguns casos, en plata
forma política més O menys orga nitzada. 

També influeixen, en aques ts moments, els nous corrents peda
gògics (au togestió, coeducació, e tc,) que moltes vegades són por
ta ts a la pràc ti ca amb una ma nca persona l de base pedagògica i de 
maduresa humana que fan avortar, ma lau rada ment, més d'una ex
periènc ia que pod ia haver esdevingut molt positiva. 

No obstan t la probl emà tica apuntada , hi ha int ent s que parlen 
a rea lita ts reeixides: 

- Es consolid a la coordinació de Centres, que a rriba, en a lguns 
bi sba ts, a co nsti tui r fe deracions. 

- La tasca que es portava a terme en les Colòn ies és continua
da en e l Clubs d'Esplai. La Colònia esdevé el temps fort de l'ac
ció edu cativa que durant el curs es desenrotlla a l Clu b.' 

- Hi ha un interès creixen t per la fo rmació dels monitors. D'uns 
cursets ocasiona ls es passa a plantejamen ts més globals que por
ten, fin s i to t, a la constituc ió d 'Escoles de Monitors . 

-Els direrents servei s diocesans es coordi nen a nive ll de tot 
Catalunya. Les trobades de ca ire info rmal d 'una colla d 'anys po r
taren m és endavant a un Secretariat Interd iocesà: La Coordinació 
Ca ta lana de Colònies, Casa ls i Clu bs d'Esp la i. 

- Les poss ibi lita ts pedagògiques de desenvo lu pament global 
s'imposen a l mer entre teniment de l e~ cria tures.· 

Davant una necessitat socia l d 'educació en ¡'espla i dels infants 
i adolescents, davan l Ull S joves que volen po rta r a te rme aquesta 

8. J oaquim FRANCK, Clubs d'Esplai per a il1fallls i adolescel1ts, Ho
gar del Li bra, Ba rcelo na, 1969; Jaume COWMER, .. Radiografia de un 
Cellfro de Tie1l1po Libre», .. Cuaclernos de Pedagogía», !llims. 7-8, juliol
agos l 1975; Rosa M. D U'\\ENJ6, .. AHdlis;s de afglwas experiellcias .. , . Cua
dernos dc Pcdagogía », !llIms. 7-8, juliol-agos t 1975; Escola de l'Esplai , 
Clubs d'Esplai per a tothom, !iogar del Libro, Barcelona, 1976; E.nric 
PUTG - Claret V ERDÚ, .. El temps lliure dels infants: El Club d'Esplai, 
t/lla resposta inst i tucional . , . Caritas., núm . 155, Madrid, maig 1977. 

9. Miquel MIRANDA, .. Objetivos y valores de la educació" en el t¡em
po libre .. , . Cuadernos de Pedagogia., núms. 7-8, juliol-agost 1975. 
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tasca, davant una manca d'institucions que permet in canalitzar les 
diferent s opcions, l'Església, moltes vegades en detriment de la 
missió que li és peculiar, exerceix el paper a què, com en tants 
d'a lt res camps, la si tuació sòcio-política del país l'obliga: la su

pl ènc ia . 
I to t i que no es pot generalitzar la s ituació descrita, la realitat 

més es tesa és aquesta, encara que el procés en cada cas hagi estat 
ràpid o lent, total o parcial, permanen t o temporal, segons el lloc 
les persones i les c ircumstà ncies. Pocs centres, i menys encara 
bi sbats, han escapat totalmen t a aquests fet s, per bé que les ma
nifes tacions externes hagin es ta t diverses. 

Amb aquesta consciè ncia, en a rribar el ca nvi que segueix a la 
1110rt del general Franco, diferen ts eq uips diocesans es llancen, 
sense gaires pretensions però decidits, a la rece rca de la pròpia 
ident itat. El resu ltat són document s programàtics, bases ideolò
giq ues, etc., que comencen a fe r palesa la inquie tud que crea la 
s ituació que es viu: cal retrobar o definir de nou el que volem ser, 
quin paper hem de tenir com a cris tian s en el món de l'esplai, 
quina respos ta ha de donar l'Esglés ia a aquesta realitat. 

I arribem a l'avui present. 
Creiem que en aq uesta situació se'n s obren tres camins,1O i que 

cal optar: 
I. Que l'Esglés ia abandoni lola act ivita t d'aquest tipus i es 

posi al serve i de totes les rea lit a ts. 
No sabem si se ri a un ges t pro fè ti c , una covardia o una sortida 

q ue no és temps de fe r-b. 
2. Que l'Església cont inuï ompli nt aques t espai amb les seves 

institucions acollin t tot tipus d'ideologia i object ius. 
Això seria fe r una fei na paraleHa que pertoca a la societat, i a 

més re l ard~r i a que aquesta prengu i aquesta responsabilitat en la 
seva pluralitat. 

3. Que l' Esglés ia clarifiqui e l que fa i es consideri un element 
més d'aques ta societal plurali s ta, amb el dret d'oferir un servei 
a ls seus membres. 

10. Francesc ESTESO, II. Docwllent d 'es tudi de la Coordinació Cata· 
laHa de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai., Tarragona, octubre 1977. 
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Nosal l res op lem per aquesta última. Cre iem que l'Esglés ia pot 
o feri r una a lternativa: un movimen t d'infant s i adolescents portat 
pe r joves, que treba lli l'educació en l'esplai , dins un marc cI'edu
cació global, des d'una perspec ti va creie nt i amb un arrelament a 
la realitat ca tal ana. 

Demà: recerca d'una identitat 

J. Pel cami d'una opció pas/oral que apunta i demal1a un estil 
Cal retroba r de primer, doncs, la nostra identitat (l'eina educa

tiva i no q uedar marginals com a ins titucions per a di s treure in
fant s. 

Com a pas previ vers un fu tu r moviment d 'infa nts i adolescents 

vc iem e l pas d'u na pas toral juvenil de suplènc ies , q ue es ca racte rit
za per la seva provis ional it at, a ana r di bui xant unes línies de fons 
per a una pas tora l dels joves. 

Se rà hora d'a nar acceptan t que la pas tora l és un esforç de 
cada. dia ; q ue no pode m quedar-nos en victòries aconsegu ides o en 
l'enyorança dc temps passa ts. Serà hora d'anar descobrint qu ins 
són e ls tre ts fonam entals de l'acc ió dels joves. Serà hora d'ana r 
descobrin t que en la pas toral dels joves, la descoberta de Jesús és 
el pun t nucl ea r. Serà hora d'anar valoran t que el que s'ha fet fins 
a ra no és en va, que ens importa menys el nombre que la qua1i
taLH 

Una proposlCl pastoral. El treball pas to ra l amb e l joven t se rà 
semp re un treball de frontera, ja que no e ns proposem si mple ment 
la «presència » entre els joves s inó la presen tac ió d'una o re rta. Una 
ofe rta q ue és fruit d'un p rocés pedagògic veritablemen t ericaç a r 
servei de la pas tora l dels joves. 

Aques t procés, d'una ma nera esq ue mà tica, podria concretar-se 
a ixí : 

a) resta r obert s a l món dels joves oferin t-los acolliment i trac
te persona l; 

11. Xavier B¡\L¡\Nsó, Ramon PRAT, Anton i SERRAJ\\ON,\, articles a «El 
nostre jovent », «Qües ti ons de Vida Cristiana», nüm . 84, Ba rcelona 1977. 
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b) ajudar-los a exa minar la situac ió concreta, acompanyant 
els protagonistes de l'acció i conreant la fe dels líders; 

e) impul sa r que s'agrupin, perque és a través del grup : 
que s'ha de personalitzar la fe, 
que es revi sa la vida, 
que s'expressa la fe, 
que es fa l'experiència eclesial, 
que s 'impulsa l'obertura a la realitat per a ser tes
timoniada. 

D'aq uest procés aniran so rtint e ls militants cris tians que han 
d'actuar de llevat per a un futur treball de moviment d 'infants i 
adolescents. 

2. L'educació en l'esplai: U/la proposta per a la globalitat 
Mentre la vida és un tot, en el con tex t tradicional l'educació de 

cada home era fra gmentada , pel cap baix, en tres blocs: l'edu
cació mental, la moral i l'estèti ca. Algu ns autors, quan critiquen 
l'esco la actual pel seu esperit tradicional, fan divisions més com
ple tes: educació mental , moral, cív ica i social, física i manual, tèc
nica i professional, perquè són conscients que s'han aplicat no
ves tèc niques a esquemes antics. 

E l rebuig d'aquesta fragmentació i l' intent de globaUtat són el 
p rimer pas d'identiricació amb ¡'cducació integ ra l o el que aJguns 
autors anomene n «princip i d 'integralital » de l'educació. 

El s ign ificat clt; l'educació int eg ral es formularia de la següent 
manera: no cs pot educar una determinada faceta de la perso
nalit at humana deixant de banda la seva total itat. 

En el camp de l'esplai i la seva educació, el problema de l'e
ducació integral també existeix: la direrència entre educació de 
l'espla i i educac ió en l'esplai. 

L'educació de l'es plai [óra un te rme dc l'ed ucació tradicional. 
L'esplai és una fa ceta de la pe rsona. La seva educació és frag
mentada. Es pre tén que l'home sàpiga emprar el seu temps lliu
re, prescindint dels a ltres factors que juguen en la vida humana, 
un del s quals pot ser la inexistència, a la pràctica, del temps 
lliure. En aquest últim cas tenim un exemple claríssim d'oposició 
entre educació de l'esplai i temps lliure. 
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L'educació ell l'esplai pretén una educació integral, busca la 
globalitat, és consc ient de la relació educació·vida, no oblida la vida 
en ¡'acció educa tiva, sinó que aques ta va adreçada a aquella. 

L'educació en l'esplai, si pretén ser una educació inlegral , no 
pal renunciar a ajudar la persona perquè sàpiga fer servir el seu 
temps ll iure, ni pot renunciar a aconseguir una act itud que ano· 
menem d'esplai, per la qual l 'home fa del seu temps lliure un temps 
alliberador per a e ll i per als altres. 

Tanmate ix , l'educació ell l'esplai, educació integral , ha de 
conjugar aquests objectiu s amb la vida i la personalitat de cada 
home; igualment el seu plantejament no s'ha de reduir al Centre 
cI'Esplai, sinó que ha cic procurar que altres institucions educati
ves, com l'escola i la ramília , que també proclamen una educació 
int egral, ajuclin :l aconseguir els objectius proposats . 

2.!. Els principals olJjeclills de l'edllcació ell l'esplai. 
Des d'aques ta òptica cons tatem que, ara per ara , l'esplai té uns 

requisits que dirícilment es donen en altres sit uacions de la vida. 
En aquest sentit veiem que: 

- potencia el creixement cie les relacions humanes i la capa· 
ci tat de comun icació, 

- pot fer del temps ll iure un temps alliberador, 
- engrandeix l 'expressió i la creativitat de l'home ja que el fa 

forjador de noves obres i configurador de noves situacions, 
- orereix al creient un temps per a viure i celebrar la fe, 
- pot converti r el dret a la participació social i polít ica en 

un fet real, 

- fa de la persona un ésser integrat en la natura, 
permet a tothom de moure's dins l 'equilibri necess itat-con· 

sum, 

possibilita la configuració de la personalitat a través de l 'as· 
o;;imi lació de valors. 

L'educació en l 'e plai fa referència a tres lín ies bàsiques que 
fan possible l 'existència d'un possible movimenl educatiu. 

2.2. Les línies bàsiques per a Ull possible moviment educatiu 
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a) La I1OS1ra visió de ('edllcació: Unti educació per a la globa-

1;la1. 

Nosaltres estem íntimament convençuts que l'ésse r humà (in
fant, noi-noia, e tc .) és una globa litat que necessi ta c réixer en totes 
Ic~ dimensions amb una pedagogia act iva vinculada a la seva vida. 

Que una educació sigui global: 
- no vol dir que abast i tots els aspectes del creixement dels 

infant s, 
- si nó que intenta de toca r un aspecte radical de l'ésser humà: 

a ll ò que facilita ¡'adqu isició d'unes actituds i d'uns valors que li 
permetin d'afron tar i compartir la \'ida am b els altres en un pro
cés de maduració personal; 

- que int en ta d'abastar totalment l'ésser humà, donant aco
lliment , orientació escaient i sentit a tota la seva vida; 

- que \'01 donar resposta a Ics qüestions hu manes dccbives : 
aquell es sobre Ics quab cons t ruïm la Ilos t ra vida i ac tuaci ó, 
i aq ue lles qu e in terrogue n sob re la tota litat i ci sen tit dc la vida; 
en definitiva , a Ics qüestions sobre l'amor, la mort i cI futur ; 

- que vol donar, finalm en t , re~posta a una manera de viure e l 
temps lliure , per la qual la persona en fa un temps a lliberador 
per a ell i per a ls a ltres. 

b) La nostra perspectiva creient: Un procés per a lIna manera 
t/e t'iure 

Ju stament per la radicalitat de l'a spec te que vol educar l'es
p lai, diem que es t racta d'una ed ucació global, i que per això ma
teix no podem presci ndir de la nostra situació en relació amb 
a llò que fins ara hem anomenat «confess ionalitat:.. 

L'l fe crist iana està arrelada en una realit at completament pre
c isa i objectiva : el fenomen de l'ho me pres en la seva totalitat. Per 
a nosaltres, se'ns obre en una pe rsona, J esucrist: ell és el punt 
de referència decisiu per a penetra r en la profunditat i en el 
sentit de la vida. 

Això vol dir que , a part ir de la vida del mate ix esplai, volem 
aj udar els nois i Ics noies a fer una rererència personal a Jesu
crist, la qual ex ige ix certament un p rocés de madurac ió personal. 
Aquest tipus d'ac tuació ve marcat per una constatac ió teològica fo
namenta l: la fe, no la inventem sinó que la descobrim; és a dir, 
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la fe no és una creació subjectivista sinó que és un a descoberta, 
realitzada pel subjecte, de l'autodonació de l'amor intern de Déu, 
a partir de la vida humana, vis ta en una perspectiva de globalitat 
i to talitat. Aques ta descoberta, rcaJitzada per la persona humana 
es tradueix en la ferma convicció que la vida i l'exi stència humana 
poden ser relligades amb un Altre que apareix com a «Fonament 
i Horitzó » dc 10L e l que existeix. 

Aq uesta descoberta seguirà els camins del creixement, de la 
mad uració i la persona lització. Nosalt res només comencem i acom
panyem un procés que , al capdaval1, es resol en una deci s ió per
sonal que es juga al «cor» de cada persona. 

e) La "ostra visió de la societat : Una pedagogia arrelada a 
Catalunya 

L'educació en l'espl ai s'ha de fer sempre situada en un context 
concret. Cal descobrir les coordenades del temps (moment histò
ric actua l) i de l'espai (lloc on vivim) en què se sit ua la nostra ac
ció edu ca tiva; «perquè creiem que l'home es fa pel seu arrelament 
al Hoc on li ha toca t de viure:. . 

La nos tra tasca a l'esplai hauria de consistir en la descoberta 
i va loració d'aquest poble que és Ca talunya, perquè, aprofundint 
e ls seus va lors, les seves instit ucion s, la seva llengua, els sell s cos
tums , la seva geografia, e tc, i fent conscients les seves peculiaritats : 

- impulsem la crea ti vitat de ls homes que hi viuen , en diàleg 
amb e l contex t immed iat i universal; 

- descobrim e ls problemes (d'ord re sòcio-econò mic, cultural 
i dc poder polít ic) de la comu nita t que hi viu , anali tzant-los i in
tervenint en e ls mecanismes de la seva transformació pos it iva; 

- ens comprometem directament en l'acció, creant les condi
c ions per a una sociali tzació huma na. 

Tot això ha de tradu ir-se en la nos tra acció educati va , tenin t en 
compte les eda ts i els recursos melodològics propis de cada Centre. 

2.3 . Els pri",ers passos 
Constatem que també ara, i en e l terreny dels joves, carregats 

de bona volunt at i mogut s per l'im puls de l se rvei, fem tasques pas
toral s utilitzant elements que ens en fan perdre el contin gut i l'ob
jec tiu, i sense voler ens aboquem a noves realitzacions pastorals de 

382 



suplència, a ulla pastoral d'oportunitats, partint d'unes intuïcions 

d 'unes necessitats . 
Cn..'iem que hi ha uns passos a fer: 
al Una clar ificació dels Centres d'Esplai, rins i tot dels recol

zats (alme nys nominalment) per l'Església. Ulla clarifi cació en un 
ni\'ell més es tratègic (propie tat dels locals, tolerància o respecte 
del Centre d'Esplai dins la parròquia o in s titució eclesial) i e n 
un nivell més d'opcion s de fon s, esmen tades en la nostra proposta 

ed ucativa . 
b) Una reconversió dels agents de l'educació, concretada en: 
- unil presència activa dels moviments jovenívols eclesials so

bretot dels seus m ili tants i di ri gents; 
- un ressorg iment de la fi gura clel Responsable de Centre com 

a educado r i animador de l'equip de mon itors; com a l'adult que 
vet lla per la coherènc ia i l'actualització de la línia ed ucativa de 
l'esplai. 

- una presènc ia i una responsab ilita t ad ulta dels pa res creients. 
- una presència ac ti va del cons iliari , la qual no ha uri a de con-

s istir a promoure o manipular una pastoral d'in iciatives o mun
tatges, s inó a fer un acom panyament pedagògic i pacient dels m i
litants i diri gents. 

el Redescoberta del nos tre treball com a treball eclesial. Això 
ens ajudarà a ident iri ca r-nos dins e l marc de ]a pluralitat, a crear 
una consciència de respecte i dià leg envers altres opcions i a obrir 
més i més les ((po rtcs i finestres » de l'espai eclesial per viu re amb 
decis ió una nu\'a relació amb la nostra societat. 

d) La responsab ili tat ecles ia l e ns exigeix un replantejament 
econòmic, no tant a nivell de suplència sinó de compronlÍs efectiu . 

e) La nos tra proposta educat iva es concre ta i passa pels «Cen
tres» , però \'01 anar més enllà , perquè un Moviment educatiu no 
queda tancat al Centre; és més ampli que el Centre, ex is teix fora 
del Centre, abans i després que el Centre. 

n Precisament perquè en el Centre d'Espla i es donara n els 
moments intensos de la vida del grup o del Moviment, cal poten
c iar aquest marc com un espai eclesial on vi ure, expressar i cele
bra r la fc. 

* * 
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La proposta presentada no és un punt, sinó un procés. No es 
tracta, només, de clarificar els nostres Centres ara i aquí, sinó de 
redescobrir la dimensió ecles ial del nostre treball en un procés de 
dinàmica pastoral que va junt amb una acció cívica encaminada a 
aconseguir un veritable pluralisme d'institucions que puguin aco
llir les as piracions dcl jovent que vol optar per una educació en 
l'esplai dels infants i adolescents. 

Aquesta és la no tra reflexió a la llum d'un ahir hi stòric, d'un 
avui recent i d'un demà que creiem que ha de començar des d'ara. 

tS una proposta d'alternativa que pot ser discutida, completa
da, reformada i, per què no?, canviada. El que creiem és que cal 
pe nsar-hi . 

No podem qUl!dar-nos enrera, a remolc dels esdeveniments, 
una vegada més. 
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JUSTíCIA I PAU 

I LES NOVES CIRCUMSTÀNCIES 

Les elecc ions del 15 de juny signifiquen l'inici d'una nova cla
pa per a Ca talunya i per a Espanya. La novetat és, substancial
cialmcnt , polí ti ca, i des dc la política influeix en a ltres àmbits, 
tant Il1 l.!S C0111 més acostats hi es tiguin . La tasca dc Justícia i Pau 
en c i passa t sc situava gene ra lment en Ull camp que de manera 
genèrica es pot considerar polític. Por dos motius: primerament 
per Ja mateixa raó d'ésse r dc l'en tit at en els seus dive rsos nivells, 
des dc la Comissió Pon ti fícia «Iustitia eL Pax» rins a les comissions 
o secretariats diocesa ns. La raó d 'ésser és aportar, des d'una pers
pecti va cris tiana, orient acio ns i acc ions en ci camp dels d re ts hu
mans i del desenvolupament integral i solidari d'individus i de 
pobles. Ai xò té ulla dimensió política . Però, per a ltra banda, el 
fe l que c i règim franqui s ta fos una dictadura signi[jcava aquí unes 
c ircumstàncies peculiars, d'una conrtic tivitat més gran dels pro
b lemes po l ít ics i soc ial s, i una absència del s cana ls que són pro
pis d 'una democràcia política. 

Per això, d ins e ls seus límits Justícia i Pau suplia sovint a Ca
talunya, en ci pas~at , veus que només es podien expressar en la 
clandest init at, i encara que evidentment topava amb rest riccions 
¡ difi culta ts en la seva tasca, tenia un cert espai d'actuació. D'a
questa man e ra, la ca mpanya que realitzà durant l'any 1974 a favor 
de l'amnistia tenia un contingut clarament polític: es tractava de 
demanar l'am nisti a per fets d'intencionalitat polí ti ca que, en la 
maj oria de ls casos, en ulla socie tat democrà tica , haurien estat 
protegit s pe r les lIc is i no cas tiga ts, com aq uí. Era la defensa del s 
drets d 'unes pe rsones, per ta l d'arribar a una reconciliació que afa
vorís unes noves condic io ns col·lectives . Semblantmen t, la cam
panya rea litzada per J ust íc ia i Pau e l 1975, també amb dificulta ts 
ex te riors, a fa vo r de l'abolició de la pena de mo rt , estava en la 
línia d'un humanisme abol icion is ta a l qual el cris tianisme aporta
va unes mo ti vacions pròpies, però també era cert que la campa
nya e ra urgida per unes circumstàncies his tòriq ues ben concretes : 
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l'amenaça que una legislació repressi\·a utilil Zr.:S la pena de mort 
pcr raon s evidentment polít iques. Aquesta intervenció freqüen t en 
un camp genèricament polí tic havia de tractar cic dis t ingir-se, és 
c lar, d'una política de parlit. La mort del cap d'Estat, pel no
vcmbre de 1975 , obria pe r al pa ís una etapa transitòria. També 
per a Justícia i Pau. En el sentit que s 'afluixava, encara que amb 
contrad iccions, el doga l1 d'abans, i que fe ia preveure, enca ra que 
fos amb d ubtes, l'inici futur d'un procés democràtic. En el cas con· 
cret dc l'amnis tia, per exemp le, aq uesta era reclamada a leshores 
per orga nitzacions de masses i amb una certa tolerància que no 
ex is tia ahir. Jus tíci a i Pau no podia pretendre una competència 
amb aques tes inicia tives pe rò, pe r a ltra banda , no es podia des
entend re dc l'objectiu enca ra no aconseguit. Aquest exemple pot 
se r iHuminaclor. Al cap i a la fi la nova etapa situava una entitat 
cris tiana -com s ituava tota l'Església- en un lloc més acosta t al 
que és el seu , a\·ui , a Ics societats democràtiques, industrials i se
cu la ritzades. 

Durant l'ctapa de transició, Justícia i Pau tractà problemcs sem
blants a ls del passat i d 'altres que la nova situació feia aparèixer 
com a més urgen ts o que la dictadura només havia permès de 
trac lar «cntre ra tlles». Pe r exemple, la qües tió nacional ca talana 
(decl a ració del setembre de 1976). Per exemple, la presentació pú' 
blica (març de 1977) del s problemes i dels drets dels mutilats i 
invàlids de l'Exèrci t republicà. Sense oblidar la insistència en al
tres IHobl emes ja trac ta ts: l'objecció de consciència, amb la pre
sentació pública dels serveis civils existents a Ca ta lunya (novem
bre de 1976); la denúncia de malt rac tamen ts, etc. O bé la con ti
nuació d'una tasca pedagògica en con fe rències i altres actes sobre 
els drets de la persona humana. O bé en fer sentir, en e l camp de 
l'opinió pública , una veu d'Església davant fets d'actualitat polí. 
tiea i socia l immediata, de manera que fos distingible de la 
veu d'cn titats polítiques i civíques, però tract ant que no hi man
qués. 

Pcr a ls tres Secretariats ca ta lans de Justícia i Pau, les eleccions 
de juny van ser mo tiu d 'una acció in tensa en la mesura de les se
ves poss ibilita ts. Es tractava de donar una informació no partidi s
la a un públi c ca tòlic ampli i que , com en molts altres sectors, 

386 



es tanl d \'a mc l1l interessa t pe r Ics c lecc ions però les veia sovint 
des d'una certa confusió o perplcxitat afavorida per tots e ls anys 
sense pa r ti cipació política. Per això Ju stícia i Pau va publicar un 
extens treball de docum entació popular, Les eleccions de juny, on 
es tractaven els antecedents de les eleccions, el panorama jurídic 
en e l qua l es preparaven i Ics opcions principals que plantejaven. 
Aquest document va tenir una difus ió relativament àmplia -36.000 
exemplars \,enU(5- i fou recolza t, a les (res diòcesis, per nombro
ses con ferències amb el ma te ix to i els mateixos objecti us, en 
parròquies, associacions catòliques, etc. 

Després del 15 de juny arriba la situació nova previs ta des de 
temps. Però el fet que s'hagués treballat durant el darrer any i 
mig amb aquesta perspectiva no elimina les dificuJtats i els pro
blemes que planteja qualsevol nova situació quan aquesta és efec
ti vament real i no simp lement prevista. Per això seria una afiJ-· 
mació pretensiosa dir que Justícia i Pau té tot un programa d'ac
tuació per a ls nous temps, perfilat i en lles tit sense dubtes. Però 
s í que hi ha unes grans línies comunes a ls tres Secretariats cata
lans, adaptades després, sempre que cal, a les particularitats de 
cadascun. 

Són aquestes: 
I. Atenció vigilant a l'esdevenimen t -<d'esdeveniment serà el 

nos tre mcstre inte ri o !"l), diu Mou nie r- . Dels esdeveniments d'a· 
questa eta pa , a l gun~ seran nous, corresponents a la nova s ituació, 
i d'altres palesaran una pi la dc problemes -econòmics, socials, 
polí I ics , cultu ra ls, e tc.- no resolt s. Una de les maneres de reacM 
cionar d~\\'a n t e l..., l'''iclc \'eni mcnt s ha es tat , per a JU "i tícia i Pau , 
aques ts dos dan er :; anys, la publ icació de notes i declaracions 
conj u ntes dels tres Secre tariats a la premsa, que han tingut un 
cert ressò i una acollida habitual en e ls mitjans de comunicació 
socia l. Aq ues ts dar rers mesos, Justícia i Pau ha publicat diferents 
no tes sobre la s i tuació després de les eleccions, destacant el ca
ràcter pacífic del pas democràtic, recolzant la negociació per a 
la recuperació de la Generalitat i assenyalant els deures que per
toq uen als ciutadans en c i procés democràtic; sobre el manteni
ment de la discriminació i la injus tíc ia referent a ls objectors de 
consciència; d 'adhesió a la c rida per l'Onze de Setembre, tot re-
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co rdant la tasca positiva d'amplis sectors d'Església en prestar 
supor t a la personalitat cata lana ; d'adhesió als projectes de llei i 
cam panyes per l'amn ist ia política definitiva; de condemna de vio
lències a Barcelona i d'urgència d'un cUma de con ri ança i sereni
ta t per conso lidar el procés democràt ic, En aquest apartat cal 
assenyalar també una extensa declaració del Secretariat tarragoní 
amb motiu d'haver pa rt icipat en la Com issió organi tzadora de l'On
ze de Setembre a Tarragona, 

2. El s esde\'eniment s que sal ten a la realitat quotidiana acos
tumen a se r m3nifcstacions de probl emes més profunds, de ten
sions socials, de realitat s coHectives. Aquest és un altre nivell de 
l'actuació de JlI ~ Lícia i Pau: considera r aques tes realitat s, jud icar
Ies, promoure alguna mena d'acc ió. Els mitjans d'acc ió en aquest 
ca mp han estat dive rsos: declaracions més àmplies que les notes 
de premsa i d'un cert caire doctr inal; documents de caràcter cdu· 
catiu; conre rèncics, presentació de problemes o d 'cntitat s que hi 
treball en, altres actes públi cs ; algun estudi -encara que molt 
pocs per cu lpa de la limitació dc mitjans-; coHaboració freqüent 
amb altres entitat s, ecles ia ls o cíviques. Són aquests mitjans els 
que continuen consideran t-se ara . Com a problemes concrets que 
s'han començat a treba ll a r fj guren actua lment : l'a tur, l'ensenya
ment, la delimitació d'alguna mena de marginació social per trac
tar d'incidir-hi , etc. També la continuïtat de la tasca davant pro
blemes tractats sovint per Justíc ia i Pau i la resolució dels quals 
enca ra té pendent la nost.ra societat: l'objecc ió de consciència i 
l'abolició de la pena de 1110rl. O bé la con tinuït at en l'atenció a 
si tu acions di scrim inatòries dins l'Església, com recentment va ser 
el cas d'una declaració sobre la s ituació de la uona. 

3. El Secretariat de Barcelona va ser fundat e l 1968 , i un dels 
seus object ius era ajudar a promoure a ltres Secretariat s a Ics diò
cesis catalanes. El 1974 \'a scr fundat el de Girona i e l 1975 el de 
Tarragona, i els tres Secretariats treballen molt en comú . A la 
tardor de l 1976 e:-. \'a n celebrar Ics p r imeres Jornades catalanes de 
Justícia i Pau , precisament sobre el canvi en la societat i en l'Es· 
glés ia, i el paper de Justícia i Pau en les noves circumstàncies. 
Alhora es plant ejà aquell objectiu de coHaborar a crear Secre ta
riats a Lates les diòcesis ca talanes, i aquesta continua essen t una 
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de le~ fites principals. S'han establert contactes ¡)mb cristians de 
Iotes les diòcesis i comunicació ¡)JTlb tOls els b isbes. De moment 
hi h3 un ~rup d 'enl laç de J us tícia i Pau a la d iòcesi de Vic, i es 
treballa en la recerca d'alguna tasca comuna que pogués afavorir 
la concreció d'aque lles aspiracions. 

4. Com totes Ics entitats que \'o len scr vives, J ustícia i Pau 
ce rca de no interrompre la incorporació de gen t nova, d ins tes ca· 
racterístiques d'unes enti tats que no poden pas ser inclo es en els 
anomenats moviments. Per altra banda, els nous temps han sign i· 
ficat que a l gun~ dels mem bres dels Secretaria ts s'han dedicat més 
a altres tasques : polítiques -set dels parlamentaris e legits a Ca· 
tnlunya són membres de Justíci a i Pau-, sindic31s, etc. l una in· 
corporació de gent jo\'e pot aportar, a més, alguna cosa de ta vi· 
\(~.·l1cia cristiana i de les preocupacion"i del jovent 

5. Finalment , els Secret;Jriat~ catalans de Justícia i Pau con· 
I ¡nuen col·laborant en aquesta nova etapa en la «Com isión Genera l 
Justicia y Paz», de la qU31 són memb res. 

Com a resum, és possible de dir que cI canvi que sign ifique n 
Ics e lecc ions del 15 cic juny planteja a J us tícia i Pau a lgun s pro· 

blemes per ta l cic clonar una resposta aclequada en Ics noves eir
cU ITIstàncies. Tal \'egada, més que :dtra cosa, J us tíc ia i Pau fin s 
;) r<:l ha es tat a Ca ta lunya sobretot ulla vell. Una veu d'Esglés ia, amb 
una certa autorita t oficiosa, 3mb una independència pròpia, i que 
de di\'erses maneres ha tracta t d'avançar-se, o senzillament d 'u· 
nir-se, a sensibi litza r l'opi nió cr istiana i l'opin ió pública a favor 
de pe rsones o de grups socia ls que les paraules de Jesús anomenen 
«aquests german meus més peti ts». Am b els ma tisos i les adap
tacions que sigui , aconse llats pc r la d inàmi ca his tòri ca i a vegades 
difíci ls de trobar ràpidamen t, aquesta tasca con tinua essent và· 
lida en Ics noves circum stàncies. 

Secretariats de Barcelona, Girona Tarragona 
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L'ESGLÉSIA CATÒLICA A POLÒNIA 

C all tor del prese,,¡ informe és /111 professor 
ulliversitari polonès. Les circumstàncies acm1-
seJletl 110 signar l'article amb el seu nom. Viu 
a Polònia i est ima el seu pais. Per això li ha 
agradat exposar, per a I/ osaltres, les l/uites i les 
esperances del seti poble. Ss catòlic mili/an t i 
!Ja l 'olgu I dona r-nos una visió de la seva esglé
sia des de d ins, sense amagar que comparteix 
les passiolls - bOlles i dolentes- d'aquesta es
glésia. 

El que explica ens pot ajtldar a comprendre 
experiències qlle, vistes de l/tiny i sim plificades, 
es veuell plenes d'ambigüitats eclesials i de gri
sor polí [ ica. 

Crec que realment va l la pena d 'estudi a r un aspecte dc la vida 
dc l'Esglés ia unive rsal que demos tra que els ca mins de la provi
dència són molts i que també en situacions ben d ifíci ls és pos
s ible cont empla r la força d 'una com unitat eclesial i cI desenvolupa
men t de la sc va vicia esp irit ual. 

Quan en tants països les pràc tiq ues re ligioses d ismi nueixen, les 
vocacions abunden menys encara i l'Església perd la seva c redi
bi litat - sobretot en tre e ls joves-, a Po lònia l 'ori entació és total
ment una a ltra: Ics pràctiques rel igioses i l'activi ta t pastora l dc 
l'Esg l é~ia mostre n una cm penta evident, e l nombre ú'aspi rants a l 
sacerdoci con tinua essent bas tan t a lt i en e ls dos t'l ltims anys fins 
i to t ha augmentat una mica, la qual cosa ha irritat fortament les 
autoritats comunis tes del pa ís; d 'a ltra banda , el p res t igi i la in
nuència de l'Esglés ia entre els joves és gra n i la ca tequesi i la pas
to ra l d 'adolescents i estudian ts adq ui reixen formes massives . Els 
es tudis socio lògics han demostra t que e ls processos de laïci tzació 
-estimula ts pels comu nistcs- es va n a tura r sota la influència de l 
Conci li , vers la meitat de ls anys seixanta, i , per tant, han fa lla t les 
previsions de cen s sociòlegs que ra 20 anys preveien la ràpida des
cr is tianització dc Ics masses popula rs, sobre to t en am bients rurals . 

390 



Tot plegat pot resu ltar sorprenen t perquè el catol icisme polonès 
és eminent men t trad iciona l i conservador. ¿Vol d ir això que la 
societat es manté en unes form es immobilistes i conservadores? 
No, és ben bé a l'inrevés: durant els trenta-dos anys de govern co
munista s'ha anat rea litzant una profunda revolució en e l s is te
ma polític, ell l'es tructura soc ia l, en l'econom ia del país i en la 
vida cultu ra l. Gairebé totes Ics formes de vida han es ta t sotmeses 
a violen tes sotragades, to tes 111cnys l'Esglés ia, que pel que sembla 
ha supera t el s peri ll s i les c ri s is després d'un breu pe ríode de 
pe rsecucions ( 1953-56), que per a lt ra banda es va superar sense 
ga ires escarafa ll s. 

De la història antiga a la història recent 

Pl':r fer co mp rendre aq ues ts fets sorprenent s s'han de treure 
a la llum dos conjunt s de fe ts: La hi s tòria molt pa rticu la r del país 
i e l paper important de l'Església en la situac ió polít ica actual. 

Polò nia va ce lebrar, ara fa onze a nys, ci miH ena ri de la seva con
vers ió. Al guns hi s toriadors afirmen fin s i tot que la història del 
c ri s ti an isme a Polònia és més anti ga (100 anys aproximadament) 
s i hom considera la influ ència del ritu eslau dels sa nts Ciril i Me
lod i a la regió del sud de l país. Efectivament, del segle XJlI a l XVlI 

la xarxa dc parròquies es va desenvolupant lentament i podem dir 
que durant el segle XV II, després del Concil i de Tren to, es pro
dueix una profu nda cri stia nització , sobre tot amb la gran ajuda 
q ue representa l'aport ació dels ordes mend icants, els francescans 
i els dominics. Però - i això és molt important per a dedu ir-ne el 
Li pus de ca tol icisme cle l país- aquesta època e ra també època de 
grans guerres que devastaven e l país cies del 1648 i que gairebé 
semp re prenien també un caràcter re li giós: Polòni a llu itava contra 
els moscov it es i els cossacs ortodoxos, contra els suecs, els prus
sians i el s saxons protes tants i cont ra e ls turcs i e ls tàr tars mu
sulma ns; la Repúb lica Po lo nesa, amb un re i escollit per la noble
sa, es co n ~ id l':rava cI bastió cic la c ri st iandat i del catolicisme: el 
pa ís inva dit es c!cfensa\'a amb la creu i la bandera de la Ma re de 
Déu. La defensa de l san tuari de la verge negra de Czestochowa con-
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tra els suecs cI 1655 tingué un ampli ressò popular de tal manera 
que a la consciència nacional, s'h i ha mantingu t com un símbol 
vigent fins a ls na si res temps: es va formar ll avors un estereoti
pus po lonès-catò lic i el poble encara no tenia ben adqu irida una 
consciència nacional però la \'a anar desenvolupant conjunl ament 
amb la consciènc ia re ligiosa reaccionant davant de Ics a menaces a 
la seva fe: e l qui e ra un bon catòli c era un bon polonès i un bon 
polonès era també un bon ca tò lic perquè defensava la fe. L'àmplia 
tolerància religiosa del segle XVI va ser limit ada pe rò el pa ís mai 
no va conèixe r la fnquisició, massa lligada a l poder de l'es tat ab
solu t, i inacceptable per a la noblesa polonesa . 

A la fi de l segle X\' I IL Polòn ia perd la seva independència re-. 
partida en tre Rúss ia, Prússia i Àustr ia; evidentment, a ixò repre
sen ta un gran xoc per a l'Església catòlica que perd els seus béns 
i els seus pri vilegis, però d'aquesta nova situació, se'n deriven dues 
circums tàncies: En primer lloc, es trenca l'aliança -d'altra ban
da ben nefasta- entre «l'a ltar» i «el tron » i l'Església es posa de 
banda de l poble; a ixí mate ix l'es te reotipus polonès-catòlic es vcu 
encara reforça t, car les forces d 'ocupació eren principalmen t e ls 

prussian s, protes tant s, i els russos, ortodoxos. Les lla rgues lluites 
pe r la in dependència nacional (1768· 1820) adquire ixen sovi nt un 
fort verten t religiós. Avui en dia no represen ta ja una sorpresa veu
re com una Església -en aquest cas més aviat tradicional i con
servadora- pot ser la basc i nns i tot c i lli ga m principal d'una 
lluita per l'a lli berament nacional i soc ial, però ci 1860 això era 
més xocant, donat que en aquell a època l'Església acostuma\'3 
a posar-sc a favor de l'ordre establert. 

L'última gran gucrra encara va reforçar la pos ició de l'Església 
que en ca p moment no va col·labora r amb els naz is. Els alemanys, 
ja sigui en ba ta ll es, en camps de concentració o afusellant-los, van 
ma tar més cie dos mil sacerdots i a lguns bi sbes ; es donava amb 
una ce rt a freq üència que els caps de la resistència clandes tina i 
armada fossi n preveres. Conseqüen tment -cosa estra nya pe rò ca
rac terística a la histò ria de Polònia- la invasió de l'exèrcit roig, 
que si bé va treure els nazi s, va introduir, pel seu cantó, l'ocupa
c ió comunis ta, va aprofundir encara més l'arrebment de l'Esglé
sia entre el poble polonès : en efecte , la revo lució socia l va des· 
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truir Ics antigues estruc tures que haurien pogut desprestigiar l'Es· 
glésia enfront del poble i, a la vegada, el règim totalitari anticris· 
tià \'a. es tablir uns lli gams en cara més po tents entre el clergat i el 
poble; pot semblar una paradoxa, però va ser justament en e ls 
temps del més rígid esta linisme, mentre ci cardenal primat i al· 
guns bisbes es Laven empresonats (1950· 1956), quan l' Església po
lo nesa va aconsegu ir el grau m~s profund d'integració socia l, més 
encara que abans de 13 guerra, quan Polònia cra independent ( 1919. 

1939) i l'Església tenia una posició privilegiada. 
Podem afegir aquí algunes notes complemen tàries : 
1. Abans e1el 1939 el s clergues sovint tenien relacions molt 

amistoses amb les classes prepotents : amb la desaparició d'aques
tes classes, e l fe t comprometedo r també va desaparèixer. 

2. Abans de la guerra havien a.pa regu t partit s polítics radi· 
cals i anticlericals, que ten ien una considerable incidència entre 
els pagesos i e ls obrers; després de la guerra aquests partits no 
ex istiren i e l Partit Comun ista no és autènticament anticlerical : 
és el partit del poder que no té res a veure amb l'antic anticleri
ca lisme. 

3. L'act ivitat pastoral i la rormació del clergat, la ca tequitza
ció i la consciència re ligiosa del s fidels e ra de molta més qualitat 
c i 1950 que e l 1930. 

4. Desaparegueren nombrosos nueli s de lIiurepensadors que 
c~ dona\'cn C Il ambients rural s i que ten ien el seu origen en dis· 
crepàncies amb el cape llà del seu lloc, amb e l rector, etc. 

5. Lcs angoixes \ iseudes en temps de guerra aprofundiren e ls 
sentimcnts religiosos. 

6. L' Esglés ia va esdevenir, i és encara , un suport i un recol
zament a cada acte d'oposició política. Una broma freqüent els 
anys 50 cra d ir: «No, jo no crec en Déu, però vaig a l 'església 
perq uè esti c contra e l govern. » 

L'Església a la Polònia socialista 

Malgrat Ics te rribl es pèrdues que ocasionà la guerra de 1939· 
1945 (6 milion s de morts, la meitat d 'el ls jueus, i el 40 % del 
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patrimoni nacional des truït), aquests últ ims trenta-dos anys el 
país ha aconseguit unes millores incontestables. La producció 
industrial s'ha multipli cat per més de deu, la població de tes ciu
tats va passar del 28 % el 1938 al 55 % e l 1976, ci nivell de vida ha 
augmen tat cons iderablement i s'ha acostat al dels rics països oc

cidentals. 
El q ue cal, de fet, és remarcar sobretot el progrés social i la 

considerable promoció del poble que es consta ta en: 
a) l'extensió de l'educació i de la formació professional (el 

85 % dels a lumnes acaben els es tudis secundaris); 
b) l'interès per l'educació dels infan ts que hi ha en els am

bient s rurals, així com per la formació d'adult s; 
e) un an ive llament molt important de ls sala ri s, que en un fu 

tur pOl se r un factor molt estimable de democratització. Les d ife
rències entre e ls salar is són molt menys ap reciables que a l'Oc
ciden t O a Rllssia, i , quan són grans, són vis tes com un escàndol. 

* * 

El moviment important de laïci tzació no apareix a Polònia fins 
després d'una ce rta libe ralització del s is tema polític i econòmic, 
ci 1956, quan també es liquiden els laole/IOZ i és alliberat el car
denal Wyszyns ki. S'o riginà bàsicament en les migracions mas ives 
vers Ics ci uta ts i els centres indus trial s que desarrelaren les per
sones d e llur ambient na tural impregnat d'una religiosi tat tradi
ciona l i, sovi nt, molt cOlwencional. Un a lt re racto r important en 
aquest procés van ser els mass mediti que obriren Ics portes del 
món dc I::l tecnologia, del consum i del plaer, un món desproveït 
dc valors mora ls i espirituals. 

Caldria aclarir que no va ser la propaganda atca dels marxistes 
el q ue causà un major impacte: el ma rxisme que s'ensenya a les 
escoles i univcrsitals no és pres seriosamen t per gairebé ningú; 
és, s impleme nt , la ideologia del poder. La joventu t polonesa aco~ 
luma a sorprendre's quan troba a l'Occident un gran interès pel 
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marxisme. De tola manera, un;} certa pressió marxis ta deu ex istir 
entre nosa ltres, els polonesos, ni que sigui com a resultat d'una 
influència Inccàn ica, derivada de l'abundosa repetició d'eslògans 
i nocions partidistes. 

Els anys 60, uns ai res nous de ll ibertat travessen l'Església i 
es reprenen les accions pas torals massives: grans pe legrinatges , 
pe regrinació de la còpia de la imatge miracu losa de Czestochowa 
(amb intent de segres t per part de la pol icia). gran concentració 
orga nit zada pels bisbes amb ocasió del miH enari del santuari, crea· 
ció d'un a àm plia xa rxa de parròquies uni vers itàries, etc. Tot a ixò 
va produir, evidentm ent, una reacció per part del nou cap de go· 
vern , M. Gomulka, que intentava, sense gaire èxit, frenar les ac tivi· 
tats de l'Església quan aquesta traspassava pels límits d'un culte 
tradic ional; les multes, e ls impostos, les persecucions policial s no 
teni en ga ire èx it , i en al gun cas s 'a rribava a l grotesc, per exemple 
en el de la persecució de la imatge de Czestochowa durant una 
pe regrinació. No es donaven pe rmisos per a construir noves esglé· 
s ies (amb la qual cosa la cons trucció clandes tina d'un 1Ioc de culte 
esdevenia una aventura molt emocionant), s'importunava les per
sones compromeses en l'acció parroquial. També era freqüent la 
retirada dc passaport s a ls bi sbes. 

Tot això no és comparable a la situac ió dels catòlics en e ls altres 
països comunistes , en e ls q ua ls l'Església no pot portar a terme 
cap acció educa ti \'a o pastoral que vagi més enll à del s imple culte 
i es tà tot a lment controlada per la policia secre ta. 

L'èxit més gran de l'e pi scopal polonès dirigi t dcs del 1948 pel 
cardenal primat Stcran Wyszy nski ha estat de mantenir la inde· 
pcnclènc ia de l'Església. E l govcrn pot oposar·se a ls nomenaments 
de bisbes i rec tors, però no pot imposar·los. En les qües tions ma· 
ter ia ls, l'Esglés ia lambé és independe nt de l'es ta t: totes les seves 
ac tivitats són subvencionades pels d iners aportats pe ls fid els, in· 
cloen t·hi la Uni versita l Ca tòli ca de Lublin (K.U.L.). La jerarqui a 
no di sposa de premsa; només té dues revistes de poc tiratge (uns 
50.000 exemplars), molt controlades per la censura , a lgun but
lle tí i a lguna revis ta de teologia. Tampoc no té accés a la televisió. 

Hi ha un diari d 'orientació catòli ca, «Slowo Po\Vszechne», pu. 
blicat pe r Pax, associació formada pcr un grup de catòlics amb la 
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co Haboració de comunistes, però que no té l'aprovació dc la je

rarqui a. 
Un c lemen t important en la vida de l'Esglési3 pol onesa és el 

movimen t «Znack», format per clubs d'intelkc tua ls i graduat s uni
versitaris ca tòli cs, que fan tres revis tes: «Tygodnick Powszcchny», 
se tmanal, amb un tira tge de 40 .000 exemplars, i dues de mensuals, 
.Zuack» (E l signe) i . Wicz» (El lloc), de 7.000 exemplars cada 
tiratge. Juntament amb les ducs universitats, la K.U.L. a Lublin , ja 
esmentada, i l'AC:'ldèmia de Teologia de Varsòvia , lots aquests 
factors cons titue ixen una base per a Ja formaci ó espiritua l i ¡n
Id lectual dels ca tòli cs. 

Aquests component s que acabem de citar tenen una forta in
flu ènc ia en una base molt més àmplia, com són Ics nombroses 
pa rròqu ies universit à r ies: a l voIlant d 'unes tres-centes, recu llen 
de tren ta a quaranta mi l estud iants, el 10 o e l 15 % de la xi fra 
global. 

En un país on els estudiants només poden associar-se en orga
ni tzacions comuni stes, l'al te l-nat iva que presenta l'ex is tència de 
centres cic pas toral juvenil és molt importanl. 

El moviment d'es tud iants - una mena de J .E.C.- di sposa d'u
na bo na revis ta men sual , publi cada pels dom in ics, «Wdvodrc» (En 
ru ta). 

Si bé és verit at que la je rarquia no d isposa de 111ass media, tam
bé ho és que exerce ix una considerab le influència en la vida 
de ls pa ís mitjançan t les cartes pas torals i e ls llargs comunicats 
llegit s a les c~g lés i c s, durant la ce lebració cuca rís ti ca; no perd mai 
ocasió pe r tractar en aquests documen ts els problemes socials i 
po líti cs impo rt an ts, sempre amb e l des ig de fer costal a Ics ca
pes de Ja socie ta t més desproveïdes o a la gent que demana ajuda 
i protecció. o fa ga ire va prendre posició d'una manera molt ex
plíci ta a ravor de ls pagesos amenaça ts per un projecle de lle i que 
conce rnia la propi e ta t de la terra. Igua lment , va fer un3 crida so
bre Ics males condic ions dc treba ll en qu è es mouen e ls obrers 
me13Hú rgics. Així m3te ix , l'Església s'ad reça sov int al govern do
nant la seva opinió sobre projec tes de lle i, po lítica econòmica, es
colar, cultura l, e tc., i a vegades a mb bons resultat s, com va ser el 
cas recent de l projec te dc lle i agrà ri a que va se r re ti rat , i cI del 
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programa escolar dc preparació a la vida familiar, que \'a ser mo
d ifi ca t per tal co m contradeia massa e l pu nt de vis Ia de l'Església . 

Poso de mani res t tots aques ts [ets pe r re r vcure la posició ex
ce pcio na l de l'Església Polonesa en c i bl oc comunis ta; però cal 
fer notar que això pa~sa també a causa dc la s ituació pa r ticula r
men t difíci l que travcssa el govern. 

Entre l'avui i el demà 

El 1970, després dc la caiguda del gove rn de M. Gomulka (a 
causa dc Ics \'ag l1 e~ i revoltes que tingueren lloc a les empreses 
de const rucció nava l de Dantzi g) , Ics no\'es d irec ti ves del P. C., 
amb M. Gieck al davan t, van presentar un nou programa econò
mic; en q uatre anys s'ha aconsegui t un progrés molt conside rable 
en ci camp indu~ lri a l , i el s sala r is, en tre el 1970 i el 1976, han aug
men tat d'u n 40 a un 60 0 0. La princ ipa l fin a lit a t d'aques ta políti
ca e ra, incontes tablement , la d'adqu ir ir una majo r in dependència 
naciona l d in tre del b loc comunista. 

D'altra banda, Ics inversions molt e levades en e l ca mp de la 
ind úst r ia van ob liga r c i go\"ern a augmenta r considerablement els 
prcus de ls p roduc l e~ a limcnta ri s (j uny de 1976), i una vaga gaire
bé genera l, dese ncadenada d'una ma nera espontània, i greus inci
den ts de vi olènc ia en els llocs indus tria ls de Radom i Ursus van 
re r que e l gove rn to rnés enrera en la qües ti ó de preus, pe rò la re
p ress ió va se r dura. Cent enars d 'obrers \·an ser de tingut s j milers 
acomiada ts. Grups d'int eHectua ls van forma r un comitè de defen
sa de ls obre rs (K.O.R), que recoll ia d iners pe r aj udar les [amílics 
represaliades. La K.O.R. ha es tat aj udada per l'Església i una bona 
pnrt dels fons d 'aj uda va ser recolli da a Ics pa r ròquies. El s bi sbes, 
en llur co munica t, es van p ron uncia r d'una mane ra c la ra a raval' 
de ls o brers, demana nt l'alli berament dcb de t ingu t~ i el seu re torn 
a ls ll ocs de Ireba ll. Entre els mililanl s de la K.O.R. hi havia un 
bon nombre de preveres, inteHcc tua ls i es tudiants catòlics, al
guns dels qua ls han estat detinguts o han tingut problemes amb 
la poli cia . 
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Finalment, després d'un any de conflictes, una amnistia conce
dida per Ics au toritats amb ocasió de la fes ta nacional polonesa 
(j uliol del 77) ha alliberat tots els detinguts i condemnat s. 

La situació continua essent difícil perquè els problemes econò
mics obliguen ci govern a prendre mesures d'austeritat i al mateix 
temps a buscar els mitjans per acontentar la classe obrera; en 
aques ta si tuació és indispensable una relaxació en les relacions 
amb l'Esglés ia, que durant un cert temps podrà portar a terme 
les seves tasq ues pastorals amb més ll ibertat. 

En un altre vessant, l'episcopat té perfecta consciència de la 
situació política dc Polònia com a in tegrada en el bloc comunista 
j sense possibilitat d'un canvi en el sistema. Els bisbes han esco
llit una via moderada i prudent: d'una banda intenten defensar 
els drets de l'home allà on sigu in cn perill, i alhora es tableixen 
unes línies genc rals en el sent it d'un alliberament i d 'una demo
cra tització del sistema (la primavera del 77 van fer unes importants 
declaracions a favor dels sindicats lliures, de les eleccions de ve
ritat, etc.). D'a ltra banda, intenten apaivagar actituds massa radi
cals i, segurament pensant en l'i.nterès comú de la nació, mantenen 

tcs is conciliadores. La major part del clergat segueix aquestes di
rectrius. 

* * 

Tots els fets que hem exposat indiquen que la si tuació de l'Es
glés ia polonesa és relativamen t bona; fins j tot s'hi pot observar 
un cert triomfalisme i un sentiment de seguretat que pot parlar 
a ignorar el desa fiament dc la societat con temporània. Malgrat els 
lliga ms profunds en tre el poble i l'Esglés ia, els processos de laïcit
zació van en augrnent; els símptornes es poden veure arreu , sobre
tot en la vida familiar que deixa de ser el lloc on tradicionalment 
es vivia la religió, mentre que ga irebé no apareixen fórmules no
ves de vivència religiosa. La 1110ral cristiana és tractada sovint en 
termes juríd ics. Apareixen petites comunitats de joves, de pare. 
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ll es cn~t l aIlCs, grups parroqui als fonamentats en una ~splrituali~ 

tal no\'a i que tenen també una nova visió de ¡'Església, més pobra 

i més evangèlica. 
J::s innegable que Polònia té possibilita ts d'entrar en la nova 

cu ltura indus tria l i en la societat postindustri al amb una Església 
forta i arre la da a la vida del país, una Església que sabrà tornar a 
crear el sent il del sagrat i de la comunitat d'amistat i amor, ober~ 
ta als altres i al servei de tothom, que tant de bé pot fer en la 
societat cont emporàn ia. 
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T -e ., 
MON 

REFLEXIONS SOBRE POLíTICA I FE 

El resultat de les e leccions 

Eli S dc juny d'enguany ens oferí una sorpresa . Els resultats 
dc les primeres eleccions després dc quaranta anys de dejuni de
mocràtic indicaven a Catalunya la victòria de diferents partits o 
coalicions 3mb els següen ts escons en ci Congrés de l'Estat espa
nyol: els Socialistes amb 15, el Pacte Democràtic amb 11, la Unió 
de Centre Democràtic amb 9, el Part it Socialista Unificat de Ca
talunya amb 8. Els partits o coa licions menys afavorits d'entre 
els que obtingueren algun escó [oren: la Unió del Centre i la De
mocràcia Cristiana de Catalunya (2 escons), l'Esquerra de Cata
lunya ( I escó) i Aliança Popular ( I escó). 

Si tenim en compte els diversos estudis sòcio-electorals que 
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han sort it a la llum púb lica, podem fe r a lgu nes consta tacions so
bre c i compo rtame nt de l'e lectora t a Ca talunya. 

Han votat la coal ició Socialis tes de Cata lunya dos importants 
sectors compl etamen t d ife renc ia ts, la suma dels quals ha reeixi t 
amb Ull bri llant result at: pensant en el PSC (Partit Sociali sta 
de Catalunya, Congrés) han ,·otal in tef1 ectuals i treball ado rs que 
to t sen ti nt-sc ca ta lan istes fa n opció pe r un soc ialisme marxista 
!>Lgons Ics lí n ies d 'en Joan Re\'cntós i a ltres companys; pensant 
en e l PSOE ( Part ido Socia lista Obrero Español) han vo ta t in tel
Icctua ls i treball adors més av ia t castellans, partida ris del socialis
me ma rxis ta segons les líni es del líder Felipe Gonzalez, que gr à
cies a la televisió ha tingut ulla gran influència sobre molt íssims 
imm igrats, principalment sobre aquell s que han arribat aquests 
da rrers deu anys i q ue 11 0 esta n d'aco rd amb la política del go
vern . 

Han votat el PSUC ( Partit Socialis ta Unifi ca t de Ca talunya), 
a més de tot s e ls comunistes cata lans (militants i amics), aquell s 
sec to rs d 'immigra ts que han parti cipa t a Ja lluita obrera i urbana 
a mb e ls comuni stes durant els anys 60; generalment, a diferència 

de la clien te la del PSOE, és una immigració bastant integrada a 
la re ivind icació nacional cata lana. 

Ha \'o ta t la coa lició del Pacte Democràti c la gen t catalanista 
que ra opció pe r una política dinàmica de centre-esquerra segons 
e l p rog rama d 'en Jordi Pujol i els seus homes , i també d 'aquell s 
que volen un socialisme no mar\:ista segons Ics lín ies d 'en Pa
lIac h (mon e l gener de 1977) i del seu successor Josep Verde i 
Aldea; han vo tat el Pac te, grans masses (amb molts t reball adors 
i pagesos), per exemple, del Ma resme, el Bages, l'Osonès i el Va. 
lI ès Oriental. 

Ha votal la UCD (U nió de Cen tre Democrà tic) la gent poc in
formada i poc conscien t dels problemes de Cata lunya, i que so
lament creu en els qui manen (que a més detenen els grans m it
jans de dirus ió i propaganda) ; la gent enamo rada de la figura 
de l president Sua rez (amb repe tides exhi bicions a les càmeres de 
televi sió); gent modesta a voltes, gent benestant en altres casos, 
que en general 11 0 vol problemes i que per això vota el partit del 
govern . 
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Ha votat la UC-DCC (Unió del Centre i la Democràcia Cristiana 
de Ca talunya, a més dels militant s i amics d'Unió Democràti
ca de Ca talunya (partit d'honrós tes timoni a la nostra terra) , i dels 

partidaris del Centre Català, gent creien t i catalana que cncara 
confia d'alguna manera cn ci retorn d'una democràcia cristiana. 

Ha votat Esquerra de Catalunya la gent romàn tica dels temps 
de la Generali tat dels anys 3D, a part d'alguns vots arrencats a al
tres coa li cions amb crítiques més O menys fortes i sovint injustes, 

Ha votat Aliança Popular el secto r . búnker. de cada poble 
i aquells que els deuen favors. 

Reflexions des de l'angle cristià 

I. Sembla que els nostres cri stians han superat l'enfron tament 
ent re creien ts i no creients d'èpoques passades (sobretot durant 
els anys de la República), i que tant els bisbes, com els preveres 
i laics s'han mantingut en genera l al marge de la contesa electo
ra l - almenys d'una manera monolítica-, i que com a cri stians 
no s'han iden tificat amb un parlit determinat. Sembla que ci vot 
dels cristians ha quedat molt dive rsificat. 

2. Els criteris del Vaticà JT han fet que els cristians més ac
tius vegin tOia l'altra gent (cri stian s o no) com a persones huma
nes i co m a fills de Déu. Durant molt de tem ps han treballat amb 
comuni stes, socialistes, anarquistes, nacionali stes, e tc., durant la 
c landestinitat i la tolerància, i aquest treball conj unt no ha estat 
un idil'li sinó que ha tingut moltes amargors. 

L'Església ha ret en conjunt una aportació molt valuosa a la 
recuperació de Ics llibertats nac ional s i democràtiques: a través 
dels movimen ts de joventut (bona part dels líders polítics cata
lans han passat per la n c, la JEC, la JURAC o la JAC, la JUMAC, 
la JOC, les Congregacions Mari anes, l'Escolt isme catòlic, e tc., i 
enca ra que alguns di uen que després han abdicat la fe, de fe t man
tenen un respecte ve rs e ls creient s), però, a més, deixant locals 
per a reunions c1andcstjnes, s indicals o polítiques, intervenint da
vant Ics aut o rit ats civil s amb motiu de determinats abu sos, fent 
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declaracionr., públiques de desaprovació o de denúncia d'alguns 
fets, etc. 

3. Actualment hi ha molt s creient s en actiu dintre de les for
macions polítiques com el PSUC, PSC (totes ducs variants), CDC, 
UDC, etc. 

4. El nivell de conv ivència entre els diferents partits polítics 
de Catalunya és elevat, mal grat Ics picabaralles i discrepàncies. 
Aques ta acti tud contrasta amb la dels anys 30, moment en què 
l'insult i la insolència entre els partits eren moneda corrent. Amb 
això 110 volem dir que no hi hagi la denúncia i la crítica de l'altre 
amb to agressiu però civilitzat. Hom es pregunta, fins a quin punt 
no deu haver-hi contribuït l'humani sme cristià elaborat i prac
ticat durant gairebé vint anys en e l si de l'Església a Catalunya. 
Amb tot, no volem si lenciar l'act itud hostil i poc civilitzada d'al
gun s partits reduïts d'extrema esquerra i d'extrema dreta, els 
quals sovint llancen fulls o fan pintades amb insults grollers. Es
perem, pe rò, que aquest ret serà una febrada que anirà desapa
re ixent amb la normalització democràtica. 

Interrogants del cristià compromès 

El militant cri s Li à compromès en un partit polític no passa 
cc rL311l l!nt per un camí de flors i violes. En la seva consciència van 
apa reixent nombrosos i profunds interrogan ts. 

1. La políti ca és l'a rt de governar un poble. Però aquest po
bl e és molt he te roge ni i un partit polític hàbil i ben organitzat ha 
d'influir-hi poderosa ment a fi d'obtenir primer el seu vot e lecto
ral i desprJs una confiança pública que li permeti una estabi1it
zació interna per a desenvolupar-sc. 

De cara a això la política segue ix aquests passos: 
- utilitza tots els mitjans de propaganda, a voltes costosís

sims (que sovint obl iguen a manllevar diners, amb el corresponent 
servilisme), i àdhuc promet a l'e lectorat coses que sap que en 
consciència no pot donar; 

- destaca els seus líders amb tal «vedettisme. que a voltes 
resu lta d'una pedanteria exagerada; 

403 



- crnp ra ks tècniques modernes de persuassió personal (el 
marketing, el IlOuse-to-hollse, etc.), que sovint són un atemp tat 
contra la llibertat de la persona; 

- ataca personalment els líders o els partits rivals, acusant
los de fe ts reals, o a voltes de fet s dubtosos o simplemen t inven
ta ts, a fi d 'agafar pres tigi a basc del descrèdit dels altres; 

- es va l dels homes a mb m és ambic ió, energia i empen ta , que 

sovi nt són els més «ga lle ts», baladrers, pedants, estúpids i injus
tos (certamen t no tothom és així, però sí qu e n'hi ha molts que 
ho són, i això en lOts els parti ts). 

2. Des prés de quaranta anys de franqubme ens trobem amb 
UllS ajuntamen ts i Ull S orga nismes governamental s O pllblics plens 
de corrupció (amb honroses excepcions, certament). Hi ha perso
nes que gràcies a un «el1c/w¡e» figuren en la nòmina d'un aj un
tament o d'un ministeri, en e l qual només es presenten cada final 
de mes a cobrar; d'altrc~ fan compres de terrenys a persones a 
qui volen benefi c iar, a un preu molt superior al del mercat; hi 
ha constructors d'obres que «suq uen » contínuament i desca rada· 
men t els fun cionar is clau a fi d 'obtenir llicències d'obres o bé 
l'assignació dc con trac tes d'adjudicació d irecta (és a dir, no sot
meses a subhas ta pública, per raó dc la «urgència de Ics obres a 
realitz:J.r») a un preu notablemen t per damunt del real; hi ha caps 
de serveis dc co mp res que r eclamen ~upl ements als proveïdors 
i que 3ix í augmell ten en LI niO O un 15 per cell t l'i mport de les fac
tures oficials; hi ha secre taris o interventors d'ajuntament que 
infl en els pressupos tos municipal i els fan aprovar per un COIl

sis tori poc entès a fi d 'atribuir a sous i honoraris e l 40 per cent 
que resulta segons l'actual Ll ei d'Admini strac ió Local; en la ma
joria d 'o rganismes públics hi ha ge nt empl eada de sobres, que va 
ent ra r gràcies a algun enclzufe, i a més molts càrrecs o llocs ne
cessa ri s són ocupats per gent inepta o incompetent. Podríem ci
lar molls més casos de corrupció, rea lmen t sorprenent s sobre tot 
s i tenim present que també hi ha par tic ipat gent que reia osten
tació de «catolicisme» i que fin s fa poc havia tingu t alguna fun· 
c ió directiva en o rganismes ecles ia ls. 

3. Si la democràcia i el règim de partits polítics funciona com 
cal, s'ha d'arribar a suprimir aq uesta cor rupció ( tot depèn del 
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zel que hi posin els nou ~ gove rnants). Ara, però, e n el si de molts 
partits polítics van apareixent gen t ambiciosa, a voltes oporlunis· 
ta i cobejosa d'honors i cà rrecs, que galleja molt i crida contra 
els altres acusant·los de botiflers. Però s i e ns rixem e n la seva 
vida persona l ni hi veiem ta n ta democràcia ni l'honestedat que 
pregonen; és gent que vol fer mè rits, que es fa autopropaganda 
i que arriba a trepitjar rins i to t ebo companys. Amb més O menys 
grau els partits políti cs aprofiten els seus serveis (perquè «en 
política només tira endavant l 'ambició», diuen) ja que la seva agres
siv itat (en podríem dir dcmagògia) dóna renom a l partit i e l fa 
avançar davant l'opin ió pública. La consc iè ncia d'home i dc cri~· 
tià se't remou en pensar que homes d'aquesta mena que ocu· 
pen llocs dirigents a ls partits en un demà proper poden arri bar 
a governa r . es la hi stò ria que e~ r~pctci.\. Recordem e l de111ngog i 
a mbiciós Alejanclro Le rroux , an ti clerical i an ti ca tnlà, memb re del 
primer govern de la I J Repúb lica c~panyolé1, el qua l resullà també 
imp lica t, l'any 36. en la gran eSlafa qUl' Strauss i Perlow feren a l 
govern. Afortunadament la major part dt.·ls polít ics actuals són 
gen t honesta, idealis ta i més o menys competen t e n c i gove rn , amb 

tot l'apa rició de pe rsones cie projecc ió tèrbola e n e l camp de la 
polít ica té la seva importà ncia. Fóra a llò del cuc que es posa en 
tota mena de fruita. 

4. Hi ha també crist ians -afortunadament pocs, de mo ment
que I.reball en sobre to t per la resurrecció d'uns pa r tit s polítics con· 
fessionals, capaços de ddensar e n ci pa rl ame nt i davant l'opinió 
pública la prohibició del divorci i la penalització greu de l'avor· 
lament. Però aqucs ta acti tud topa a\'ui amb les aspiracions de la 
nostra societat -que més que an tic lerical és lai ca, e n el bon sentit 
dc la paraula-, asp iracions que a punten vers un s objectius més 
adequats a la rcalitat i ycrs una nova concepció del respecte a la 
pe rsona humana. 

5. Penso que ca l posar e l sege ll del cris t ià més aviat en una 
accep tació ponderada i conscient de ls valors dc la societat actual; 
més qu e ddcnsar una confess io nalitat re ligiosa c i cris tià ha de 
pensa r en l'ex igènc ia d'una honcs teta t personal i coHectiva no 
només d'el l mateix sinó de Iol el partit i dc Iota la comun itat on 
actua. Cal menar una lluita aferrissada contra la corrupció, dis-
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tingint. però, molt acuradament cada cas per tal que no es vegin 
d imonis pertot arreu i perquè no s'acusin de corruptes situacions 
simp lement co nfuses. El polític es deli a l poble i ha cie demostrar 
contínuament la seva capaci tat de governar però també la seva 
honradesa en la gestió pública. Certament que cat aprofitnr tot s 
e ls mitjans moderns de difusió perquè el propi partit sigui conegut 
i votat, però cat cercar sempre el punt d'equilibri entre aquesta 
necessi tat i la d'una vida normal, digna , jllsta i honrada. E l segell 
del cristià s'ha de veure també en la serietat dels seus planteja
ments polítics (i no em rerereixo a l'actitud radical o a l'ac titud 
pactista) i sobretot en la seva actuació: amb una ti ca, amb una 
transparència, amb una voluntat de servi r cI poble. 

6. Sovint hom es desmoralitza quan veu , a més, els proble
mes tan importants del moment present i la seva complexitat : 
¿s'aconseguirà l'autogovern a Catalunya?; ¿serà Ull autogovern 
real, generós, o bé migrat i racionat?; ¿es resoldran els greus pro
blemes econòm ics corn la inflació, l'atur, la manca de llocs de 
treball, la conflictivitat labora!. .. , ¿es resoldran els problemes de 
la participació i l'eficàcia sindical , malgrat les divergències i les 
discussions en tre Ics dife rents centrals?, ¿serem prou lúcids tot s 
plegats per a superar la demagògia i anar a la realitat de les 
coses: resoldre els dèficits escolars i urbanístics i els proble
mes socials als barris?, ¿serem capaços de superar la «desestabilit
zació», o s igui, aquestes accions de violència per crear una psicosi 
de manca d'estab ilitat al país, romentada i realitzada per l'acció 
de grup c;:; extremistes, entre e ls qual s hi ha certament grups d'es
querra però amb el diners i el suport de grups d'extrema dreta?; 
¿Ens deixarem endur per la crispació provocada per abusos de 
l'autoritat civil, i en farem qüestió de principi deixant de treba
llar i d 'actuar per resoldre e ls problemes econòmi cs i socials del 
país? 

7. ornés amb una voluntat decidida de servei a l país, d'estu· 
di objectiu i a fon s dels problemes i de les qüestions, acceptant la 
reaJitat de Ics coses i de situacions adverses, amb la consciència 
que l'actuació individual o de petits grups testimonials no porta 
avui a res, amb la consciència que haurem de coI'laborar i lluitar 
amb persones plenes de falles i defectes -però persones per da-
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mun t dc tot- i que pot ser tenen una ideologia diferent de la nos· 
1ra, posan t amor i enteresa en tota acció empresa, i descobrint 
cI :-,~nl i1 de Déu en totes les coses ... només així té sentit que un 
c ristià con tinuï fent política en aquests moments; només així tin
drà un sen tit treballar en la construcció del país. 

Josep Castaño 
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4 
VENTS 

Barcelona 

Antoni M. Serramona, 
consiliari europeu de la JEC 

A l'e 'l1orn de la Pasqua d 'aquest 
any ha estat nomenat cons iliari 
europeu de la JEC (Joventut E s
tudiant Ca tòlica) el P. Antoni M. 
Scrralllona, C. O. Donaren la no
tícia els diaris «Avui», {( La Van· 
guard ia . (19-1 V-77 ) i «El Correo 
Catalan . (22-1V-77). 

El nomenament a proposta unà· 
llime dels moviments es tudiants 
ca tò lics vi nculats a la J EC d 'Euro-

408 

pa, ha es tat fet per un altre català, 
ci ll eida tà Bonaventura Pelegrí, 
consi liari mund ial del Moviment 
Internacional dJE~ tud iant s Ca tò
lics (M l EC, la b ranca es tudiant de 
Pax Romana) i la Jo ventut Estu
d iant Catò lica lnternaciona l (JE
Cl ). El P. Antoni M. Serramona 
nasqué e l 1941 a Algua ire (Segrià). 
Estudià i s'ordenà a la diòces i de 
Ll eida, on treba llà COI11 a vicari, 
rector i d irec tor de la ràdio dio
cesana. Després es tras ll adà a fer 
estudis a Salaman ca i dc retorn 
ingressà a l'Orat o ri de Sant Felip 



Neri de Barcelona. Des d'a lesho· 
res ha treballat amb els universi· 
ta r is, primer en e l Catecumenat 

n ive rsitar i, després a l naixeme nt 
del Secre tariat d'Universi taris 
Crist ians ( 1970). Des del 1975 i ja 
en el M U EC Calalà , ci P. Serra
mona ha con tin uat aq ues ta tasca 
en es t reta co Haboració amb a ltres 

moviment s s imi lars a Europa, es· 
sen t un dels cons iliaris peoners 
d'aques t movi ment. 

Amb la seva elecció i el seu no. 
menament es fa un pas més vers 
la convergència i vertebració del 
treba ll pas to ral en ci medi estu· 
clia nt a nivell europeu en un mo. 
ment particularment important. 

Girona: Després dels canvis 

Ja fa més de tres mesos que 
he m estrenat un nou equip de 
govern a la diòcesi amb cinc anys 
de manda t per davant. Mn . Xa· 
vie r Xutglà és el vicari general de 
Cúria, Mn . Joan Busq uets e l vi· 
cari general de Pastoral i Mn. Es· 
teve And reu ac tuarà com a se· 
c retari cie la Vicaria cie Pastora l. 
Darrera aques ts nom ena ments hi 
ha hagut també canvis en el Se· 
minari i e n d ireren ts parròqu ies i 
s 'ha creat la De legació d'Aposto
lat Seglar. 

La tònica amb què s'ha arribat 
a to ls aq ues ts canvis ha estat la 
lentitud i e l titubeig. Tampoc no 
es pot dir que la imaginació hagi 
triomfa t. Hi ha hagu t més d'en· 
dreça dins la male ixa casa que no 
de ca nvis radicals . El bisbe no 
ha vol gut fc r tre ncadissa i s'ha 
voltat de gent que per d iversos 
conce pt es ja te nia prop. Pe l que 

fa al Seminari ta mbé ha prevalgut 
la vol unta t decidida d 'assegurar 
c i marc que la diòcesi té per a 
l'encaminament dels joves al sa· 
cerdoc i. Dc delegat d'Apostolat 
Seglar han des igna t Mn . Josep 
Iglésics, Ull home preocupat des 
de sc mpre pc r les qües tions so
cia ls i en especial pe l món obrer. 
Respecte a ls a ltres nomena me nts, 
tinc la impressió, que els qu i ma
llen \'an rent el que poden, mer 
ve nt·se e ntre nega tives i algun sí 
ple de resignació, din s una certa 
política de crear noves parrò· 
quics . 

El que a lgun s es pregunten a ra 
..!S què rarà el nou govern . ¿ Es 
dedi carà a apunta lar coses?, 
¿a re instaurar institucions?, ¿a vi· 
tali lzar rea litats noves?, ¿ treballa· 
l'à a parti r d 'un pla pas tora l?, ¿fa· 
rà la pas toral des de Girona o es 
dedi carà a córrer pe r la diòcesi de 
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nord a. sud ?, ¿farà un equip de 
treball O un clan ideològic? .. 

Pcr ara tinc la impressió que 
el que estan fent és resoldre qües
tions immediates que sorgeixen a 
cada pas i q ue podrien donar fei
na no a dos, sinó a quatre i cinc 
vicari s general s. t.s la trampa 
que haurien d'evitar per tal de no 
cremar·se en pocs mesos. Evident
ment que agafar el toro per les 
banyes, que voldria dir segura
menI rer un replantejament de la 
pastoral a partir d'un pla seriós 
adequat al temps que travessem, 
no ho podran pas realitzar, per
què, enlre e l Dret Canònic que 
està per renovar a fons, les confe
rències episcopals, que no troben 
del tal ci seu paper, i l'es til cleri
ca l agafat a formes de poder, pri
vilegis, drets adquirits i pors 

Ventall lleidatà 

Els coHegis i els adolescents 

Comença un nou curs. Ll eida té 
un índex molt elevat de coBegis 
que d'alguna manera depenen de 
l'Església: onze grans edificis que 
no es limiten a la Bàsica sinó que 
estan a l'altura dels tres instituts 
es tatal s. Tots aquests col'legis són 
dirigits per institu cions religioses 
femenines o masculines o bé per 
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paralitzadores, hi trobaran unes 
barreres insuperables. 

Però hi ha una cosa que certa
ment podrien fer els nous vicaris: 
recollir lot s igne d'esperança que 
hi ha en el cor del poble c ri stià de 
Girona i en el si de les comunitats 
de creients. Com fer-ho? Torno a 
la idea que ja vaig dir en la pe
núltima crònica: prepa rant i cele
brant unn Assemblea Diocesana. 
Estic segur que acostar-nos, sen
tir-nos i prendre una sèrie de de
ci sions en comú crearia un mo
mel1l nou i el bi sbat deixaria de 
ser una entitat sense nom propi 
per a esdevenir una comunitat de 
persones que sent la responsabi
litat de testimoniar a l'home de la 
nova situació que Jesús és el Sal
vador. 

Rall/on Oller 

laics (Opus) o pe r la mateixa Es
glésia diocesana (Episcopal). Con
següentment , una gran part de 
les tasques amb els adolescents a 
la ciu tat dc Lleida recolza en l'es
tructura escolar. Potser hauria de 
ser d'una. altra manera, però és 
a ixí. 

Aqu esta plataforma ha agluti
nat un equip d'educadors anome
na t «intcrcoHegial», el qual pro-



grama un conglomerat d'activi
tats ca teq uètiques de cara als es
tudiant s dels cursos superiors. I 
la raó per la qual crec que no 
hauria de ser aixf és perquè amb 
aquesta estructura e ls adolescents 
queden mancats en llur fe d'un 
punt de referència a la comunitat 
adulta. Encara que reconec que 
la qüest ió és com fer aquesta con
nexió. 

Una altra xarxa 

A Lleida, al començament de 
curs , ha funcionat una xarxa de 
reunions dels diferents moviments 
especia litzats d'Esglés ia , els quals 
acaparen moltes hores nocturnes 
a ls consiliaris, Ja ies, reli giosos. 
etc., dedicats a l'animació de llur 
fe . Hi ha dos moviment s : el MUEC 
(estudiants) i el del medi obrer. 

Una parròquia 
també amb els joves 

Entre la tasca que a moltes par
ròq u ies ~s fa amb els joves, des
taca e l que realitzen els sacerdots 
de Sant Pau, pa rròqu ia més o 
menys obrera formad a per im
migrats i si tuada a la barriada de 
la Mario la. 

L'acció que d'aquesta parrò
quia, per ara força constan t, po
dria classificar-sc com una Acció 
Catòlica General depenent de Ma
drid. AI final de setembre uns 
quaranta jove~ es varen reunir 
amb els mossens a prop del Piri
neu pe r tal dc programar i COI1-

cre lar leo;; Iíni cs del curs. Déu n'hi 
do! 

les comunitats de base? 

Ducs comunitat:::. dc base s'han 
trobat al Pirineu, encara que amb 
o bj ectius diferents. Totes ducs, a 
través de la trobada, han afermat 
e ls seus propòsit s catequètics i 
evangelitzadors. Una (amb 50 
mem bres: pares i fills), amb l'e
quip d'adolescents, ha passat deu 
cli cs en un racó de la Vall d'Aran; 
l'alt ra , amb un ritme més intens, 
ha passat uns quants dies a l'o m
bra de la catedral romànica de 
Roda d'l sàbcna. 

Una mostra del món rural 

Una man ifestació ben diferent, 
però no menys rica, ha estat la 
primera trobada mass iva pastoral 
de comcnçamen t de cu rs, orga
n ilzada pe l Consell Comarcal de 
Ics pa rròq uies de la Vall d'Àger, 
Santalinya, Tartareu , Os de Ba
lague r i una colla de poblets, que 
es \'an reunir durant una jornada 
a l moncst ir dc San ta Maria (Ma
l'i ~ I cs-A \·cll ancs). 

Un tota l de cin c-cent s assistents 
- pet its i grans, ja que la vida 
porta menuts-o Tota una jorna
da plena d 'ac tivitats. T al final del 
dia una densa sessió d'informació
rev isió dc Ics tasques del curs 
passat i ¡'anunci de les línies de 
fons d'aquest curs. 

El bisbe de la Seu i el vicari epis
copal dc Lle ida, com uns cris-
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tians més de la comunitat, van es· 
col tar les aportacions i hi van dir 
la seva paraula encora tjadora. 

Retalls de diàlegs clericals 

«Què diem des de Lleida sobre 
l'actua l moment polític? Com es 
viu aq uest moment en el nostre 
bisbat? He fet aquestes pregun
tes a L1n grup de companys més 
o menys connectats arnb el món 
rural, i també e n relació amb e l 
món urbà. Vet aqu í algu nes res· 
postes: 

-« Penso molt e n aques t mer 
me nt que estem vivint. En gene
ra l Ics persones ens movem mo lt 
més que aban!o.. Hi ha la gent que 
es mou i la que queda més estan
cada però que té necessitat d'en
teral'-se de Ics coses. H i ha els qui 
\'énen ci d iumenge a l'església i 
que es ta n a l'agua it del que di
rem.» 

- «La gen t sap q ue ha canviat 
la s ituació, s i bé no sap cap on 
an iran les coses; els pagesos te
nen por d'una ines tabili tat econò
mica, mai no havien tingut tanta 
por com ara. S'adon en que s i sub
sis te ixen és gràcies a l'es talvi i a 
la gran quant itat d 'hores que fan 
i no comptabilitzen, ta l com es fa 
en el món indus tria l i urbà.» 

- «Darrerament ds pagesos 
vcuen que ara se' ls paga bé la 
fruita, amb to t no res ten t ran
quil s ja que no veuen que aques t 
procediment sigui se riós, c lar i 
estab le ... es t ic pe nsa nt en Ics ac-
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c ions d'a lguns !' indicat s. Encara 
q ue cobrin més, la seva si tuació 
econòmica no està resolta .» 

- . Cree que ci clergat, després 
del fe t e lectoral, hem de parlar 
d'una a ltra manera a les esglésies; 
actua lmen t potser a lguns estem 
pe rden t el tren. Molts actes i mol
tes pred icacions del clerga t són 
conside ra ts desfa sats. D'alt res sa
cerdots es consideren e lls matei
xos in capaços d'entendre la nova 
s ituació i, per tant , dc dir-hi una 
paraula eficaç.» 

- « El nostre món està canviant 
te rriblement. El vocabu lari , I.a m
bé. Per als \clls la parau la lliber
tat cstü relacionada amb lliber
tinatge però s'adone::n que quan 
avu i dia d iem ll iberta t volem d ir 
a lguna cosa més. El nou contin· 
gut pod ri a ser expressa t amb els 
1110 ls autonomia, justícia i igual· 
tal d'oportunitats. » 

Vallbona de les Monges 

Un grup cic mossens del món ru
ral dels b isbats de Solsona, la 
Seu d'Urgell i Lle ida s'ha n reuni t 
en aquest monestir. Aquest g rup 
e, reuneix me nsua lment per com
part ir , revisar i conc re tar la seva 
acc ió amb e l jovent del poble . 
Aquest cop la t robada es feia pe r 
conc reta r Ics lí nies de t reball per 
aquest any. Cal de ixar constància 
que !3mbé han fet alguna cosa 
s ,' mb1anl els cOll1pOnf'nlS dels a l
tres dos moviments especialit za ts 
que actue n aquí: c i del món dels 
c!o>tud ian ts i el del m ó n obre r . 

Xavier Batisle 
Os de Balaguer 



Crònica de Mallorca 

Turisme i politica 

Ja hem passat ¡'estiu. Un bon 
esplet de tu ristes. Ouverbokil1g 
com a fruit a del temps. Però, tu
risme d'espardenya i senalleta, de
senCÍs dels qui aquí sempre han 
somniat e n les vaques grasses ... 
Un estiu, en definitiva, no gaire 
d iferent dels a ltres, amb l'assegu
r.:: nçn dc l'afluència d'es trange rs, 
però que no ha solucionat la crisi 
econòmi ca que cueja en l'atur i 
en l'alça del s preus cada dia. 

I dc p olítica , què? Com pertot 
arreu, tenim assemblea dc parla
mentaris que es reune ixen i discu
te ixen, i xerren d'au tonomia, i. o' 
no acla re ixen gaire c i panorama 
illenc. Ja vaig parlar del resultat 
de les e leccions , amb la magra es
tratègia i e l re:-,ultat Ilu l de les for
el'S naciunalistcs i a utonom is tes. 
E l lS cie j uny no ens ha tre t cie 
damunt Ja p: ri sor pro\'in ciana. En
C:lra e l PSOE és l'úni ca força que 
gosa pré mer l'accelerador en la 
qüestió autonòmica i nacionalis
ta. El s al tres, simplement s'abs
tenen a l'hora de votar ci suport 
a l'ensenyamen t de la ll en gua . 

L'Esglés ia ha estat més tos t al 
marge de l'evolució política. Per 
res no hi ha hagut referènci es a 
qüestions religioses en e l nou ca
mí encetat de la democràcia. Crec 
que no cal a fegir res més sob re 
aq ues t punt. 

12 

De la vida eclesiàstica 

El final del curs passat va ser 
marcat per una certa expectativa 
ell e ls possib les canvis del con
sell episcopal. A Ja meva crònica 
an terior, ja vaig dir que s'havia 
env iat una enquesta sobre el ju
dici i la po~si ble reno\-ació del 
gO\'c rn de la diòcesi . Sembla que 
la gen t no es prengué amb gaire 
e,ltusiasme ai xò de les respostes 
i les p roposicions de noms. Fins 
'1 I'a no se n'ha sabut res , del re
~ul l at de l'enquesta. 

Dia 1 I de juliol es feren públi cs 
els nomenaments. Vicari general, 
Mn. Bartomeu Vaquer, que era 
aban'\ vicari de la zona IV. Que
den els clos vicaris de Ciutat, Mn. 
Joan Soler i Mn. Joan Bes tard . 
Dos nOlis vi caris episcopals per 
a les zones III i IV: Mn . Sebastià 
S a lam i Mn. Josep Es telrich. 

Queda , per tant , la d ivisió de 
Ciutat en d ues zones, cosa incom
prens ible pe r a m i, i c rec que per 
a d'altres, que lleva coo rd inac ió 
pastoral a u na uni tat tan clara i 
Iblllpant COIn és Ciutat. Tal vol ta 
es renunc ia ja a aqu esta coordina
ci(¡ després del fracàs de la Set
Illana dc Pastoral Urbana (juliol 
del 76), fracàs no en la seva cele
brac ió i Ics seves conclus io ns, s inó 
en b sc va nul'la apli cac ió, fi ns 
ara. 

Per altra banda, encara no tenim 
programac ió del nou equip de go-
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vern ni sabem res de la seva re
lació amb alt res realitats dioce
sanes, com per exemple les diver
ses delegacions i comissions. 

Les darreres reunions del con
se ll presbi te ral ( 14 de maig i 18 de 
juny) tracta ren clel tema de la ju
bi lació d els capellans. Ara sembla 
que és a punt de sortir un decret, 
segons el qual, com an ti cipava a 
la darrera crònica (nllm . 49 de 
«Quaderns»), la jubilació serà vo
luntària als 65 anys , forçosa per 
als rectors a ls 70 i per a ls altres 
càrrecs als 75. Els nomenaments 
es faran per cinc anys, i es revi
saran tots aquell s que ja duguin 
més de cinc anys . 

També s'espera la renovació del 
co nsell presbiteral amb l'elecció 
de nous arxiprestos pel mes d'oc
tubre. 

Centre d 'estudis teològ ics 

Ja en l 'acabamen t del curs pas
sat i durant l 'estiu, s'han fet reu
nions i plans per donar més vita
litat i eficàcia a aques t centre que 
ha de promoure la vicia ¡ntellec
tual de l'Església ma llorqu ina. Hi 
h~gué r umors de crisi i de ten
sions, q lIe tingueren ressò espe
c ia lment en les esferes conserva
dores, retgirades sempre per pres
sllmptes desviacions doctrinals. 

A la f i s'ha fet una distribució 
de Ics activitats del Centre, que 
han quedat fixades així : classes 
de teologia en la secció diürna 
(sobretot seminaristes) i la noctur-
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na (religioses i seglars); formació 
permanent del clergat i de religio
ses; ca tecumenat i curse ts a po
bles, mitjans de comunicació so
c ia l, centres de formació , presèn
cia a la Universitat i en la cul tura 
mallorquina , i seminari de pro
fessors. 

Altre s not íci e s 

Dia 3 de juliol es reun iren a 
Llu c mil dos·cen ts al'lots que ha
vien rebut la confirmació durant 
l'any. FOLI lIna fes ta simpàtica, 
pl en~ de jo\'entut , dc cançons i 
també d' Esperit. 

Per cert que Lluc, el santuari 
princ ipa l de 1'1IIa, vol emprendre 
des del mes de se tembre una àm
plia renovació del seu es til , acolli
ment, servei s, etc. , en la lín ia d'u
na trad ició ben mallorquina (<< Lluc 
per Mallorca ~s encara el sant ra
có de la llar ... > , canlà Mn . Costa 
i Llobera) i d'una obertura a les 
necessitats rea ls dcl nostre país, 
amb una fidelitat constant a la 
personalitat del nostre poble. El 
nOli equip dc missioners dels Sa
grat s Cors que s'ha fet càrrec del 
santuari té uns objectius ben clars 
en tot això. 

També dues <.:ongrcgacions reli
gioses nos tres han celebrat capí
tol general : Ics Francescancs i les 
Teatines; i les Germanes dc la Ca
ritat han tingut assemblea gene-. 
ral. 

Càri tas diocesana ha tingut 
aquest estiu activitats preferents 



en l'Escola d'esplai i té grans pro
jectes en e l seu secretariat per a 
gitanos. 

Digue m finalment que els dies 
4-9 de j u liol hi hagué una convi· 
\'ència dt.: sacerdot s de Catalunya, 
València i Balears a la Porciúncu
la, organitzada per la Unió Apos-

Solsona: Som allà on som 

Els solsonins, gràcies a Déu, 
hem deixat de ser notícia, havent 
enlrat finalment en la normalitat 
j eràrquica: tenim un bisbe que 
ho és i en fa. Bé o malament? No 
vu lgueu ser tafaners, amics lec
tors. Déu i el temps ho diran. De 
moment, bé, molt bé, diria jo, tot 
i que ha tingut alguna e nsopegada 
prematura a causa dels nomena
ments , la prova de foc de tot bis
be. I Ics que li esperen! Amb tants 
anys de desgovern i d'amobilitza
ció , tothom se l'ha anada campant 
i és molt dif(ci! ara de fer-nos 
llaurar dret. Problemes que a l seu 
temps haurien pogut solucionar
sc amb més o menys facilitat, 
s'han anat agreujant , agreujant 
nns a ex igir la sempre dolorosa 
int erven c ió quil1Jrgica . En això, 
però, el nou prelat no hi té cap 
culpa , és ulla re ixu ga he rència que 
s 'ha troba t. 

tòlica. Hi assist iren 35 capellans 
de la pcn ímuIJ i 60 de Mallorca. 
Lc~ ponències roren de l P. Basi li 
Girbau, P. Ra mon Ba llester, Mn. 
Antoni Oriol, Mn. Joan Capó, Mn. 
JUSl: p Llana~ i Don Jesús Garay, 
director de la Unió Apos tòli ca a 
nivell de l'Estat espanyol. 

Pere Llabrés 

Per altra banda el bisbe sol no 
és pas lot e l bisba t -per més que 
en una rdxa com la nostra la mi
tr::t pes i enca ra mo lt , cada dia 
meny~-, ni jo sóc qui, pecador 
de mi. per a so tmetre a judici pú
b I ic ci meu su perioI" - per més 
que aques ta tribuna de «Qua
derns» em perme ti una certa dis
tància, més aparent que real, de s 
d'on contemplar els fets i les per
sone~ amb una certa objectivi
tat-o Ca l donar-li honradament, 
al bisbe Miquel, un lla rg crèdit de 
temp'-l i dc confiança; almenys jo 
l'hi he donat des del primer mo
menl. Se' l mereix, e l necessita. En 
resum i scnse més preàmbuls: som 
a llà on 50111, e ll i nosaltres embar
cats en la mateixa nau, o en el ma
teix carro , per continuar amb el 
sím il de temps enrera. 

(do sóc ci vostre bi sbe Mique1. » 
Amb aqucstes parau les de to fa-
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miliar es va presen tar e l dia 29 de 
maig a la catedral de Solsona ple
na de gom a gom, Mons. Miquel 
Moncadas i oguera, fil l de Ma
llorca, vingut de Menorca, posant 
fi a l'i nterregne del bisbe Joan i 
al pont if icat del bisbe Josep. «Crò
nica d'una esperança», vaig inti
tular la ressenya d'aquella diada 
publicada en a lgun lloc, sense po
der-me sostreure ::\1 sortilegi d'a
quells versos espriuans: «Parlo 
d'esperança, / desesperançat: I un 
vell mot no calma / més antiga 
fam ... » En aquella da ta «més que 
prendre e ll possessió de l bisbat, el 
bisba t prengué possessió d'ell ., en 
rrase que no és un «retruécano » 
de Ics velles classes de retòrica 
sinó una pura transcripció evan
gèlica i que fins al present, a des
pit dels cànons, no ha estat des
mentida. Sense haver fet cap visi
ta pastora l a "es ti l d'abans, a ho
res d'ara ja es deu haver menjat 
tot a la botifa rra, això és, ja deu 
ha\'er corregut i recorregut per 
un motiu o altre (una confirmació, 
un aplec, una c'{cursi 6) la majoria 
de les parròqu ies des de Castellar 
de n' Hug a Sidamon . Ha aprofi tat 
les \'aca nces d'estiu --e1l, J'llJ1ic 
que no ha fet vacances- per a 
mantenir contactes informals amb 
Ja gen t. Val a dir que ja deu haver 
parlat amb to ts els capellans i que 
tots e ls capellans que han vol gut 
han pogut parlar ll argament amb 
e ll , captenimen t molt sal udable. 
Si ha convingut els ha ana t a visi
lar a casa seva a ta ll d'amic. Po
d ria con ta r-vos fil per randa la 
his tòria dels cen t q uaranta-un d.ies 
primers de la pas toria moncadia-
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na, però no cal. Hi ha qui el titlla 
de precipitat, de triomfalis ta, d'u
na m ica afectat. Potser s í! Fille ts, 
no hi ha ningú perfecte en aquest 
món! Jo, tot el que puc dir d'ell, 
és que e l trobo atent, delicat, ser
vicial, pac ient, bondadós, i puc 
certifi car que ha vingut a Solsona 
amb iHu sió, gai rebé amb passió. 
Amb un quants banys de «Pa
tum » confio que a nirà encah ant 
amb el nostre tarannà senzill , 
franc, rc¡¡lista, i que, assaborida 
la llu na de mel, connectarà del tot 
amb la nostra tri s ta situació pas
toral. No és que n'hi hagi per ti
rar el barret a l foc, no. No estem 
tan malament COI11 a lgú li havia 
d it , ni tan b¿ corn ell ta l vegada 
s'imagina. Em refereixo a ls ca
pellans. Simplement anem fent. 
Algun s no ens hi \'eiem de cap 
ull, de fein a. ¿Cada dia més en
fredor iLs, més disgrega ts , més es
cèpt ics? Déu sobre tot! Jo crec que 
~i fó ssim capaços de Ires coses: 
d'elaborar entre tots un mínim 
de project e pastoral diocesà (ja 
prou configu rat en les pandectes 
de l'A .. scmb lca Conjunta i dcl dar
rer Consell del Presbiteri); d 'a
germanar-nos bona mica més, o 
almenys de treballar força més de 
conjunt , i dc confiar molt, però 
IllO!t, en l'Esperit que hé deu bu
far enca ra damunt d'això que en 
diem Església; s i ró~sim capaços , 
repeteixo, de fer aquestes tres co
ses, estovaríem prou a lguna lle
bre. 

De to l'a manera alguna cosa bé 
sembla que es comença a llloure 
mai s igu i s inó per a desacred it a r 
els pessimi stes: 



Semi nari i \'ocacions: se n'ha 
ret responsab le un equip de tres 
que poden fe r-ho molt bé, s i és 
que en aquest te r renyes pot ser 
ga ire op ti mis ta_ 

E l nou visitador de re ligioses, 
torna t recen t ment de Roma, pro
met de ficar-se en aques t món tan 
mi~ter i ós per veure si en treu al
guna cosa. 

Tenim un flam ant de lega t d io
cesà de jovent amb barba i to t, 
que tamb¿ pot fe r-ho molt bé. E l 
bbbe Miquel, s igui d it de pas , 
sent una feb lesa pel joven t , i vull 
creure que no ho fa de ca ra a la 
ga le r ia . Bona cosa! 

Per insinuació del Nòs hem tra
mès una ll etra molt bonica a l pa
rc Casa ldàliga, e l Pare Pere , que 
li d iuen a casa seva : « osaltres, 
el Consell de Presb ite ri de Solso
na, Església a la qual pertany en 
l'ac tua li ta t e l vostre poble de Bal
sareny. també volem d ir-vos que 
desitgem sen ti r-nos ben a prop 
\'ostre. Que cre iem que el camí 
past ora l que heu emprès és cvan
g~ l i c. Que segui nt- lo, és com ¡'Es
gIé.., ia retrobarà la seva identitat. 
l que, enmig de Ics nos tres dera
llences i de la nostra vida rutin à
r ia i a voltes insta Hada, el vost re 
exemple és un crit que ens inte r
pel·la i ens convida a fe r del nos
t re m ini s teri no un respectable ta
pabruts de la injustícia, s inó un 
actiu i arriscat servei a aque lls 
que Jesús preferí i amb els quals 
s' identificà: els pobres, els febles, 
e ls abandonats .... Queda bé, no? 
Que no sigui sols li tera tura! 

L'Ajuda a l'Església, lema sota 
el qual hom intenta de promoure 

una vasta corresponsabilita t ecle
~ia l a to ts e ls nivells, és un dels 
camps on actua lment es gasten 
més car tu txos, P romoguda pel 
Consell Diocesà d 'Economia amb 
lot es Ics bened iccio ns episcopals, 
es p roposa d 'establir-la a cada 
parròquia i a cada arxipres ta t 
comptant p referen tment amb els 
laics. Veure m qui n resulta t dóna ; 
a j u tjar per a lgunes experiències 
a nteriors, bo. 

T sobre nosaltres no sabr ia què 
més d ir-vos q ue valgués un ral: 
Que el primer miHena ri del mo
nes ti r de Scrratc ix, que hem cele
bra t no fa ga ire, ens ha deixa t tan 
bon regust que ja ens donem per 
in\'itats a la celebració del segon; 
que en e l mu seu d iocesà tan tris
tamen t ramós no han aparegut en
ca ra les taules, però sí que hi ha 
hagu t canvis en la direcció per 
raó d'eda t : Mn . Antoni Bach ha 
succeït e l Or. Antoni Llorens, no
menat director honorari; que e l 
«Full Di oces3 Vic-Solsona» ben 
a\' i ~ t ser':'l, i desp rés de no poques 
tr iful gues, Ull matrimoni a t res: 
Vi c-Solsona-Tarragona; que anem 
de cara a les e leccions (d ilxoses 
eleccions!) del nou Consell del 
Presbi teri; que s'han mort Mn. 
Joan Pcrarnau i Tres.;;erra, rec tor 
de Biosca (ci «biosca no», que li 
dèiem , to t cor, tot bonhomia) i el 
Dr. Ramon Gras i Closa, canonge 
de la S .E .C.B. de Solsona i no sé 
q uan tes coses més. AI cel s iguin! 
Oo~ menys a la colla , 

I qu è me 'n dieu de Mn. Anton 
Dc ig, b isbe de Menorca ? J::s la 
bomba que em rese rvava per al 
fin a l. Jo , que, mal grat 1'«Aronde-
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ta », encara crec en els bisbes, tinc 
un triple motiu per alegrar·me'n. 
Primer, perquè és un feligrès 
meu. Segon, perquè és un condio. 
cesà meu, gai rebé condeixeble, un 
bon amic meu. I tercer, perquè 
sense donar-me·les dc periodista 
(Ja gent de pagès no en fem la ca
ra), des del mes de novembre de 
l'any passat que anava o lorant el 
rastre dc la notícia. Era llavors 
que nosallres estàvem pendents 
del nostre difíci l part. Recordeu: 
M oncadas-Deig, Deig·Moncadas. 
Qui m'havia de dir que ho havia 
d'endev inar per partida doble! 
Quina ca rambola! De Menorca a 
Solsona i de Solsona a Menorca. 
Un bisbe per un altre. No fa gai
re que jo mateix he escrit : «Ja 
n 'hem remarcat la fidelitat i la 
discreció. Sumem·hi l'esperit de 
treball, la bonhomia i la compe
tència administrativa, i anirem 
perfilant de mica en mica la fi· 
gura del nOli hisbe. No el conei
xeu ? Mn. Deig és un home de ca· 
sa, tan de casa que és del Barça 
(juf!ant a rutbol al seminari tenia 
una esquerra temible; no sé si en· 
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cara la conc;erva). M és pràctic que 
teòric: va anar a saber a Sala· 
manca. Pragmàtic: de seminarista 
Il:'l\'ia fet de refetorer. Realista 
sense enduriment: si li passa per 
la baterola éc; capaç d'escriure 
\crsos i lat. Trempat. Molt mur
ri . Dc moll bon cor. Capaç d'en
tend rir sc i de plorar. Plenament 
conciliar. Va viurc molt intensa
men t el Conci li, tant acompanyant 
ci Dr. Pont, el peoner conciliar 
del, p relats espanyols, com col
laboran t amb Mn. Josep Perarnau 
en I\:dició dels Icx lOS conciliars. 
« De~ prés dc la vocació sacerdotal 
-comen tava un dia-, el ConciU 
és la gràcia més extrao l'dinària 
que Déu m'ha fel. » Què voleu més , 
amics menorquins? Ven int de la 
terra rerma no tingueu por que 
se us ofegui: fill de pa res cafe
ters, tota la vida que s'ha mogut 
entre aixetes d'aigua i ampolles 
dI.! vi. Per si de cas, els seus ger
mans religresos pensen regalar-li 
un bàcul que tindrà forma de rem, 
l així. remant, remant, us porta
rà tots a port. Visca Mn . Antoni 

Climent Forner 

Nal'às-Solsol1a, 17 d'octubre de 
1977 



Crònica d'Urgell 

Vida política 
a les nostres comarques 

Primcramcn t cal que hom pren
gui les eleccions del 15 de juny 
com un punt de partida per a te
nir una visió de la mentalitat po
lítica de la gent d'aquestes comar· 
ques del bisbat d'Urgell. Analit· 
zan t e ls resultats electorals de les 
nOli poblacions més grans su rten 
aquests resultats: 

I r. Pacte Democràtic per Cata· 
lu nya, 23'67 % ; 2n . Un ión del Cen· 
tro Democn'it ico , 23'65 %; 3r. So
c ialis tes de Catalunya, 15'21 %; 41. 
P.S .U.C. 11'31 % ; 5è. Unió del Cen· 
t re i Democràcia C., 10'97 %; 6è. 
Esquerra de Cata lunya, 7'56 %; 7è. 
Alianza Popular, 6'06 %. Seguei. 
xen a ltres representacions amb 
percentatges inferiors a ¡'l %. 

Si compa rem aquests resultats 
amb e ls del gra ns nuclis dc po
blació - Ba rcelona, Sa badell, Man· 
resa, c tc.- ell '" o:tdona rcm imme
diatament dc gran s dife rè ncies 
particularment en els cinc primers 
llocs. Les comarquc.., del Bi sbat 
d'Urgell ma jol'Ïtà riamcnl no són 
socia li stes, els petit'-> i mitjans 
propietaris formen la major part 
del cens (gai rebé la totalitat), i 
aquesta és la raó de la diferència 
electora l amb les poblacions in
dus trials. r si aquests resultats de 
les poblacions m és grans del bis· 
bat, els comparem amb els dels 
pobles i municipis més pet it s , tam
bé hj constatarem una diferència: 
en els nuclis petits majoritària-

ment guanyà Unión del Centro De· 
mocratico, candidatura recolzada, 
amb Aliama Popular, p els orga· 
nismes oficials. Es natural que 
aq uest s tinguin més influència en 
cb poblets, on sempre hi ha un 
esperit més tradicional i por a les 
possibles venjances del cacics lo
cals. En general, però, segons el 
meu cri teri subjectiu, les nostres 
comarques votaren amb seny, 
malgrat les pressions sempre més 
directes i fortes en ambients ru
ra ls. Tots recordem que la provín
cia de Lleida fou la darrera a te
nir resu ltats oficials. 

I ara , què pensa i què diu 
.. l'home de Lleida»? 

Les nostres comarques són ma
joritàriament agrícoles , a excep
ció d 'a!gu ne~ poblacions indus
trial s : Agramunt, Ba laguer, Olia
na. amb un considerable nombre 
d'empleats a la indústria . El pa
gès, a tot arreu i a Lleida encara 
mé~, està cansat d'una s ituació ja 
insu portabl e. A nivell comercial 
és víctima d'un mercat controla t 
i manipulat per persones total
men t al ienes a )'agricultura i a la 
ramader ia . A nivell administratiu , 
tolS sabem la situació lamentable 
del s nos tres pobles: mUlllclplS, 
amb mil ions de pcssetes provi
nent s de l'explotació forestal , que 
nu tenen els servc is pllblics més 
elcmc ntal s... els d iners desapa
reixen. A nivell mun icipal els càr
recs només han estat, en molts po-
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bles, un sis tema perquè una mi· 
nori a oprimís u na majoria. En e l 
moment d 'escriu re aques ta c rò
nica (23 de setembre) resten sola
ment set clics per acabar-se el plaç 
d'informació pública d 'un pla 
d'ordenament urbà que afecta una 
vi ntena de pobles de l'Urgellet , i 
clel qual la majoria dels veïns en
Cc:'1ra no saben res. La base del 
projccte gira entorn d'un ne rò· 
drom, d'u na urbanització i d'unes 
pi s tes d'esq u í. L'agricultura i la 
ramaderia només hi figuren com 
a explotacions i fonts de possibl es 
contaminacions, que molesten els 
senyors que volen que el Pirine u 
sigui ci jardinet de descans per a l 
temps lli ure. 

De tota :lquesta situació, el pa· 
gès n'està cansat; per ah:ò ara sent 
l'esperança d'u n canvi, però se m
prc amb moltes reserves. E n les 
nostres comarques e ls líders amb 
capacitat de go\·ern també h nn 
emigrat , no n'hi ha . Poques persa· 
nes sorti en convençudes de les 
paraules dels aspiran ts al poder 
en els mítings. 

La Generalitat 

Un programa polític dificilment 
entus iasma u n pagès: home de 
la terra que vi u en la pròp ia carn 
e ls problemes de la fe ina, massa 
vegades enganyat i sempre ¡ncom· 
près. L'Onze de Se tembre se ce· 
Iebrà am b signes e" tern s en els 
pob les més grans, però en la ma· 
jor ia dels nucl is rurals ni una se· 
nycra. Caldrà J. fegir·h i la po r o la 
indiferència , en una barreja de 

420 

dosis difere nts, i tindrem l'exp1i· 
caciú d'una postu ra massa gene· 
ra l e n les nostres coma rques. s 
clar que també caldrà tenir en 
compte la man ca d'informació. 

La postura de l'Esg lésia 

La postura de llibertat i neutra
litat és la que han p res els saeer· 
dots i els grups eclesials. es una 
acti tud correcta i elegant que 
plau a tothom. Conec alguns com· 
panys. q ue quan eren inter rogats 
sobre In seva postura personal ún i· 
cament responien :lmb aquestes 
dues car:1cteríst iques : catalanitat 
i democràcia t:. s un ampli \'en· 
lall qu: comprèJl mollL's i di\'e r· 
ses opcion" . Aques ta postu ra 
és molt més difícil e n els po· 
h lcs peti ts on e l sacerdot encara 
és un mena dc líder, «ci mossèn ». 
l ho serà encara més amb moti u 
ue les eleccions muni cipals, en 
Ics quals hi hau rà l'au tèntica pe· 
cira de toc del ca nvi. Aqu í tots ens 
coneixem, pos tures polítiques i 
personals es confonen, lluites elec· 
tor:lls i persona ls es barregen, 
a m is tats i enem istats arriben a les 
urnes ravors i venjances a fecten 
els vots. l caldrà pensar també 
que e ls bún kers locals no voldran 
pas perd re lIu rs situacions de pri. 
vi legi. Ara també e ls sacerdots 
tindran una prova més forta de 
llibertat i neutralita t . Cal espe rar 
que el ~eny i l'esperit de reconci· 
liació s i~ui n la basc de lla nça· 
ment de les nostres comarq ues 
vers ulla vida de jus tícia i 11 iber· 
tat. 

Antoni Mi rabet 



Crònica de València 

L'Església davant 
la nova situació pol itica 

L'Esglés ia al País Va lencià en
cara no ha assimi lat la nova s j· 
tuació social j política. Passa com 
a ls aju ntaments dL: molts pobles 
e n què guanyaren les esquerres ¡, 
tanmateix, continuen mallant les 
dretes, com si res no hagués pas
sat. 

Pel que fa a l clergat de basc, 
n'hi ha de lot, però la imme nsa 
majoria roman indirerent fent ci 
que se mpre ha ret sense preOCl1-
par-se' n , confian t , potse r, que la 
nova política vcrs la democràcia 
no s 'entrecreui amb les estructu
res eclesials. 

Tan sols un reduït g rup de sa
cerdo ts i c ri st ian s dc basc -com 
scmpre- continuen lluitant COIl

tra les maniobres autoritàries din
tre l'Església, per tal que els nOLI S 

aires democràtics airegin també 
cI medi eclesial. 

A nivell de jerarquia, a l País Va
lencià hem de constata r no pas 
poques maniobres d'aquest tipus. 

A València, amb motiu de les 
elecc ions, com ja apuntàvem en 
e l número anterior de «Quaderns », 
e l [ull parroquial «Aleluya», ed i
tat per l'Arquebisb::tt , presentava 
tendenciosament e ls programes 
polítics dels di feren ts part it s, be
nei nt Aliança Popular i co ndem
nant lots els d'esq uerres. Seguin t 
la notíc ia, avui afegim que en al-

" 

gune~ parròquies els rectors es 
l'an negar a repartir el full a ls fe
l ig rc~os, ~oJame nt uns pocs (molt 
pOC"i ) protes tare n davant l'arque
bisbat per aques ta intrusió parti
dista i descarada. Alguns altres 
rec tors, una mi ca despistats, se 
n'adonare n després d'haver-lo re
partit, i el dium enge segUent acla
riren e l tema expressant el seu 
desacord amb el text d'«Aleluya », 

D'altra banda, les mateixes au to
rila t~ d iocesanes, pel que Ea als 
«nomenament s», també semble n 
Lh:cantar-se ge ntilm cnt cap a la 
(d re ta »; i 3ixí es clone n casos com 
cI d'un recto r d'u n poble de 
c in c mil habitants, que amb to la 
naturalitat i progressivament ha
via anat d issole nt-sc entre la 
gent, cornportant-se com un veí 
més, és a dir, enca rnant-se amb i 
e n el poble. T, com e ra de téme r, 
aques ta ta",ca que anava com
plaent tant el poble no esdeven ia 
massa en tus iasmadora per a les 
autoritats munic ipals, les quals, 
a poc a poc, anaren sentint-se des
plaçades en els actes reli giosos. 
Les conseqü ències, tothom les pot 
cndcvinar: 1'3rqucbi sbe, mirant 
abans cic tol el bé dc l'Església, 
ha decidit canviar el recto r per 
tal de congraciar-se l'aristocràcia 
local quc, dit s igui de pas, pe r
tanya Ali ançíl Popu lar, i tothom 
"ap que no resis tirà Ics properes 
e leccions municipals (gràcies a 
Déu ). 

Naturalment aquesta mesura ha 
esdevingu t desorientadora per a l 
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poble, que continua marginat de 
l'ac tuació de l'Església, la qual 
una vcgacla més ha preferit col· 
lacar-sc lluny de l poble, 

A Al acan t, però, el bi sbe Barra· 
chi na enca ra en fa cie més gros· 
scs. E n p lena campanya electoral 
va publi car una Ca rta Pastoral 
que titolava «Fe y opción tempa
ral ». La Pas tora l no tcnia a ltre ob
jecte que condemna r el sociali s· 
me, e l qual, segons e ll , és intrín
seca ment in compa tibl e amb la fe 
c ris tiana. Pcr a recolzar aquesta 
condemna omplí c i document de 
citacions, to tes de la Sagrada Con
gregació del Sant Ofici, la qual 
es va manifestar sobre ci tema el 
1949 , deixan t ben clara l'excomu
nió de tol s cls qui presten suport 
a ls part its comunistes i marxis
tes. La pas tora l, rabiosament in
teg ri s ta i reaccionària, esdevingué 
un bon mate ria l cic propaganda 
en mans dels part it s més reacc io. 
na ris, que cI saberen utilitzar da
va nt Ics e leccions. Aquest fou cI 
cas d'Al iança Popular q ue, des
prés d 'esgotar els c in c mil exem
plars de la pastoral repa rtint-la 
a tothom, hagué de reimpri
mir- la i treure-la al ca r re r com 
qua lsevol pamfle t polític elec to
ral. 

A la vis ta de l'escàndol, un dels 
ca ndida ts d'un partit sociali sta , 
considc rant·se c ristià , reptà el bis
be a un debat públi c sobre el te
ma; monsenyor Barrachina, de
mos trant no creure tant en la dia
lèc tica de Ics paraules, rebutjà la 
proposta , Tanmateix, el debat se 
celebrà a l'emi ssora «Radio Ali
cante_, però no amb el bisbe sin ó 
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a mb un jesuïta que espontània
ment acceptà el repte. 

o sabem si tot aqu cst soroll 
episcopal va infl uir molt o poc en 
Ics e leccions, el qu c sí sabem són 
els resu ltat s , segons els quals la 
proví ncia d 'Alaca nt elegí majori
tàriament ets partits d'esquerra, 
que acapararen ga irebé tot s els 
escons, quedant -sc ~ense cap 
Al iança Popular. 

A la vis ta dL' 1 fluix servc i que els 
ha prc~ tat el bisbe , és de suposar 
que en properes e leccions Alian
ça Popular es tudiarà més bé amb 
qui ra l'aliança . 

El .. propi » de la diòcesi 
en ulengua valencianan 

Dc>prés de Iot a la polèmica en
torn a l 1,lib,.e del Poble de Déu, 
en què la nos t ra jerarquia una ve· 
gadn d i)!ué bl anc i l'altra negra, 
a ra, fina lment, ~' h a prod uït la no
tícia , d i\'ldgada per la premsa lo
cal, de l'edic ió del propi de la diò
ces i \'a len tina en «Iengua valencia
na » (i a ~abeu, allò d'«ab» en lloc 
d'«amb » i a lgunes altres vil"guc· 
ric~ per l 'e~ t il) . 

Amb aq uest fe t l 'Esglés ia ofi cia l 
s 'ha definit en contra clel nom de 
llengua ca ta lana, és a dir , ha pres 
postura a favor del patriota «bun
ker-Barraqueta », que per res del 
món vol ad met re quc la llengua 
que pa rlen -quan la parlen, que 
són comptade \'oltes a l'any- és 
la ca talan a. 

Els tcxtos han estat preparats, 
diu la notícia , per experts en: li · 
lúrgia, patrologia, teologia, filola-



gia i història , però tots ells, ecle
siàs tics i seglars, naturals i veïns 
de la «región va leHcÏana» (és a dir, 
sense que hi hagi cap mallorquí! ). 

Acompanya els textos una carta 
dc l'arq uebisbe monsenyor Lahi
guera prese ntan t e l nou missal i 
qual ificanl d'«àrdua i dilatada» la 
ta sca rca lit7ad a per la com issió 
encarregada de preparar e ls tex
tos . 

No cal d ir que aquesta ed ició 
ha esdevingut bandera cnlí:ti rada 
pels «va lenc iani s tes» que no desa
profiten cap ocasió pe r a comba
tre c i catalani sme. 

El programa .. de dalt a baix» 
en perill 

En s han arribat Ull S desagra
dables i insi s tent s rumors que el 
prog rama radiofònic «Dc Dalt a 
Baix » e~ t à en pe rill dc desaparició 
pe r cul pa de les pressio ns d'algu
nes lK: rSonalitats amb responsa
bilitats ofic ial s a la nostra ci ut at. 
Aqucstc~ pres..., ions no han t ras
pa ~sat el cam p cie la clandesti ni
tal , no han gosa t fin s ara fer-se 
públiques, però tothom sap que 
responen a h:s raon s de sempre: 
qu e el programa és catalanis ta i 
que s'hi parla obertament de Pa ís 

Va lencià , de la Senyera i de les 
q ua tre barres sense la franja bla
va, e tc . 

Aques t programa, transmès per 
Ràd io Penin sular, porla ja tres 
anys de duració, amb cinquanta 
minuts d'em issió diària. ~s l'únic 
programa en la nostra llengua , 
cen t per cen t valencià, i que, a 
més de preocupar-sc per la pure
sa de l'idioma, cerca la salvaguar· 
da dels valors eminentment popu· 
lars del folk lore, la cultura, e tc. 
És un del s p rogrames més escol
lats pe l no~tre poble i en lamenta· 
l"Íem molt la desaparició, sobretot 
motivada per les pressions d 'a
quell s que mai no han busca t els 
interessos del poble. 

De bones fon ls sabem també 
que, fi ns ara, aquestes pressions 
no han aconseguit cap alteració, 
i e l director, senyor Sancho, sem
b la, pel con trari, cada volta nIés 
co nvençu t de la tasca d'afermar 
i consolida r la llengua i la cul tu· 
ra del nos tre País Valencià; i així 
ho ha demostra l començant, fa 
un(;s set manes, a eme tre els di aris 
paJ"lots dc Radio Nacional en la 
nos tra llengua. És d 'esperar que 
la prox imitat de les eleccions mu
nici pal s mi nvarà les forces d'a· 
ques tes prl:ssions, molt pròximes 
a cxti ngir-sc. 

An fOll i Signes 
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COL.LA80RAOORS O'AOUEST NÚMERO: 

Jaume Botey (membre de l'equip pastora l de Can Serra, i col· 
laboradar de l'INEM Torras i Bages, de l'Hospitalet de llobre
gat). Salvador Carrasco (consiliari del MUEC) , Josep Castaño 
(membre d'AGa. Barcelona). Joan N. Garcia-Nieta París (profes
sor de Sociologia i Relacions laborals d'ESADE, i animador de 
les Comunitats cristianes populars de Cornellà), Andreu Olive
ras i Torrens (consiliari de l'Escola de l'Esplai , Barcelona) , 
Enric Puig i Jafra (director de l'Escola de l'Esplai , Barcelona) 
i Mateu Terrats ¡ Oliver (delegat del vicari episcopal , Sabadell). 

CORRESPONSALS D'AQUEST NÚMERO: 

Xavier Batiste (Lleida). Climent Forner (Solsona) . Pere Llabrés 
(Mallorca). Antoni Mirabet (la Seu d'Urgell). Ramon Oller (Gi, 
rona) i Antoni Signes (València). 



Amb motiu de l'aparició del número 50, Ouaderns de 
Pastoral organitza unes Jornades de reflexió. 

L'ESGLÉSIA 
EN LA REPRESA DE CATALUNYA 

(2 - 3 desembre 1977 ) 

Diver,dres 2 

19. h. L'Església en la desintegració del Iran
quisme 
Modest Prats 

22.30 Colloqu i 

Dissabte 3 

9.30 h. El redreçament de Catalunya, interpeHació 
per als cristians 
Joan Gomis 

11 . L'Església catalana al llindar d'una nova 
etapa 

Josep Bigordà 

13. Comunicacions: Mallorca, País Valencià, 
Món dels immigrats 

16. Treba ll de grups 

17.15 Assemblea plenària: Conclus ions de les 
Jornades 

19. Comiat 
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