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PRIMERA
PLANA
I

NADAL PER A TOTHOM
Nada l és enfarfegada!". Aques ta és la qües tió. Des
del príncep de la pau fins al pobre de B etl em , des de

la llum que no coneix tenebra fins a " es berlador de tot
mur de divis ió, des del portador de joia fins a l proclamador de ll ibertat. to t això trad uït e n bons des itjos
i millors a uguris ha [e t vessar una munió de paraules
qu e ja no diu en, ni d c bon tros, a llò qu e, quan van ser
inve ntades, vo li e n expressar. I ja tenim en ma rx a la
inflació nada le nca i, és c lar, la desva loració nada lenca.
Aqu í rau l'enfarfec. Pe rqu è la pa u i la llum , la joia i la
lli bertat, amb re ferència directa a l Jes ús dc Na Lzare t,
bé só n prou veritat! Pe rò una carcassa qu e hom té la
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impressió que cada any es ra més impene trabl e, impedeix un treball deli cat d'artesania. ort n'hi ha que l'enrarfec ca nsa i l'aut e nt ici ta t sempre surt vencedora. Les
li ra llongues de plom no podran ubslituir mai els fl ocs
de fusta; els a rb res de plàs tic no podran substituir
mai la branca boscana , ni la go ma pintada de verd no
podrà substituir la molsa gebrada. Plom, plàstic i pi ntura poden servir cada any. Encena ll s, branques i mol sa han de ser buscats i trobats cada any. No podem
pas c reure en un Nadal repe tit.
Pas tora lment parla nt, i a la pràc tica , Nadal és --en ·
cara- la festa més important pe r a tota una majoria
de c ristia ns. La missa del gall -« faci fred, faci ca l or~
és èx it assegura l. [ Ics que no són de l gall , també. S 'h i
fan presents lota una munió de foras te rs. No precisame nt de fo ra , ja en s en tenem. Opcions pas torals ? Una :
arre me tre ga ire bé amb violència els rorans ti ra nt-los
e n ca ra no seguir el rit me normal de la comun itat , o
intent ar encab ir -sa nta innocència- dins e l quart
d'hora d'h omilia (pe r Nada l pot se r més ll a rga; no passa res) tot un procés de fe compromesa. No 'hi va l
a amarga r la fes ta -gosem dir. l és inge nu c reure que
una fe de cotó fluix (de la qual no estem segurs de l
to t ) passa a ser una fe de debò en una nit. Una a ltra:
fo lklore volen, don cs fo lklore tind ran. I s'ompl e l'església de pagesetes morene tes a mb Ics correspone nts
barret ines, de xai s, ga ll s i ga llines, de ma tons i cis te lls.
T a la comunitat «normal ., se li amarga la festa perquè, avergonyida, es p regun ta: 011 hem arribat?
t:.s clar. i l'una ni l'altra. Deu ser possible trobar
l'opció quc pe rmeti als cons tants no fu gir dc l ritme
que la co munitat manté dia re ra dia, i que sigui per
als fo ran~ una suau invitació a desfer-sc d'un cris lia·
n isme fe t de cos tums anyals i a apun tar·sc a Ull a ltre
que cami na avui, demà i demà passat. Però que, per
a tots, 3igui una fes ta. Perquè és Nadal
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BARCELONA:
ASSEMBLEA DE PREVERES
Cen t se tan ta grups. Vuit -cents se ixan ta ca pell a ns. a
part d'uns quant s la ics. ¿ Es tra cta d'uns «es lat s ge nerals» de la clerecia de Barcelona?
L'asse mblea ha es tat c riti cada des dc diversos an g les
i la premsa sc n'h a fet ressò: ulla vegada m és, e l cle ri cali s me , e ls capellans es reuneixen sols pe r parla r dels
seus proble mes, com s i ell s fossi n l'Església; qu è és
això de so tmetre a deba t coses prou clares en la doctrina t radicional i e n e l Mag is teri ac tual , quan , de l que
es tra cta , és d'urgir-ne el compliment i d'actuar, s i cal,
amb mà dura ?
Entre una posic ió i l'altra , l'Assemb lea s 'ha anat fresan t e l se u camí. Si s relators s'han ocupat dc s is tematitza r les cen t se tan ta contestes rebudes, dc traduir-Ics
en un nombre determinat de propostes (que, per definició , haurien de ser operatives) i d'enviar aques ts
materials a to ls e ls participants. ] els dies 29 i 30 de
desembre tindrà lloc l'assemblea general , a la qua l són
convida ts tots e ls preveres inscrit s pe r present ar les
propostes, reco llir les es me nes que hi facin i so tme trcles, finalment , a la votació del s assemb leistes .
L'em balum d 'aquesta operació podria enganyar-nos
sobre e l seu abas t i les seves possibilit at s reals. La
participac ió ha esta t m ass iva, cert. Però, en gene ra l, no
en tus iasta. El s pro ble mes són massa gr eus i l'atonia de
l'Església catòlica, e n aquest final de l pon tificat de
Pau VI , dibuixa un ma rc massa a tuït (com s'ha posa t
de manifest en el darre r s ínode de ls bis bes, que ha
passa t sense ga ire pena ni glò ria ) pe rqu è e l clerga t de
Ba r celona es desve tlli a ra a mb nerv i sufi cient pe r a fcr
un gran salt endavant. Un clergat e nvellit com a cos
social, amb 56 anys com a mitjana d'cela t , d re nat per
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no mb roses secu la ritzacions (feno men encara no clos ni
af ronta t ), a fe b lit pe r la manca de pro moc ions joves nodrides, so tmès a div is ions ideològiques pro fund e s.
I no és so ls a Ba rcelo na . Aq ues ts di cs, a Vi c, han
celeb rat e ls vint -i-ci nc a nys de bi sbe de l Dr . Mas no u
(vin t-i-dos de po n ti fi ca t ) e n un a iguaba rreig d 'a leg ri a i
desencís. Qui ns vint-i-cinc a nys , aquests da rre rs, a Vi c!
L'a leg ri a de l nome na me nt , la p roximita t d 'un b is be casolà, ci c la te rra, sempre fid el a la ll engua de l pob le ;
e l Co nc ili i to t e l ca pgire ll i e l ma les ta r ul te ri o r i la
cont es tació; fin s a arribar a un a s ituació d'es ll a nguime nt.
A Ba rcelona, me nt res ta nt , e ls cape lla ns , ma jorità r iame nt co nsc ie nt s dc to tes les limit a cions, ha n d it s om-hi.
Pe rò sense a ires mess ià ni cs, com s i d'e ll s i de la seva
assemblea de pengu és la sa lvació de la nos tra església .
Som-hi ; pa rl em de ls p rob le mes; pre nem-ne consciència
co nj un ta m ent , a veu re s i ent re to ts podem fe r-hi a lgu na
cosa . Aq ues t punt d 'e sce ptic is me sa, aq ues ta absènc ia
d'ex pec ta ti ves messiàniques poden er el secre t de l'A ssemblea , pe rqu è la s itue n en e l seu pun t jus t de rea lisme possib ilis ta, condició indispensable per a no provoca r un fracàs sorollós i per a aconsegu ir a lgun es coses
rea lment bo nes i poss ibles.
¿Es tem fent l'e log i de la medi oc ri tat , qu e no a rr iba
ni ta n so ls a l'au rea m edioc,.itas can tad a pel poe ta
clàssic?
Atenció! El mom e nt és greu ; la c ri s i de l'Esg lésia,
p rofu nda; la s ituació del c lergat. comp romesa; e l se u
fut ur , incert. I a ixò en un marc global d'enso pime nt
de l'a pa re ll ecles ià s ti c, co m s i hagués per dut l'a lè despr és de l Co nci li i de les so tragades que ha sofe rt (sob re to t ent re nosalt res, i ci cle rga t concreta me nt ) ci darre r decenni .
L'Assem blea no po t ser un fra càs. S i ho e ra, s 'ha u ria
malve rsat , ta l vegada, la da rre ra poss ibilita t cic co m cn ~
ça r a endegar una església un a mi ca cohe re nt , com a
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cos. El proc~s de disgregació fa temps qu:.: ha cumt:nça t: cadascú va fent des de la seva petita base i des dc
la seva corda peculiar. A desgrat de les bones voluntat s,
el govern diocesà sembla incapaç d'encarrilar mínimament la situac ió global i donar una certa coherència
d'església . En aquesta s ituació, l'Assemblea diocesana
cie preveres hauria cie s ign ifi ca r l'inici d 'un camí. Tan
modest com vulgueu. Però ini ci real d'un ca mí dec idit
per enfrontar cumun ità ri ament i amb dec isió - sense
pors i sense mitges Lintes- e ls probleme ~ qLU.: té plantejats la llostra csglé!::. ia.
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FESTES CRISTIANES

I RELIGIOSITAT POPULAR
«Per Nadal, cada ovella al seu corra l» . Vel aquÍ lma dita que
es compleix amb força regularitat en uns temps ell què els es·
quem es de comporta m ent r ebuf s s'es tan esmico lan t . Però, a m és

de rcu nir-se en familia, per Nadal molta ge nt aCl/t , encara, a l'església. I ja 110 és solament la missa del ga ll, que és plena a vessar:
de cap a cap de l dia, les misses són molt cOl1correg ud es. A moltes
esgl és ies, els capel1tm s

IlO

s'expliqu en d'on surf tonfa gent ni co m

es bltidcn tallI s copons. Però la genI lli és. Potser és el dia de
l'any que n'Ili aCilI més, a missa. Valdria la pena de fer- ne el
recompte i estudiar-ne l es motivaciol1s. Es clar qlle les coses no
SÓ ll iguals a cal1lp i a ci utat, al centre, a (es barriades i als suuurbis. Però Nadal és, enca ra, una festa molt religiosa: entre
nosaltres potser la que ho és més.
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Per això «Quaderns» ha pellsat que l'ocasió era bona per a acostar-se a I/li tema trell cadís que s i, fa un s allys, elis pensàvem que
110 tenia massa importància ( no n'hi donàvem, si m és 110 ) , ara
es va revelaHt m és i m és complex a m esura que anem entraut
ell WUI societat tècnica i d essacralit zada: les dimension s populars, festives i religioses del cristianism e_
Aquestes ratlles introductòries no voldrien valorar, sinó presentar. Ta1l1nat eix, per tal de sitllar els m aterials que oferim, que
ells sigui permès de dir que el que crea sovilll incomoditat davant fof es aquestes qüestions és l'ambigüitat en què es mouen,
Cllca ra , l'Església global i la pastoral global_ Les (Iim ens iol1 s rcligioso-popula rs provell ell d'u na è poca que IlO és la HOSt ra, el/
què el cristiQllisme havia fet cos amb Iota la vida social i havia
informat l'ànim a religiosa del poble , suposadamelll cristià, amb
WlQ considerable absència de sentit crílic sobre aq l/ esta seva ftm ció f( re lig iosa~. L'època IlO estat superada: la societat crist iana ja
se Il'/UI anal aigües avall, pel que sembla, i la fe no forma cos amb
la vida de les coUect;vitat s humanes ni amb la de tots els seus
m embres. Però en molts aspectes de la seva acció, l'Església contil/lla procedint, cncara, en països de vella crist iat1dat , cOm si les
coses anessin de la mateixa manera, com si ,1i la socie tat lli la
reflexió teològica 110 haguessin canviat gaire. Més encara, aquest
entramat religiosa-popular és el que cons titu eix, en bona parI,
l'estru ctura ció mateixa de la vida parroquial i de la seva pastoral m assiva: bateigs, primeres comunions, casam en ts, ent errameHls. tS el problema allomenat de la «sac ramentalització ~, lOl
terreny 011 les 11l0t ivaci011s s'elltrecreuen: d'ordre sociològic, d'ordre religiós, d'ordre cristià. Aquí les coses, globa lm cnt parlant,
110 !tall ctlllviat ~el1s, o ben poc, i els responsables dc comul/itat
qlle ho IUH1 ¡"telltat sabell prol/ bé com és de difícil, en aquest
camp, amb lot es les mat;sacio1ls que es \lulgui, passar a una Qutèlltica pastoral de la fe. D'aquí l'ambigüitat del tema í el malestar
cOIlSegiie17t.
« Quadenl s~ no voldria en lrar directamelll a aclarir aql/esta
problemàtica pel que fa li l'estrlfcturació de la praxi sacramelltal
de l'Església , que és, evidel1[11leW , qiiestiollada per mollS i que
sembla anar a remolc del llast tradicional (a mb els petit s relocs
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qlle deixell illlocades les parels mestres) més que lJO pas ell/rolltar-se amb la nova s ituació sòcia-religiosa d'tl/la societal secularit:nda, que jll nil1gr.í IlO té drel a descollèixer. Ens limitem, doncs,
a o ferir quatre arlicles, bàsicam ent expositiu s, ell aquesta secció
de «Qüestions» i L111 a la secció «Tema », a pa rt de la «Primera
Plww lII cOl1 sagrada explícitamelll a la celebració de l Nadal.
Jordi Mola s escriu sob re la sacral11el1talit zació a M01J tserrat.
Un lema que està a la vi ta de tot s: per alguna cosa Mont serrat
és com li/7a m ena de Plaça Majo r de la 110slra Església i tot110m es pren el dret d'o pinar-hi, amb m és o m enys informació.
Darrerament , els respO/lsables de la pa storal de/ sall tllari montserratí (i Jordi Ma/a s en forma part) 11(111 fet l/li sO/u/atge entre
els cape/lem s de Carahll7 ya. A partir dels seus resultal s i d'unes
dades estadís tiql/ es i his tòriques que totl1om llegirà amb ¡/tterès,
van apareixem li/la sèrie de qüest ions, que l'autor ens ofereix en
una m ena de e/oenda personal d'un article bàsicament expositiu.
Mossèn X avier Baliste, el nostre pl.mlllal corres ponen t de terres lIeidQUlll es , rector de la rllralia de la T erra Fenna, eHS parla
d els aplecs rurals a la comarca d e la No guera. Tot1/011l sap què
SÓI1 els aplecs i Iols lli l1 em participa t lllla hora o altra. Però el
que molts 110 deuen saber és el pes que teuen ell de terminades conU/rqlles, el clim a casolà i comunicatill que s'J¡i res pira i la tasca
que lli fan llit S responsables pastorals que, sel1se voler reduir-s'hi,
bell al con trari ( i d'aquí «l'acció constam i penn(mel"t de la catequesi d'aduliS, joves i infal1l s», elUre altres coses), saben, lamnateix, valora r aquesta expressió religiosa popular, 110 exempta d'ambigiiitat s, i int egrar-la en 1lI1fl pas toral edll cadora de la fe .
Del cam p desert passem al formiguer de la ciu tat curulla: a
St . Agustf, al cor d'una cerla Barcelona vella. 1 no geli s m enys
qu e a la { esla d e SIa. Ril a, l'advocada dels impossibles. Roses,

lIaHtieles i peticions de tot ordre, com escau a la fama d e la santa. I milers de perso" es al lla rg del dia i a les cinc celebracio'1
de l'eucaristia. Preguntes?; moltes. Crítiqu es?; també. Però ll egiu,
si us plau, ['article, breu i àgil fi amb bona informació al seu
darrera ), que ha ringut l'amabilitat d'escriure'ns mossèn Josep
Maria ] u17cà, eCò l70m de la parròqu ia del ca rrer de l'H ospilal.
El darrer arricle és de lI1 ossèl7 Joal7 BlIsq /l el s. El7 s explica,

432

amb tota senzill esa, com va inl entar celebrar el Nadal, l'al'ly passal, U/UI COl/ulI/ilal d e Sabadell de vil1t-i-set persol1es, de les quals
m és de la meitat lla arribell als divu it anys (a les quals es va
S!Hn ar, ja a partir de la preparació,

Ull

grtl[J de joves), [Jer Iai

que tot s, grans i x ics, es trobessin com a casa seva i poguessin
respirar W l veritable clima de festa i de participació joiosa. Aquí
110 es Iracta del pes de la tradició, sinó d'un afan y de recerca
que, en més d'l.lII aspecte, retroba el clima i lullw c els elem ents
de les celebracion s tradicionals.
Fh w lll1 el1t, ; a la secció «T ema», mossèn Joan-En ric Vives ens
fa una exposició rigorosa i matisada de la problel11cltica d e fon s
que es juga ell el camp de la sacram ell talit zació i la religiositat
popular. A partir d'l/11 estl/di sobre la controvèrsia que es va suscitar fa W1 S (111yS a l'el/torn del llib re del P. Dan iélou, «L'ora;S Oll, problèm.e poli/ique», sobre cristianism e d e massa i cristianisme de milloria, l'all tor hi delecta visions dive rses i accents
diferel1ts pel que fa a tres aspectes nuc/ears: el cristianis m e po¡JUlar, la dhnellsió religiosa com a obertura de l'h ome CI Déu, i
l'encarnació del cristianism e a nivell in stitucional (el tema de les
«inst itucions cristianes» J. L'expos ició és densa, matisa.dll. Però
val la pena d e fer-l/e Ul la lect ura d etinguda. AI darrer apartat,
conclusiu , l'ali to r elis dÓlla, ell UllS pocs paràgra fs, la seva valoració filial.
Call/plat i debatut es tracta, l'1Ol/1és, d'un plec de m aterials, que
podria ellgruix ir-se 11I0lt i moll, Però qu.e eus sembla s uficient

per a donar als lectors de «Quadern s» prou estímuls de re fl exió i
àdhuc algul'ls sugge rim e'tts de cara a l'acció,
I 110 oblidessim d e cridar l'at enció sobre dos altres articles:
el de m ossèn Antoni A1alabosclt en tOrn del divorci en l'Església
i el darrer de la sèrie de mossèn Josep Maria Totosau s sobre
«Tran s m etre la fe, avui? ».
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LA SACRAMENTALlTZACIO
A MONTSERRAT, UNA FESTA?
La dita. popular diu que «a Montserra t cada dia és fesla,., Festa mo tivada pe r circumstàncies força diverses i ben conegudes
per aquel ls que llegeixen aques tes rat ll es. Montserrat és ci san tuari d'un país, d 'una Església local. Una i altra realitat es confone n, s i bé no sempre. T la gent hi anue ix per a celebrar-hi la
seva fe sta, individual o coHcctiva. Un dels elements que ha con·

tribuït a donar-ne aquesta imélt ge són Ics celebracions qUl: s'hi
fan dc casa m en t<.; i primeres com uni ons, i ar;), tot recen tment,
dc bateigs. Qui són aquests cristians qu e s'adrecen a Mont serrat
pe r a celebrar aq uests sagraments i fer-ne festa? De ixem la resposta per un altre mome nt. Tanmateix , \'u ll fcr notar que Ics
noves línies pasto rab respecte a la sacramentaJització, posen en
qüestió una gran massa de ca tò li cs del país. Cri s tians, poc o mo lt
convençuts, que al se u esti l i segons l'educació que han rebut
de l'Església mateixa, inten ten ex pressa r de la millor manera
llur reli g ió. A Mont serrat , com arreu, hi són prese nts. Pe rò, precisament en els santuaris i llocs si milars, aquests fidels, avu i, queden al descobert. I la seva festa en qüestió. Més encara, aque lls
cristians que se senLen es tranys, per motius d i ver~os, en aquells
llocs on habitualment s'haur ie n d'adreçar, cosa que potser, alg uns, fins ara feien, avui cerquen a ltres indre ts. I Monberrat es
ressent d'aquesta problemàtica. Com exp licar, pe r exemple, l'augment realmen t se ns ible de ls qui s' hi adrecen per a balejar llu r
infant ?
Davant d'aquesta perspectiva, ¡'equip que té cura de la pastoral del santuari ha cregut mo lt convenient preguntar-sc sobre
e l contingut d'aquesta festa a Montserrat. A fi d'obtenir clements
de judici diferents dels nostres, però que a la vegada coneguessin
el funcionament de tot plega t, ens vam decidir;) rel un sondatge
a un bon nombre de preveres catalans. La qüestió que els plantejàvem era s i el santuari havia cic continuar oferint aquesta
possibilitat als cristians del país o no. l assenyalàvem un proble-
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ma de fons que venia a dir: En un mome nt en què les es lructu·
res parroquials estan en crisi i que per a força gent han deixat
de ser s ignirica ti ves, ¿no crei cu que ci criteri de limit ar la pas·
toral de ls sagrament~ dins l'àmbit parroquial no pressuposa que
un bon nombre de catòlics quedin definitivament al marge dc la
vida eclesia l per causa dc no trobar el lloc adie nt per a celebrar
e ls moments fo rt s de la se\'a vida re li giosa ? ¿No ens aboquem cap
a una Església de minories? ¿ El san tuari no tindria un paper a
jugar en aques t moment cie rece rca?
Tot i que intuíem c I resul tat final del so ndatge, c reiem que
calia planteja r aquestes qüestions, a ixí, amb una certa rud esa , a
fi d c pro\'ocar un diàleg sobre un lema que més d 'un capellà creia
que cra tabú i ~ob re e l qual s'havjen creal una sèric de tòpics;
pe r altra banda , un cert nombre dc res postes ens assegurave n
una riqu c~a de material per a reflexionar sobre un problema
complex i deli cat com só n les ac tituds religioses dels qui tenim
a l nostre voltant.

Perspectiva històrica
Abans d'exposar els resultats i e l contingut dc Ics respostes a
la nos tra enques ta, crec que se rà bo donar una sèrie dc dades
sobre les celebracions en qüestió.
La tradició de cas~\I-·sc a Mon tserrat té un segle de vida. J:.s
una de les tan les manifes tacions populars, sovint plenes de devoció, que apareixen amb la restaurac ió de Montserrat. L'any
J868 es van celebrar 7 casaments, i l'any següent 20 ; xifra que
anirà augmentant g radualment fins a les fest es del miHenari i
de la coronació (1880- 188 I l, en les quals es van celebrar un centenar de casaments. t::~ interessant fer notar que la procedència
de ls nuvis, ja de bon començamen t i m a lgrat els precaris mitjans de comunicació, és d'arreu dc Catalunya, principalment de
Ics diòcesis de Barcelona i Vic. Amb la construcció de la C:'1 rrete ra i del ta n c riti ca t crema ll era, aquesta mena cie festes familiars augmenta d'una manera accelerada. Heus ací a lgunes dades
s ign ificatives:
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Any

Nombre de casameu l s

1905
1911
19 18
1920
1924
1933
1946
1959
1965
1977

58
103
159
229
337
412
347
470
589
410

I ara que ci lema hi porta, deixeu-me donar una dada que,
per a alguns, pot se r aclaridora d'incertituds. Les diverses classes de casament s foren suprimides a M ontserrat al final dels

anys 50, i e ls aranzels al prin ci pi de ls 60.
En el seu origen, la trad ició de fe r la primera comunió a
Montserrat és també, segons sembla, una d'aquelles manifes ta-

c ions de devoc ió popular. L'any 1922 es van donar 63 primeres
comunions a nen s de diversos indrets de Catalunya. Cinc anys
més tard ja passaven del cen tenar, cosa significa tiva pel fet que
la primera cOJllun ió era en aquells temps una celebració em inent -

ment parroquial. L'any 1962 se supe ra la xifra de 200 primeres
co munions i quatre anys més tard la de 300. L'any passat, com

e l d'enguany, ja s' ha superat e l nombre de 400 . Avui la xifra és
semb lant a la dels casame nts. ¿ En aquest fet sociològic, hi ha
alguna actitud religiosa que caldria valorar, o bé és la cons tataci ó
de l'evolució de la primera comun ió, segons la qual ha es tat success ivamenl o simultàniament pri mera comuni ó, fe sta parroqu ial,
festa familiar, (es ta de la infància, preludi per a les noies, o potser per a llurs marcs, de In futura festa de noces?
Di guem de passada, a fi d'esvair tot dubte, que l'any 1966 es
van imprimir un s papers, per a donar als parcs dels qui feien la
primera comunió, on s'exposaven les normes del bisbal sobre
aques tes celebracions; des d'aquella data es van suprimir les
misses privades i les primeres comunions es van int egrar en les

que habitualment se celebren pe r a to t el poble.
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Batejar a Montserrat és un [et molt recent. Exceptuant els
dos anys de després de la guerra durant els qual s s'hi van adreça r una cinquan tena de famílies, he m d'esperar l'any 62 per a
superar el nombre de 10 bateigs. Fins a aquesta data, a Montserrat es van batejar, fora d'a lgu ns casos especials, els fills de
les famílies que hi tenien una estre ta relació, en gene ral famílies
que vivien o treballaven ací. La de manda, però, augmentà d'una
manera progressiva i alarman t de cara a l'esdevenidor a partir
de l'any 70. La següent es tadística parla per e lla mateixa:
Arly

1970
197 1
1972
1973
1974
1975
1976
1977

NOl1lbre de baleigs

34
58
54
19
37

64
99

ISO

Cal assenyalar que l'any 1973, els qui tenien cura de la pastora l del santuari van decidir res tringir l'administració d'aquest
sagrament. Aquest cr iteri es va poder apl icar només un any; e ls
qui estaven en aquell temps en e] Centre d'Acolliment recorden
les fo rtes pressions de la gent. L'any següent, havent consultat
el bisbat de Barcelona, es va creure més oportú adoptar un criteri més ampli. Per què aques tes press ions tan sobtades ? Una cinquantena de famílies pot ser no és gai re significatiu, però les xifres comencen a parlar quan l'augment s'accelera just en el moment que es comencen a ap li car en Ics parròquies Ics noves línies
pastorals.
A ta ll informatiu d iguem, també, que el baptisme a Montserra t se celebra comunitàriament. Presentant tota aquesta informació corro el risc de fer el ridícula de semblar que cerquem una
autojustificació. No, cm sembla que, en una qüestió com aquesta que ha estat força comentada e n a lgu ns ambien ts parroquials,
tota informació, per senzilla que sigui, pot ajudar a object ivar
les coses.
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El sondatge
El següent so ndatge fou project a t de cara a pol sa r un xic l'opinió dels preveres del país sobre UI13 qüestió qu e ens preocupava ; per lant, mai no vam pe nsar en la possibi litat dc publicarho ni tampoc dc fer-ne un estudi sociològic. Amb tot , després

se'ns va oferir aqu es ta poss ibilitat , i vam creure inter essant donar a conèixer aquest a mos tra força s ignificativa i que cal tenir
en comple. Amb la publicació del següent resultat , doncs, no es
pret é n ca p altra fina litat.
Ens vam adreça r a un total dc 208 sacerdots repartits de la
mane ra següe nt: 11 5 dc la di òcesi de Barcelona, 54 dc la diòcesi
de Vic i 32 dc la di òces i dc Girona, els res tants preveres e ren d'al·
tres di òcesis ca talanes. En ge neral ens vam diri gir a a lguns vicaris episco pal s, a la majoria d 'arxipres tos i a d'altres cape llans. Hem
obtingut un 31 % de respos tes, la majoria dc Barcelona i de Vic;
de Girona només en vam rebre dues. Aques ta és un a pri mera
dada qu e cal tenir c n comp tc: sembla que cI problema en qües·
ti ó no afecta gaire aquesta diòcesi, com segurament les re·
tant s; en canvi, és un problema viu pe r a aquelles dueo;¡ diòcesis
on Montserrat es tà més ple nament integ ra t. Cal subratl lar, però,
q ue la qü es tió qu e nosaltres prese ntàve m, la maj o ria de Ics res·
postes la si tue n dins una problemà ti ca molt més ge neral tal ex·
pressa nt, sov int , e l desig d'un plantejament seriós de la pas tora l
sacra mental a nive ll de bi sba ts. En la mateixa línia, hi ha un
s uggeriment que proposa estudiar ci papcr dels santuari s de Ca·
talun ya dins la pas toral sac ra mental de la nostra Església.
El resulta t final del so ndatge es pot dividir e n tres (ipus de
res pos tes per a cada sagram e nl. Els qui res pone n d 'una ma ne ra
afirmativa, qu e Montse rrat pot con tinuar administran t sag ra·
ments com fins ara (A ); e ls qui responen negativament ( ); i fi·
na lme nt e ls qui creuen que es pal continuar celebrant aqu es ts
sagram ent s però amb la condició que Mo ntserrat, o el lloc de
la celebració, es faci responsable de la formació catequèti ca dels
sells fidels (P). El res u ltat és el següent:
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Baptismes
Primeres comun ions
Casaments

A

N

P

8%
ll %
22 %

70 %
63 %
16%

22 %
26 %
62 %

Segons aqu es t sondatge, es dibuixa ulla línia ben precisa, mos·
lra que res pon força a l'op inió genera l de ls qui porten la pasto·
ral de la nostra Església. No ca l dir, però, que toth om veu amb
bo ns ull s qu e aquells cris ti a ns qu e es tan es tretament lli ga ts a
Mont serra t celebrin en aques ta comun itat e ls sagraments de la
seva fe. tS a dir, e ns indica Ull ca pe llà , «aquells cristians que
acudeixen a Montserrat com a la seva parròquia». O bé u n a ltre,
d'una mane ra més laxat iva: «S i participen cie la comunitat cie
fe cic Montse rrat, bé. Si es tra cta no més de "moments forts",
fora ». De ixant a part aquesta qü es tió, ex poso a continuació el
con li ngut d e les xifres més alllunt es mentades. És un material
qu e dóna peu per a una ref lex ió que afecta no so lament el sanluar i, silló també la vida re li giosa del nostre poble i de l' Església.

El santuari. lloc de suplència
Al gun es cic les res postes asse nya len el temps de cri s i, de canvi , dc rece rca de noves form es religioses qu e tots plegats estem
vivint. Pl!r motius diversos, però en el fons per causa d'aqu es ta
ines tabilitat , cre uen qu e Mont serrat ha de continuar oferint la
poss ibilitat d'aqu e lles celebracion s sacramentals. «Si a tota ta
diòcesi (de Barce lo na) hi ha gués una pas toral baptismal o matrimonial unifi cad a , ens co n testa un capellà, caldria atendre's a
aqu esta pas to ral. Però, fin s ara, cada parròquia o cada zona s'ho
ha arreglat CO I11 ha pogut» . l acaba dient: «A mi, em sembla
qu e aquesta pastoral sacramen tal , si la feu a co nsciència, és un a
aportació molt valuosa a la pastoral sacramental de la diòces i». Un
altre ho veu com u na obligació indispensable d el nostre santuari: {( Crec que Mont serra t té ci deure d'ajudar en aquesta tasca
pastoral a l'E sglésia de Catalunya».
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En el conjunt d'aques ta me na de res pos tes es troben dos mo·
tiu s que just ifiquen «la supl ènc ia que esteu realitzant ", com as·
senyala un te rcer. El primer és el fet que «la comunitat cristia·
na no s'ha de fe r tot fe nt passar la ge nt pe r l'adreçador, ni que
l'edi ficació d'aquesta comuni tat depengui d'uns sagrame nt s celebrats in situ », per a ltra banda , afegeix un a ltre, «lot i que no és
l'idea l, ni us hi heu de queda r, és cert que per a molta ge nt la
seva comuni tat de pertinença és l'Església en ge ne ral •. I un altre: «Crec que ca l valorar cI cana l de pe rtinença a l'Església
ca ta lana a través de Mon tserra t ». O bé, a causa del problema d'al·
gunes parròqui es, el següent subratlla: «Hi ha cada parròq uia
per aquests mons cie Déu ... que aleshores sí que és molt millo r
acollir-los a Mon tserrat ». Finalment hi ha l'opin ió que «mentre no
tin guem ma trimon i c ivil lliu re no ca l que ens amoïnem gai re e n
"celebracions de [e", en el seu grup, la parròquia. El s contraent s
són mini stres i majors d'edat ». En e l mateix sen tit, però d'una
manera molt més ge ne ral, un a ltre diu: «S'hauria de nega r a
tOlhol11 evidentment, i no seria ni hi hauria el perill de fer una
Església de minori es. Pe rò hauria de ser d'acord amb els bisbats
de Catalun ya: Que s iguin els bisbe els qui cic [et neguin la
possibilit a t de convertir la [e e n ritus. Men tre no sigui així .. . - i
evidentment pe r ara no és a ixí!- potser sí que s'hauria de seguir oferin t la possi bilital.. .»
E l segon motiu és la conf;ança que la gent té posada en els
monjos, confiança que cal apl·ofitar per a treballar sigu i formant
una comunitat c ris tiana a Montserrat, sigui per a condu ir la gent
a les seves res pectives comuni tat s, o bé, simpl ement, pe r ajuda r
la gent a a nar compre ne nt el veritable sentit de les celebracions
c ri s tianes: «Montserrat pot ajudar la gent en aques t sentit, ja
que la ge nt hi posa "una devoció" que no posa en les parròquies.
Els monjos sempre són els monjos i Montserrat per a molts vol
dir " lloc segur de religió".» «Dc totes maneres, puntualitza un a ltre pa rlant concretame nt dels casaments, la vostra tasca seria no
reb utjar, però tampoc fe r d'iman ... Faríeu bé d 'a nar conduint
les parelles a les seves comunitats ... Mentrestant hauríeu de fer
un treball de s uplència •.
El pes de la trad ició sembla que sigui decisiu per a con tinuar
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celebran t ca sament s a Mont se rrat. Un grup forç,a s igni fi ca tiu s'expressa d'aquesta ma ne ra : «'t.s ja Ull cos tum llargame nt arrelat a
les nost res coma rques de celebrar ci cnsame nt fora de la parròqu ia o del lloc habi tua l de cultc. Mont serrat té la trad ició de
se r un dcls llocs ml:s escollit s. Fó ra difícil, ara, i poc oportú,
de vol er-ho trencar. D'altra banda, e n la majoria dels ca sos, alnl':::nys un dels con traen ts s'ha de desplaçar a un lloc que no és
el seu h3bilua l. Ca l ad me tre, també, que el casament, a més del
sen tit prò piamen t sac ramental, co mporta de si mateix, una dime nsió eh: caire soci31 qu e pot jus tifi ca r, !:<o i més no en part, l'aparat de la cerimò ni a. Sembla, doncs, que s'ha d'acceptar com
un fe t irre\'ersible la celebració de casa me nts a l san tuari de Mon tserrat ».
Suposant, doncs, que Mont se rrat es f3Ci res pon sabl e d 'una
pastoral dels sagra me nts principn lment, segons el res ultat del
sondatge, dels casaments, heu-ne 3cí les condicions.
Quasi to thom e~tà d'acord que In prcp3ració ca tequè tica dels
parcs, dels infants o dels promesos recau en el ll oc on es fa la
celebrac ió. «No pot se r que la pa rròquia faci de mosso, escri u un,
i que, a mb ci santuari , només s'hi tin gui re lació per a l'organització
de l'acte». «No n 'hi ha prou , diuen uns a ltres, d'exigir només
e l certificat conforme s'ha fe t una ca teques i». T cal te nir present que «la catequesi, hom assenyala, no s'ha de reduir a una
simple xe rradeta», o a «una entrev is ta », sinó que ha de ser una
cateques i a mb cara i ull s. Al gú sugge re ix, pensant en possib les
celebracions dc baptis mes, que se ria bo promoure a Montserrat
«una comunitat concreta . on «els pares demos trin que la seva
vinculació a Montserrat no és cosa d'un dia. Qui es fa responsab le de la rormaci6 cri s tiana d 'aq ues ts infants? Com podeu tenir
suficients garanties d'aques ta rormació c ri s tiana? » Un grup de
laics, juntament amb el seu rector, exposen tot un pla de collaboració en tre pa rròq uia i santuari.
A part d 'aquesta qüestió fonamenta l que és la responsabilitat
catequètica, hi ha tot un seguit d'observacion s que es poden sin·
teti tzar en dos tipus di s tints . E ls primers desitgen que «les celebracions de Montserrat s intonitzin amb les normes i els d esiderata diocesans», pe r exe mple, res pec te at vestit de la primera
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comu nió, la solemn it at dc la celebrac ió i cI scu as pecte comuni tari , l'ex is tè nc ia d 'un cale ndari de les celebracions, la qües ti ó
econòm ica.. L'altre són obse rvac ions molt més concretes, qu e
baixen a l de la ll , a n d 'cv itar a Mon tserrat qu a lsevol protagon isme, lu xe o individuali s me. Refe rent a la prime ra comunió un
esc riu : «Quina millor celebració qu e d ins la mi ssa conventual ,
e n com uni ó amb tol e l poble ... , sense individuali s mes qu e tre nqu en e l sen tit mateix de l sagrament de la comunió ... ?

El santuari no ha de ser una catedral
«Si badeu una mi ca esdevind reu una gran ca ted ra l de se rveis .. » O com ce rt s santuaris on «cada dia hi ha n1 ~s ge nt , però
cada di a hi ha m enys tes timo ni atge ». O pitjor : « ... al guns trobe n
a fa ltar e ls bate igs a les c líniques ... Crec qu e és molt millor que
Montserrat no faci de clíni ca »_ Pe rò a més, hom subratlla, «ci
sant ua ri no ha de se r una parròquia ». En c i fon s dc totes aquestes crítiques, hi ha dues o tres qües tions fonamenta ls. La més
immediata, un la formula de la següent manera: «Cap a quina
pas toral us apunteu ? ¿ La qu e fa c ristians a nò nims i solita ri s din s
l'Esglés ia e n ge ne ra l o la qu e in ten ta convèncer que no hi ha
vida cris tiana sense com unitat? » Una segona : «Crec que he m
d 'a nar res tringint l'admini s tració d 'aques ts sagram ents , donat que
la nos tra socie tat , en ge ne ral , es va res trin gint també en la confessió de la fe (. .. ) Esti e convençut que cal distingir molt bé la

relig iosi tat del c ri s tiani s me. Dis tin gir, no oposar , perquè e l cristi anis me també acu ll ex pressio ns re ligioses quan es fonament en
e n la fe pe rsonal e n J esuc ri s t, però no s'identifica a mb la religios itat en ge nera!. » l fina lment un te rcer ho formula de la següe nt manera: «J o pen so qu e la ge nI nrriba al s "sagraments" a cava ll de l'esdeven imcnt social. ( ... ) Si accep te m qu e la gent es casi ,
per a mi no és ca p problema que ho faci aquí o a ll í. El que em
fa proble ma no és qu e !-l'a llun yin de la parròq uia o no. ¿ i:.s qu e
só n de cap comunitat? ¿J:.s que hi ha veritablement comunitats
obertes i atracti\'es a les nos tres parròqui es? El prob lema , el vcig
més en tant qu e cont ribuïm a manten ir el "tinglado" sòcia-reli giós.
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.. ) Pe l qu e la a mi, ju no sabria plan tejar-m e la qües tió de l'evange lització a través dels sag ra me nt s. Crec qu e el di sc urs , cal
a gafar-lo més a munt : veure quin és e l paper q ue ha de tenir l'Església e n la soc ie tat. J a sé qu e só n 1110lt s els qui pensen de
continua r fe nt Ics coscs bàs icame nt com es tan, s i bé més honestame nt , i qu e qu eden tranqui ls adduint que no s'ha d'apagar e l
ble qu e fum eja. A mi , c m sembla q ue el bl e fum ejant no és pas
e l costum social. J es ús no va dubtar a trenca r la lle i de l dissabte. El ble deu ser la mica d'es perança qu e hi ha al cor dels homes i que una vida dura, d 'isolament , va apaga nt , decebent la
ge nt, qu e acaba cre ie nt que la vida no val la pena de se r vi scuda. Només un testi mo nia tge d'amor fins a l'ex tre m aportarà a la
gen t l'esperança i revifarà aques ta fl ama ... " Precisament c i te ma
del bl e fum ejant ha donat peu a més d'un come ntari qu e val la
pe na anotar. «J o no sé s i la ge nt que ve a Mon tserrat pels motius d'evas ió de la parròq uia manté encès "el bl e que fum eja" ,
o bé a ll arga un a mi ca més l'estat d'agonia que va arrossegant.
L'experiència ens e nsenya que e ls sagram ent s rebuts amb aques t
esperit ser ve ixen de ben poca cosa .» I un a ltre: «El s qui admi ni strem sagram ent s - vosaltres ta mbé- pode m ca ure en els clos
extre m s, o bé ex tin gir el ble que fumeja o bé tirar les pe rl es a ls
porcs. I aques ta és la nos tra respon sa bilitat. Encara que voler fer
servir els sagra ments precisame nt pe r a no ex tin gir e l ble qu e
fum eja , ho trobo molt cò mode. Trobaria més efi caç qu e rega lar
sagramen ts, qu e regaléss im altres coses en e l Mones tir. El ble qu e
fumeja s'a paga a Mo nt selTat, amb .-a6 o sense, per l'aparença espectacu lar d c riquesa eclesiàs tica . l que cons ti que ho di c amb
una imme nsa es ti mac ió pel nos tre Monestir. Pe rò també amb e l
sentimcnt de l qui viu e n un ba rr i obrer j sempre ha de sentir comentari s desa gradabl es.» I també: «Certament q ue no pode m apagar ca p ble qu e fum egi, comenta un altre, però és cert que no
podem qu edar-nos amb aq ues ts ble ns, omplirie n l'esglés ia de
fum ... »
En genera l, pe rò, aq ue ll s que han respos t negat ivament a l fet
que e l santuari adm inis tri aq ues ts sagramen ts, fonamenten Ics
seves res pos tes en la prime ra qües ti ó: «Montse rrat hauria de collaborar encoratjant la ge nt a adreça r-se a les seves comunitats".
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es a dir , que ca l ajudar, encam inar e ls cris ti an s a celebrar els
sagrame nts de la seva fe e n les seves parròquies o comunitats.
Tanma teix, es té en compte el problèma de l'estructura parroq uial: « i hi ha a lguna parròquia que no atengui prou bé, escriu
un cape llà, que se'n cuidi el bisbe ... però, Mont serrat ?!. Són diverses les res pos tes que ho exp ressen d'aques ta manera: «Que
e l sa ntuari posi l'accent, més av iat, en l'aspecte evangelitzador i
catequè tic: és la forma més apropiada d'aco llir els cri s tian s que
estan desatesos a les seves pa rròquies». O també: «Crec que val
la pe na que els c ri s tian s es timin la seva comunitat cris tiana, fins
i to t quan el recto r i sacerdot que la pres id eix no està a l'altura . ( ... ) Tingueu present que suposa ria un empobriment de Ics
comunitat s el qu e vosaltres acceptéssiu fàci lme nt »; preci sament
e n aques t moment , diu un g rup, «en qu è la celebració comun itària del baptis me i de la primera comunió s'ha aconseguit força i ha esdevingut un valo r adquirit que més aviat cal anar potencia nt». En aquest darrer punt, hi insis te ixen els capellans que
es fan càr rec de parròqui es de zones rurals. «El senti t de parròquia, esc riu un ca pe llà de la diòcesi de Vic, a casa nostra no
s' ha perdut del tot i hauríe m d'aprofitar tots els motius per
mantenir aquest ll iga m amb els nos tres feligresos». O bé un al·
tre: «Això de batejar en el san tuari és un sis te ma que a curt termini pot perj udicar les zones rurals: qualsevol dia es pot posar
de moda en u n poble i desfer la vida parroquial ». De fe t, un rector insinua a lguna d'aquestes d ificulta ts : <c Quin remei ens tocava,
a ls pobres rectors -quan un seu fe ligrès li demanava el certificat
per a poder ba tejar ci seu fill a Montserrat-, si no volíem e nemis tar-nos amb una fa mília del poble! »
Tot i que en el moment de fe l- un es tudi seriós ~' h3uria de
fe r una c lara dis tinc ió e ntre parròquies de zones indus trials i les
de zones rura ls, tant e ls Ull S com e ls a ltres, a lmenys una ce rta
majoria, estan d 'acord e n això : Que s i Mont selTat con tinua ad·
ministrant sagraments, no solament «ridiculitza les normes de
preparació de certes parròquies» sinó que ta mbé treu «una a par·
tun itat molt bona per a la maj o ria dc capell a ns per tal de conè ixer i adoctrinar la bona gent de ls pobles o barris i parlar amb
e ll s».
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Des prés d 'aques t plantejamenL gencra l, es baixa més al con·
cret. Re fc rent al bapti s mc hom exposa diverses raons en conLra
de la seva ce leb ració en el sa ntuarj . La més abundant és la que
diu que «el lloc on el c ris tià ha de rebre aquest sagrament és
la seva comunitat de fe». Comunitat o parròquia, «lloc on el
nen c reixe rà i s'educarà e n la fc», lloc on podrà a cudir norma l·
ment pe rqu è serà «la sc\'a comunitat c ri s ti a na local, i pe r tant ,
la més accessibl e», e n co ntraposició a un «sa ntuari únic» . Pe r altra
banda, ba teja r cn e l san tuari, teològicame nt no és aconsellable
pe rqu è «reforça la idea dc ba tejar pe r treure e l pcca t ». En una
paraula, «ca ld r ia t roba r la mane ra de s upcrar l'au tomatis me nas·
cut·batejat i la pressió social» a fi «d 'educar e ls c ri s tia ns , as·
senya la un a ltre, vers una fe més pe rsona litzada».
Res pecte a la prime ra com unió, a més d'alguns motius abans
es menta ts, a lgú indi ca qu e per als inrant s «fe r la prime ra comunió fo ra del ll oc o n s'han preparat és una manca de sensibi·
Iitat pedagògica, sovi nt es troben des plaçats ». D'altres op ine n
que (si s'accentua massa la celebració hom contribue ix a fer·la
aparèixe r com u n [et s ingular en la vida del c ris tià ( ... l, fet que
no s'adiu amb el veritable sentit de la primel'a comunió, que
significa senzillamen t l'ini ci del que ha dc se r normal e n la vida
de l c ris tià adult ».
Les opinion s entorn de Ics celebracions del matrimoni o bé
ho acce pte n, com ja he fet notar, com un fet inevitable de la
trad ició del país, o bé manifesten e l seu desig que s'obtingui
ràpidamenl la lega lització del matrimo ni civil i que després, en
tot cas , «els c re ients demanin la benedicció de l'Esglés ia». Dc
fet , Ics dues ac titu ds sov int es troben juntes. «Molts cops he
pensa t que la vost ra situació és ben d ifícil amb això de ser el
santuari dc Ca talun ya i dur a l'esquena tants segles d 'història .
Jo ma teix, cn una parroquie ta de s uburbi i in significant, no en
trec l'en tre ll at, i po rto an ys ve ient que no hauria de sac ra ment alitzar, i cada diumenge es ti c fent ca soris ... »
Re ll egin t Ics respos tes quc a con sell en s uprimir aques t ti pus
de sa c ramen talització, hom ho podria resumir amb dues preocupacions ronam enta ls: Que el santu a ri es limiti a la seva mi s·
sió, i que Montse rrat, des de l seu lloc, ajud i a portar a terme la
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pas toral de ls bis bats. «El qu e certame nt nosa ltres volem, conclou un vicari e pisco pa l lOt fe nt-sc ressò de Ics il11pres~ ion s de
la seva zona, és evita r abusos, canvia r es ti ls i eva ngelitzar més.
Però, s i no ane m unit s, no aco nseguirem res ... ~

Festa o evasió?

La g ran majo ri a dels qui han explic itat les seves respos tes han
indica t qu e la ge nt q ue s'adreça a Mon tserra t per a dema nar la
celebració d 'aq ue ll s sag raments, só n un tipu s de ge nt be n CO Il c reta : ge nt marginada de la parròquia i , a la vegada , r ica.
Res pecte a l prime r punt un a res pos ta s int e tit za de la següent
mane ra tot es les altres. «Els mo tius que sovint mouen la ge nt
a canv iar de lloc sÓn els següe nts:
- No vo le r-sc barrejar amb e ls a ltres qu e fan comuni tà riament la mate ixa celeb ració.
Afany de s ingula ri tzar-se, de luxe, de dis tin ció.
Motiu s sen timen ta ls, espec ia lment pel que fa a Mont serrat.
Ta mbé ci cas de ge nt q ue no se sent integ rada a ca p comunitat conc re ta.
Ca p d 'aques ts motius, acaba d ie nt , no se mb la de prou pes per
a jus t ifi car la celebració de l bapti s me i la prime ra comunió en
" llocs d esacos tuma ts"». l Mon tse rra t, afege ix un altre, ({ il O s'ha de
co nve r t ir en c i re fu gi d 'aq ue ll s qu e no vo len acce ptar unes no rIlles pas to ra ls», faci litant d 'aques ta manera «una sorti da , ulla
evas ió dc la parròqu ia i de l ri tua l», aca ba un tercer .
Pe l qu e fa a l n ive ll soc ial d 'aquesta mena de fidels ho rn ens
fa ci següent s uggeriment: «Més qu e no pas analitzar " motivacions" mireu la classe socia l qu e serviu : pot ajudar a objectivar
Ics coses ». Sobre aq ues t tema la resposta, com he indi cat abans,
és unànime. Exposaré aquelles opinions que mi llor e xpress in aques t
sent ime nt. «He puj a t sovin t a l santuari. Sempre m'hi he troba t
amb casa men ts: a la plaça, so rtint de l'ho tel , a la bas ílica.. La
sensació qu e hom té és d 'un fet socia l, i de to "mundà": els cotxes, els fotògrafs, la ves timenta ge ne ra l. .. » Una a ltra: «Baara, distinción i post;,., m 'h i fan mol ta nosa. Casar·se a Mo nt serra t no
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ho pot fer qual sevol. Dur-hi ci nen a batejar o a fer la comu·
nió suposo, també, que no ho fa q ua lsevol» . l una altra : «La
gran majoria vo len lluir davant la societat -ni qu e sigu i fami liar. Casa r-se a Montserrat, o fe r·hi la primera comunió o batejar-hi c i fi ll "q ueda molt bé" davant de ls familiars ». l també :
«La gent que ve a Mont serrat per a aquesta mena de celebracions són els qui econòmi came nt i socia lment riguren més del po·
b le». O dit a ltrament, «e ls pobres i senzills no tenen el costum
d'adreçar-se a Mont serrat, a lmenys e ls de Barcelona». 1 d'una
manera més gene ral: «¿ Són pobres i senzi ll s eb qui ce leb ren forn
de la parròquia ? Sempre ho han fet els ri cs (de butxaca) i ara
d'esper it ». I d'altres també s'expresse n de manera semblant. Du c~
res postes fan claramcn t la distinció en tre santuari i e mpresa ho·
tel e ra. Mal gra t aquesta di s tin c ió, l'observació no deixa de ser
greu: «A les parròquies hom constata que els qui demanen pel'
fer la celebració a Montse rrat so len se r sempre ge nt d'una posi.
ció econòmica i soc ial elevada o qu e volcn aparentar-la» . I aquesta mateixa respos ta con tinua dient més a\'a ll : «Vol e m es mcntar
un retret que molt sovint hem dc sentir de la gen t respec te a

Montse rrat: Veuen les fes tes, amb Ics despeses tan quantiose,
que s'hi solen fer , sobreto t en ocasió de ls casaments , i , tot i que
el mones tir no hi tin gui art ni part, lligue n una cosa amb l'a lt ra
i estan convençuts que tot és un muntatge per a fer diners. t:.s
una c ritica injusta, n'e!) te m certs, però és tan corrent, tan ge·
neral , que va l la pena tcnir-Ia en compte. Com més fes tes s'hi vagin rent , més peu s'hi donarà ».
¿ Hem de concloure, segons a qu estl'~ opinions, que la fes ta de ls
qui vé nen a ce lebrar e ls sagram ent s de la seva reli gió a Montserra t, é., una e\'asió i una superfluït at?

Conclusió
La presentació del material més signiricatiu del nostre son·
datge, consta to que ocupa quas i tot l'cspai d'un article; depassaria e ls ~c us límits ~ i come tés algl1ns del~ punts c-'.po'~ts, ~a~
co m és c i nostre desig. El tema dóna peu pe r a un possible se-
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go n article. Tanmateix, no voldr ia acabar sense indi car certs in·
tcrrogan ts. Pregun tes, però, qu e no vole n tenir res de polèmic,
sobretot quan aquelles respostes han ('s tat fetes en un cl ima de
g ran cord ia litat. I això és d'a g rair. Les següents qües tion s, don cs,
són unes pis tes de reflexió i de recerca.
1. AI llarg d'aqu esta exposició hi han estat presents dos ele·
ments importants: e ls catò lics festius i unes línies pastorals a se·
guir. S'olora el tema de la reli gió popular. S'ha escri t que hi hau·
rà ca tolici s me popular me ntre hi hag i una classe dom ina nt, clerica l, d'un signe o d'un altre, q ue no tin gui prese nt que l'Església,
110 solame nt la formen els pl·cve rcs i els militants si nó també ci
poble. Que hi haurà catolicisme popular mentre no hi hagi un
canvi profund de Ics estruc tures de l'Església ..
2. He m passa t segles parlant de sacramentalització. Ara , d 'evangelització. T és mi llo r així. Pe rò, pcr a l'home comú, r ic o
pobre, per a aqu ell que té un a escassa in rormació religiosa, resulta qu e a a llò que han fet els seus pares i els seus avis, a a ll ò que
la mateixa Església li ha e nsenya t, res ult a que li manca el més
importa nt: el seu con tingut. Que si vol .. ha d'arribar a «una fe
adulla •. T pensar que pe rsonalment m'he trobat amb poble ts, a
la Catalunya Vella, que, en al gun aspecte, no ha vien paït encara
el Concili de Tren ta ...
3. Molts deixaran l'Església. D'altres hi restaran vivint en priva t llur fe . Creieu qu e se sentiran menys membres de l'Església
que nosal tres? Creieu que acceptaran ser tracta ts d iferentmen t
dels qui anomcnem «cristians compromesos»? Què serà el que ens
assenyalarà o n hi ha el punt mig? Unes línies pastorals que
avui tenen raó cie ser, pe rò que demà no ho sera n ta nt ? E n definitiva, és qu e algú pot pre tendre tenir el monopoli de l'àn ima religiosa, cri s tiana?
4. «A Montserra t només hi vénen els ri cs ... » Em sembla exage rada aques ta afirmació. O millor, quina mena de ri cs? ¿Són r ics,
potse r, els tècnics, els admini s trati us i fins els obrers qua lifica ts? I si féssim un estudi sobre les classes socials que ens ha n
demanat aqu ella m ena de serveis re ligiosos i resultés un a mos tra
força representativa de la rea litat de la nostra socie tat, què pensar de la seva festa? Millo r dit, què pensar de la nos tra opin ió so-
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bre la festa que dc tant en tant fan les famílies del nostre poble?
Evasió? Superrluïtat ? ¿O tal volta, també hauríem de revisar cI
nostre sent it de (es ta, potser, un xic massa purità? Quins han estat
i són e ls e leme nts fes lius del nostre poble al llarg de la seva història? 1 l'actitud del cle rga t envers aquest fenomen?
5. Hi ha dues maneres de menysprear la gent. O bé c reure
que només són uns pocs els qui han comprès el contingu t cristià
i, per tant, obrar en conseqüènc ia respecte als altres. O bé acceptar totes les expressions populars com a bones, i fins fomen tar-Ics, cre ient que el poble no pot arribar a un nivell més elevat de formac ió religiosa. Quin camí s'hauria d'emprendre perquè, a partir cie Ics formes populars , e ls catòlics festiu s arribessin a l'allibe rament que l'Evangeli ens proposa?
6. M'adono que són qüestions cie doble fi!. .. Tanmateix, creiem
que cal portar endavant la pas toral que la nostra Església es proposa. Que des del nostre lloc hem dc fer tot e l possible perquè
així sigui. Que hi ha abusos i s'ha n d'evitar. I que s'ha d'evangelitzar més perq uè e l nostre poble no ha esta t evan gelitzat.
Jordi M olas
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APLECS RURALS
El nostre món rural compta amb un important e le ment de
tipus rel igiós-fes tiu : e ls aplecs. Tan sols a la comarca de la 0 guera en podem denombrar ca torze, i tre t del dc Sant Llubi i el
de SanI L1ubinel , Iols só n fesles anya ls.
Els ap lecs SÓn un verilable fenomen fesliu, i com a Iai són
a nalitzats pe ls sociò legs de la reli gió i els liturgis tes. Perquè presenten e ls elements pec uliars dc tota festa.
La vigília. Menjar, beg udes, atue lls, formació de colles. En al·
gu ns aplecs, ci jovent sc'n va de cacera pels volts de l'erm ita i fa
ci sopar amb les peces aconseguides. Tot va a parar a la caçola
que han preparat els cuiners impacie nt s i negu itosos, i davant ci
foc encès es va gesta nt la celebració dc l'e nd e mà. I aques t grup
de nois serà l'enca rregat dc preparar e l primer número dc la fe sta , la xocolatada, a la qual participaran també les companyes
que hauran arriba t amb la comitiva que ha anat fent camí lentame nt des dc la matinada.
L'aplec, I-Il1a comunitat de béns. El s trac tors, ben preparat s
per a transportar ge nt , són a punt davant Ics cases, i es van omplint d'amics, veïns i visitants del poble; e ncara que avui ja comencen a el' subs tituïts per co txes, cosa que ra minvar e ls can ts
i l'a legri a del viatge. Cada u es porta e l menjar, però les famíli es s'ajunten , els joves, els nois i les nenes van formant les seves co lles, que a l'hora de dinar s'aniran coHocan t pels racons
o ll ocs de gresca, o llars de foc de camp.
L'aplec ja està en marxa. Tothom va a celebrar Sant Salvador,
Santa Maria de Colobó o Sant Urbà , encara que no vagi ma i a
missa. Sempre hi ha algü qu e porta unes quantes caixes de cervesa per a vendre per tal de fer un servei comuni ta ri en un
lloc de vegades amb poca aigua. Sovint quan la comitiva arri ba
a l'ermita es troba que a lguna colla ja ha preparat un esmorzar
de pa a mb arengades i amb porró per a tot hom, O la xocola tada
per a la coll a. El grup que s'hi reuneix arriba a passar fins i tot
de les ducs-centes persones. Tothom cerca lloc al voltant de l'ermita per de ixar els bagatges; i moltes famílies i colles es posen
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al ma teix indret de cada :my. Al ca p d'una es to na a lgun gru p come nça a ag lut ina r coll a amb crit~, r ia lles, excla macions. Pe tits
i grans, ho mes i dones es tan al vo lt ant de l «tU ITone r », q ue , arnb
Ics ca rt es clavades dc q uatre en quatre sobre ca rtro ns r ima ts amb
versos a l da rre ra, va en t re tenin t - I o~ ment re els cobra Ics ca rtes
de la so rt. De vegades hi ha ba ll ada de sardanes .
La /ll issa (1 l'a ire lli l/re. AI vo lt a nt d 'un a lta r impro vi sa t s'aglutine n petit s i grans, e~ tra ny~ i c reient s. Pe rqu è a l'ermita no
s 'hi cabria i es do na ri a la ima tge q ue l'euca ri sti a és per als qu atre «d e mi ssa ». To th o m s' hi a t a n ~a, els joves paren la g resca i
durant una es to na es d isposen a par ti ci pa r e n un acte qu e és de
tots, i que té u n caràcter bas tan t sagra t, ma lgra t qu e ac tualment
hi hag i celebran ts q ue el dessac ra litzin fo rça , de vegades a contraco r dels més vell s. El celeb ran t ha d'estar molt encarna t en la
s ituac ió del s present s, q ue es pe re n qu e a lgú sà piga expressar la
den únc ia i l'c~perança q ue hi ha a l'interio r -de cada cor. Uns fa
te mps q ue no ha n esco lt a t la ve u dc Cris t proclam ada a tra vés
de l'Evangeli. Al tres l'escolten cada d iumenge i a vui s'ajunte n
a m b a ltra gent que no rm a lment no va a m issa . Uns combregara n. Altres pe rq uè no ho ve uen cla r o s imple ment pe r res pecte
humà es qu eda ran a l sc u lloc, però, a ixò s í, els agra darà veure
e l mo me nt de la comu nió. E ls f¡] milia rs fo ras te rs po tser comb rega ran dm-an t la m irada s il enc iosa dels parent s de l poble a m b
e ls qu a ls han sa but compa rtir e l trac to r i a mb qui des prés compartiran la ta ula . To th o m canta rà «cant s de j o ia» a «e ll que ha
o b rat mera vc lll!S scns fi » i ex pressa rà les e ncaixa des de la pau
amb molt de sentime nt.
Se ns dubt e el celebra nt-g ui a, e n a cabar la mi ssa, es farà aqu esta pregunt a: qu a nts de ls present s de ue n ha ve r fe l o bé (a ra n
un no u pas en la fe? omés el Sen yo r ho sap. T continua rà ca nta nt : «al s humils ha ad reçat la Pa ra ula, a ls qui el cerquen amb
plors i neg uits». I es qu edarà pensant : «La llavor que ge rmina
a la terra potser ho ha urà fe t gràcies a a q ues t moment fo rt de
fes ta de fe i tradi ció. Ve t a sa ber !»
To thom es ta rà co nt en t pe rqu è s'ha compl e rt una cosa qu e
«s'havia de fc r i no podia ma ncar », o pe rqu è la press ió de l'olla
bullint ha es ta t ta n fo rl a qu e s'ha ai xecat la ta pa dora i s 'ha ma ni-
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festat en aquella paraula que ha dit el mossèn. «J:.s be n veritat »,
diran altres; «quina raó que té!» , rumiaran enmig d el silenci del
bosc, L . toth o m sentint-se expressat anirà preparant el di.nar
pe rquè avui «tota la família » ha anat a missa i e ls a lt res dies

hom es troba sol, o sola, al banc de l'església (a casa nostra més
av iat passa a ixò segon).
El dillar. A l'ho ra de dinar és ben veritat allò de «cada ovella

al seu corral », però resulta que els «co rral s. són tan a prop els
uns de ls a ltres qu e e ls tall s, els a ltres qu eviures i lot s e ls atuells
de cuina es compart eixe n i passen d 'u nes tovnll es a les altres.
Aques t dia els homes ta mbé preparen el roc per a la ca rn a la
bra sa i e ls menut s sempre se ran els pe tit s qu e só n tracta ts pe r
igua l a la tau la. A mitja ta rd a, des prés d'un pa re ll d'hores de
sobreta ula amanida amb ca nts, acud its i ball s de ls més «tro ncres» (g raciosos) del poble, començarà la retirada i e l descens ca p
a casa. Tolhon.. tornarà a la normalitat de la vida quotidiana si
bé els g raciosos m és e mpedc rnits perllongaran l'aleg ri a encara
viva durant e l viatge pels camins pol segosos i serpe ntej a nts dels
nos t res termes.

An àlisi de la festa dins els aplecs

Els aplecs tenen els elements típics de tota [es ta analitzats
pels H arvey Cox d'avui i els Hu izinga d'ahir. l ntentarem de ferne un res um .
1. Tota fesla és Wlll expressió del sentit positiu de la vida.
1 a fe que a ixò es dóna en els ap lecs. Uns hi celebraran un altre
any de sa lut , altres l'cspe rança c ris ti ana viscuda en aques t racó del
mó n rural. Uns ho raran amb seny i tranquiHitat prepa rant una
bona taula, altres, els més joves, amb una g ran ga tzara que arriba rà fins i tot a la vulga ritat. El nos tre mó n és així i no el podem oblidar: hi ha diferen ts nivells culturals, re ligiosos i psicològics. I els qu i no te ne n res pe r a celeb rar ni fOI-ces pe r caminar, aqucsts no van als aplecs i es quedcn a ve t lla r e l s ilenci

dels carrers desens del poble. Els nos tres pobles i els nostres
aplecs són una imatge e n pe tit d'all ò que és e l m ó n .
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2. TOia fe s la, per lai de poder celebrar aquest sentit positiu
de la vida, inclol,/ en ella //ll/t eixa la necessita I d'un Irencame nl
molt forl de la vida quolidiana. Certament aquest element també
es dóna als aplecs. ¿ Voleu trencament més fort per als habitants d'un pobl e que haver de sortir·ne per celebrar uoa [es ta?
Aques t fet fac ilita la psicologia inherent a la festa. I certament
to thom qui puja a l'apl ec té una matc i.xa s ituació espiritual: la
fes ta fa oblidar el poble pe r un es hores. La missa amb un noranta per cent dc ge nt que e n e l poble normalment no hi \'a,
tothom partic ipant-hi colze a colze, ¿no és un senyal de trencamen t molt fort , rins i to t e n l'o rdre cris tià i parroquial ? Tothom
els respecta , aques t trencament i aquest moment fo rt de la fe.
Tre t de l cas dels aplecs més no mbrosos que requ ereix en uns mitjan s de com un icac ió e~ pecials -sovint desatesos per descuit o
pe r man ca d 'intc rès-, norma lment l'euca ristia és viscuda amb
intens itat. E ls «cic missa» i e ls «de l'oll a » han trencat llurs esqu e·
mes i d urant una es tona han celebrat la fe o la germanor.
3. Tola festa és Ull acte emine,lImenl comunitari. l l'aplec
de l començament fins a l final és una acció comunitària con tinuada. Si voleu, com unitàr ia en petits g rups. L'eucaristia, les sardan es, e l dinar en grups, e ls trac tors comunitaris i festius durant l'anada i la tornada, só n aspectes del ca ràc ter comunitari
dels aplecs. A l'aplec, cI qui no vol compartir, que no hj vagi.
I si a lgú té por de trobar-s'hi sol, que no pateixi: ja el vindran
a buscar. Al s aplecs es noten cie molt lluny les perso nes que van
despistades pe rqu è hi han pujat solcs. En general als nos tres
ap lecs no hi ha baclocs .
4. En Iota fesla 11(1 d'haver·lli lloc per a la creativitat perso·
"01 i de grl/p. o tot pot ser pre parat. Sempre hi ha la sorpresa de pe rsones o grups que anime n cer ts mome nts de la jornada. L'cuca ¡-jstia mai no és igua l. Un any la tapadora de l'o lla
bullent s 'ai xeca més qu e els a ltres. Parlo de la raceta litúrgica
quan la mi ssa és a ut èntica ex plosió cI'una vida qu e es tà clins les
pe rsones i es té necessitat cic ce le brar·la. Una eucaristia resu lt a
més reeixida que una altra. Un any pot haver·hi un esdeveni·
me nt important que ha provocat un impac te molt fort e n la
gent del poble, i qu e reper cuteix en la celebració, sobretot s i és
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un fe l encara recent i el celebrant sap tocar-lo com una ocasió
ca tequè ti ca. No obli de m que, a l'apl ec, ga irebé som en un règim
dc cristianda t i la gr::m massa del poble escoll a amb un silenci
sagrat i molt int ensa me nt aque ll a para ul a homi lètica.

Valoraci ó g lo ba l
No podem basar IO ta l'acció dc l'Església del món rura l e n
els apl ecs. D'a ixò, n'es te m convençut s. Pe r aq ues ta raó vole m q uI.!
ti ngui u na gran im portància l'acció consta m i permanen t de la
ca teq uesi d'adul ts, joves i in fa nt s. Fi ns a quin pu nt , do ncs, podem va lora r aques ta exp ressió re ligiosa popular? I nten taré ferne una senzilla apreciació globa l.
1. Els aplecs poden ser un momen t evangel it zador per a un
no mb re bas ta nt eleva t dc persones, sob retot si una pa raula a p ropiada de l ce lebran t ve a iH umi nar un esdeven imen t viscut per
to t e l poble, e l qual adq ui reix una ressonà ncia arn bie nta l eficaç
en ser posa t a ltra vegada e n e l cen tre de la reun ió de to ts.
2. Els a pl ecs són un mo me nt de lli gam a m b la «t rad ic ió» dc
re d'u n poble. Aquest lli gam segons com no encoratja cap jove,
però sego ns com pot ser ocas ió de desve tll amen t i a prorun dime nt
de l valor de la hi stòria i la identi tat d'u n poble. Una ocasió, doncs ,
de descobe rta de cer ts clemen ts que cal te ni r e n compte, també, e n u na civili tzac ió tècn ica. La persona huma na sempre q ue
té un am b ien t a propia t es preg un ta sobre un passat. L<l ide nt ita t
personal va sempre ll igada amb la ident it a t d'un pobl e.
3. Els a plecs són un moment ca tequè tic molt fo rt a pa rti r
dc l'ex periència viscuda.
4. El s a pl ecs, pe rò, te nen també els seus punt s nega tiu s:
l'a m bigüitat de les mo ti vacions de Ics pe rsones pe r ana r a la fes·
ta (exc u rs ió?, amor a una cosa estimada pel pob le?, no te nir res
m illo r pe r a passar el d ia?). D'a ltra banda, un a mbi ent re ligiós
c rea t pe r Lot un po bl e no és prou vàlid pe r a a limenta r una fe
que hau rà de ser viscuda en el món plura lis ta i secula rit za t a l
qua l es tem aboca ts. Cald ,"à que la fe sigui ben personal i conscient. De Io ta manera, les persones són com són i les ci rcums tà n-
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cies influeixe n moll intensamcnt C ll la realització de la persona,
en aq uest ens de la persona cristiana.
Nosaltres som aquí. Creiem que hem de ser presents en els
moment s rort s dels homes i dels pobles tal com els trobem
(ap lecs) i tal com ens vénen ( trac tors de pagesos a Ics can "cte"
res). Mirarem c i futur sense oblidar ci passat.

Xavier Batist e
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LA FESTA DE SANTA RITA
A l'hora dc parlar dc la problemàti ca pas toral dc l'anomenada «reli giositat pop ul ar» a la ciutat dc Ba rcelona, hom no pal
ob lidar d 'esmentar la fes ta dc St a. Ri ta, que sc celebra ci dia 22
dc maig de cada any.

rm atges dc la san ta, !l 'h i ha d'csca mpmlcs arreu, co me nça nt
per la Catedral. Però, on la fes ta religioso-popula r agafa més volacla és, sense ca p me na de pres umpció, a la parròquia dc SI.
Agus tí, s ituada a la plaça de l mate ix nom, a l'e ntrada de l carrer
de l'Hospi tal.
No és ràcil descriu re amb c1 etall ci desenro tll ame nt de la diada. Ca ldr ia ha\"C r passa t tol un dia dc la fes ta pe ndent dc Ics mili-un a incidènc ies que es va n s ucceint , a din s i a fora del te mpl e,
i anar·les ano tant. Pe rò, breument , en ra rem l'intent.

Quatre pinzellades sobre la festa
El dia 22 de maig, l'església s'o bre a les 7 dd matí i es tanca
a Ics 10 de l vespre. Durant tot aques t espai de temps - quinze
hores seguides- hi ha una desfilada ininterrompuda de pe rsa·
nes de totes eda ts i classes que entren a l'csglésia. Són e ls con·
t¡nuadors d'un costum qu e ra més de dos·ccnts c inquanta anys
qu e dura, pe l que hom ha pogut esbrinar.
I e m penso que no és perquè sí. E l temple, abans de la desamortització de Mendizabal, al segle passat, hav ia estat del con·
vent d'agustin s calçats. l c ll s forcn els grans promo tors de la de·
voció a la miraclera sa nta de Càssia, personat ge hi s tòric italià
que morf el 1452 essen t monja a gus tina. Així doncs, tot lliga. Amb
agustin s o sense, la inèrcia del poble és anar al lloc de se mpre,
malgrat que a ra no sigui convent, s inó parròquia.
La ma joria porte n a la mà un pom de roses. D'altres, a més
de les roses, una xinxeta per encendre·la en honor de la santa. Un
co p dintre, en besen la relíquia, posada dins una urna i sobre un
pedestal de fusta, davant mateix de la seva imatge. Aquesta es tà
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s ituada LOt l'any e n un senzill altare t a la banda dret a de l'altar
major. Val a dir qu e besar la re líq u ia, sobre to t a lgunes ho res
punI a d c term inades, ex igeix fer un a ll a rga i pacient es to na d 'es·
pera. Sego ns com , fin s una ho ra i LO t.
Des prés, la ge nt sc si tu a sota l'am pla vo lta de la na u central
i espera el momcn t de la bened icc ió comunità ria dc les roses.
Pe r aques t mo tiu , la na u s'ompl e dc go m a gom bas ta ntes vegades a l dia: no és exagerac ió. Ve a ser com ci «pun t clau» de
la jornada. Consis teix cn un cant d'cntrada , una lectura b íbli ca,
u na b re u homi li a, un a p regària de ls fidels i un a oració conclu·
~ i \';:¡. La participació de ls assisten ts pa l di r-se quc sempre és reeixida. Acabada la be ned icció hom surt bas ta nt o rdenada me nt de
l'esglés ia. l , fins l'any que ve. O fin s la setmana entran t , ja que,
dura nt el curs de l'any, hi pass a força gent, a pregar Sta.
Rita.
Quan hi ha celebració de l'eucarist ia no es fa la benedicció
pròpiament dita, ~inó que es donen per beneïdes Ics roses amb
la benedicció final de la missa. L'assistència a Ics cinc celebracions dc l'eucoris tio quc tcncn lloc al llarg de l dia és d'a llò més
participada. Qui cs queda a missa és, doncs, «gcnt dc missa». I
saben dc què va. Compteu-hi un miler llarg d'a~si s tents cada vegada.
El nombre aprox ima t de perso nes que desfi le n d u ran t el dia
pt..:r l'església dc Sl. Agust í, segons e ls q ui n'han fe t ci rccompte,
osc iH a entre vint-i- t res i vint-i-c inc mil. Aquesta xifra pod ri a
sem b lar desorbitada als u lls de l lecto r. No ho ncgo. Pe rò, a part
que tots sabem que a Barcelona-ciu ta t, àd huc en un dia labo rable, hi ha gent pe r a tot, no més cal a nar-h i i veu rc-ho. E l que
és ge nI , no en ralta.
t, a grans pinzcll ;:¡des, aquí teni u e l que és el d ia 22 de maig,
[esta de Sta. Rita de Càss ia, o la parròqui a barcelonina de St.
Agus ti.

Fets i interrogants
Na tura lmen t qu c, en la cele braci ó d'aqu esta m a nifes tació re457

ligiosa popu la r, CO I11 e n qua lsevol ma nifestac ió d 'aques ta mena ,
sorgeixen immedia ta ment una colla de problemes pas tora ls dc
fo ns i una munió d 'inte rrogant s sobre l'educació de la fc. Pe rò,
ta mbé dí! seguida, ho m s'adona que, a l'hora de ga rve lla r, no és
ge ns fàcil des tria r e l bl a t de l bo ll i la cogul a.
Perqu è no es trac ta només dc sabe r que la gen t ve, i prou; sinó
de saber qlli hi ve, per qllè hi ve, què n'espera, q uin sentit té i hi
dó na . Vés a sabe r t
A més, com ja pot havc r-se int uï t de la descripció q ue n'he fe t,
justa me nt pe rqu è la presència multi tudi nà ria de fidels gira tota,
bàs ica ment , a l'ento rn de la bened icció de les roses, aques ta es
co nverte ix, de fe t , en l'aspec te rnés equívoc i, a \'ega des, més confli c tiu de la d iada, pas tora lme nt parlant.
1 a lesho res e ls inte rroga nt s comencen i no s'acaben, sabeu ?
La benedi cc ió és una cl a ra ex pressió de fe? S i ho fos, rai ! ¿O és
l10més una mena d'ex pressió r itua l «màgico-supersticiosa »? T si
no ho fos del to t? Pe rò , si ho és, ho és per a to ts els que hi va n ?
Ca l sup r imir-la? Voleu dir? O, més a viat , cal, encara, mod i[jca rla? Pe rò, com? Co nt inuar igua l, ¿és una subtil mane ra de «perv e rtin~ el se ntit pro fund de la litúrgia? Subme rgits com estem
en una societat de consum , ¿és ünicament fome ntar el consumi s me religiós? Tot plegat, p ot ser educatiu de la fe? ¿Es pod r ia fe r q uelcom més o q uelcom di s tint o q uelcom menys perquè no ho fos? ¿O és que no es pa l fer altra cosa que a nar seguint Ics rod eres que més de dos segles han deixa t ?
Més preguntes? Evidentme nt q ue no s'esgotarien si ho m ané~
burxan t, bu rxa nt. Dona r-hi res pos ta ja és una a ltra cosa. Pe rò
ci risc de fia r-sc massa de la p ròpia in tuïció podria fer-nos caure
en el subjecti vis me es tè ril o pa rtidi s ta.
Per a ixò l'any 1973, e l dia ma te ix de la san ta, va fer-se u n
sondeig d'op inió i l'a ny 1976 una enquesta-informe. Fo ren realitza ts pe r dos tècni cs di fe rent s q ue, a l meu entendre, d ifíc ilment
estave n influencia ts ni a favor ni e n con tra, i que van fe r l'estudi d' una manera que pod rí em anomc na r asèpt ica. Sc nzillarnen l
perquè ve ni en de fo ra.
M'agrada ri a pode r fe r un recull de les dades a porta des tant
pe r l'un com pe r l'a ltre. Só n in te ressantíssimes a lhora quc orien-
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tadorc~. Encara quc, de <;olu cions pastoral s concrelc~, no en donen gai res.
Segons aquests estudis, una cosa é~ ce rla: la festa religiosopopular dc Sta. Rita, de moment, con tinuar3. l en té per anys.
Sense anunciar-ho mai ni a la premsa, ni a la ràdio, ni a la televisió, tal dia com cada 22 de maig , la presència multitudinària
es repe teix. r gairebé una te rcera part de ls presents té menys
de 25 anys: és una dada a tenir molt en compte quan es pensa
en la cont inuït a t.
t S cert quc en tre e ls assisten ts no es dóna, ma jori tàriament,
un nivel l econòmic i cu ltura l ga ire eleva t : són pobres e n cultura
i no cal dir en cultura religiosa; i pobres en diners. Però també
hi fa acte dc presè ncia una minoria barcelon ina tradicional, benestant i burgesa; i dic burgesa sense cap senti t pejo ratiu , més
aviat per indicar un estament soc ial d iferencia t de l'a lt re. Doncs
bé, un ~ i a ltres, cadascú al seu aire i segurame nt per motivacions
diverses, cada any aniran a pregar als peus de «l'advocada del s
impossibles» i a beneir Ics roses.
Agradi o no agradi , és, doncs, un fet real que no es pOl escamO lejar. I 3 aque lls a qui pe rloqui de prop, els caldrà sempre
afrontar-lo.
o pas amb u top ies radicals perfeccionis tes, sinó
amb soluci ons més o menys pragmà tiques que, lògica men t, mai
no plauran a tothom . .t::s un risc. Però és una o pció.

Josep M . Jtmc(¡
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NADAL: UNA FESTA!
Som una comunitat cri st iana, no arre lada a cap parròquia,
que ens anem t robant des dc fa un s set anys per a ap rofundir,
comun icar, ce lebrar i expressar la nos tra fe i la seva incidència
en h: nos tres vides. En aq ues ts moments som deu adu lt s i di sset entre in fants i adolescen ts, qu e van cies dc l'any <1 1s disse t
anys. El s adulIs e ns reunim cada quinze dics; i tots plegat s fem
una so rtida dc di ssa bte i diume nge cada mes. Endemés, durant
"es tiu tenim una convivència de vuit d ies. :. 5 a partir d'aquesta
comunitat qu e hem plantejat i rea litzat aquesta fes ta-ce lebració
d c Nadal. Ja des dc la pre paració va ajunta r-se'ns un grup dc
joves que també es plantejaven com fer una cc l cbr~ció viscuda.
Aquest g rup ja es troba va de manera regular durant l'any, i va
sembla r m illor in tentar re r una trobada conj unta, enca ra que
comport és a lgun es limitacions mútues. A més a més, així es trencaria e l poss ib le sentit de «ca pelle ta ». Finalment, vam comptar
amb a ltres persones vincul ades d'una manera o altra amb al gú
de nosaltres i qu c sov int participaven cn les trobades dels caps
de setmana.

El pla nteig
AI llarg de les re unions havien sorti t diverses esq uitxades sobre les ce lebracions, i d'una manera concreta de ls dies rorts: Pa squ a i Nada l. Notà\"cI1l un desfasament entre el ritme normal de
les nos tres reunions, le::, so rtides-conv ivència o e ls mo ments e n
què ens a plegàvem per (er fesla, i les celeb racion s de la fe en
aquestes gra ns d iades. Co ns tatàvem que difícilment hi apareixien
el to i ci clima de (es ta, qu e ens hi trobàve m com «encartronats)):
ens fcia la impress ió de ser uns simples espectadors a qui, de
tant en tant, es deixa respira r amb algun cant.
Una a ltra constatació important: en les celebracions es trobaven com a casa seva o bé els adulls o bé els infants; però di -
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fíci lm en t s'aco nsegu ia una fes ta en q uè lo ts hi fóssim present s i
poguéss im pa r ticipa r- hi, cadasc ú a l seu p rop i nivell .
També ens preocupa va e l ta ll qu e de fet es úo nava entre l'ambie nt de la pre-celebraci6 i la celebració, i entr e aquesta i la
festa de des p rés. La cc k b rac ió apa re ixia com un cos «fo rçadam ent seri ós» e nmig d 'un a fes ta no rm a l.
Am b aquests negui t ~, úoncs, com e nçàrem a posa r fil a l'agulla i a di buixar el que esperàve m de la nos tra trobada. Val a d ir
que experiències an teriors de trobades d'altres comu ni tats en festes a " ~'('n yaladcs en" ~er\"ircn 1110l t per enriquir e l no~ t re projecte.

La festa-celebració
La troba da començà a Ics sis de la tarda de la vigília de Nadal i acabà a les tres de la ma ti nada . AI pun t fort - no tothom
podia ~l'r- h i a Ics "is, ni to ts podien quedar-sc fins a les tresells trob¿lve m aplega ts un a vuit a ntena de persones des dels tres
an~ ~ fins a ls cinquan ta rep icats. E l lloc fou ulla casa amb pati.
Come nçàre m els qui hi érem a les s is: els pet it s, els adoler-,cen ts, Ics ma rcs, i a lgun jove. Va m enga lana r la casa, fé rem el
pesse b re i mun tàrem una tenda a l pa ti. Ta m bé va m penjar un
gra n m ura l b la nc a l'entra da de la casa per ta l que la gent q uan
anés arriba nt pogués esc riu re-hi els seus desigs, les seves es per a nces. e l sent it q ue do nava a la festa de Nadal.
Ta n bon punt e ls d iversos g rup s anave n acabant la seva tasca
es re unien al menjado r , to t ca nt an t ve lles i noves cançons.
Car a Ics nou , ~ OI· tírcm tots a l pat i i e ns co ¡'¡ ocàrel11 a l ccntn:
al \'oltant de la tenda. La ll et ra de les nadales ens va anar inspirant un a mena de «pastore ts» . E n a rri bar a l mome nt del na i·
xeme nt , llegírem c i pròleg de l'evangeli de Sl. Joan, i en ser al
(q1lan tà la seva tenda entre nosa lt res)), o br íre m la porta de la
tenda, a l'interior de la qua l hi havia una representació del aixeme n l. Després d'aqucst anunci de l naixeme n t passàrem a una
sa la o n projectàrem el conte-ronda lla: «La llu m a l país de la
nit », que culminà. amb un parell de cançons amb referències al
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';01 i a la lI ulll. El varn t riar pe rqu è l'havia escrit en Francesc
Botcy un Nada l des dc la presó de Zamora. Era una manera de
connec tar amb la campanya pro-amnistia que e n aquel ls moments
es tava en un de ls seus punts més à lgid s.
TOL seguit so pàrem, accentuan t l'as pecte de comparti r. Per
fer-ho ben visib le, cadascú havia portat un parell d'entrepa ns,
i els anava posant a la pila a mesura que arribava. A l'hora
de so par to lhom va a na r a agafar-ne dos: els que li tocaven.
Des prés, e ls joves con vidaren gra ns i pe tit s a fe r un gran joc
que demanava molta participació. No hi va faltar tampoc e l tradiciona l tió pe r tal que els menuts se la passess in bé de debò,
un tió que e ns va fornir tot el que calia per a l ressopó.
La celebrac ió de l'Eucaris ti a va en tron car es po ntà niamen t am b
aq ues t clima de festa. En començar-la và rem subratllar a lgun s
pu nt s:
Fa es tona que hem començat una festa pe r ce leb rar ci Nada l de Jesús. Hem ador nat la casa, hem cantat, hem j ugat, hem
fe t gresca i e ns hem sentit content s. Les nada les, cI pessebre i
la lectura de l'evangeli de J oan han fe l refe rènc ia a l'encarnació
de Jesús. En la festa, també hi ha aparegut la nost ra vida cic
cada dia: en ci g r~1Il joc "hem topat" e ls uns a mb els alt res; hem
viscu t la campanya de l'amnistia; hem comparti t i ens hem encarat amb un a sèrie de proves que simbo litzen els nostres p rob lemes habitu a ls. Ara , doncs, p e rqu è sabem que ens apleguem en
ci no m d'aques t Jesús, vole m viurc l'e lement fort dc la seva
fcs ta , aquell que ens don3 pe r quan volguéss im fer memòria
d'e ll , de l més foname nt al , de l perquè cic la manera com va viure.
El desenro tll a men t de la celebració, sense perclre el to de fes·
ta i esponta neï tat que caracte rit zava tota la trobada, fou : Dues
lectures, u na d'e lles sobre la celebració de l Nada l avu i i l'a ltra
sobre les Benaura nces. Aquesta darrera no va ser lleg ida per una
sola persona, sinó que ho fé re m en forma d 'autèntica proclamació, cie mane ra que cada benaurança e ra «cridacla » per una persona diferent sense segu ir l'ordre en què està ve m co Hocats. La
pregària eucarística: en el moment de la int ercessió pe r l' Església l'obrírem a la pregària de to ts els presents. A l'hora de la
comunió l'e nfilall cic ca nts s'alla rgà una bo na es tona i ens aju462

dà a expressar alhora la nostra joia i el nostre compromís. Tot
això quedà recollit en la pregària conclusiva, la qual ens convidà també a l nou pas de la festa-celebració.
Aques t nO li pas e ra ci tradicional ressopó. D'una ma nera espontània anaren proposant-se diversos elements fest ius sense que
en cap moment es palesess in fronleres dc ea p mena: ni d'edat,
ni dc grup de provin ença, ni de nive ll s de coneixe nça ent re nosaltres. A poc a poc la ge nt s'anà acomiadant.

Valoració
De la \'aloració que posteriorment vàrem fer-ne els diversos
g rups parti cipant s destacarem: El sen tit de participació per pan
de tots; ¡'acollime nt: tothom s'hi va se ntir acoll it , com un membre participam més, malgrat la diversitat de persones i grup~.
Vam aco nsegu ir també crear un autènt ic clima de festa i de celebrac ió sense aigualir ni el sentit de fe ni el to d'a legria, incloent-hi endemés els clements popu lars d 'aquesta diada.

Sens dubte que teníem una sèrie de factors a favor nostre i
q ue de u se r n'l OII difíc il ca lcar aquesta experiència. Am b tot, som
de l parer que hem encelat un camí vàlid per a nosa lt res, i que
ens cald rà anar aprofundint.
o vull acabar sense d ir que, una vegada més, he constatat e l
r isc i les lim it ac io ns de posar per escri t a llò que aba ns que res
és una vivència difíci lment comunicable. El veritable contingut
de la nostra fes la de Nadal em se mbla que queda poc expressat en
aquesl.es línies. La vic!;) \'a anar molt mé~ en llà , gràcies a Déu .

Joan Busquets i Prat
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EL DIVORCI
EN LA TEOLOGIA ACTUAL
El texl que oferim als nost res lecl ors va ser
pronunciat el dia 19 {l'octllbre com li o ració
¡'uwgllra l del ellrs acadèm ic de la Facultat de

Teologia de Barcelona en el seu desè aniver·
sa ri. L'alltor, professor de la secció de St. Pacià, qlle ens l'lla ofe r t generosamenT, l1i aborda un problema d'a cluolilat i d'importància
per bé que delicat i difícil. Ho fa,
però, de mallera clara i cllfeHedora i amb es-

."/111/11 es,

til oral, que respectem en la transcripció, lIeval de pet it s rel ocs.
Naturalmenl, el text llegil en aquella oca-tió és només la síntesi d'ema obra pacie1l! i delicada d'eSll.ldi i sistematització, que acaba de
publicar-se

(I

la coNecció «SaurÍ», amb el títol

Divorci i Església: estat de la qüestió. Els Iee·
tors interessats poden adreçar-s'Ili amb profit:
lli trobaral1 Lma expos ició més folgada i amb
aIJlI11 c!c117ts referèl1cies qlle jllstifiquell i documetlten l es afirmacio/Js de les pàgilles quc se~lleixe11.

Só n moltcs Ics causes que ran que ci divorci i la indissolubilitat del matrimoni t inguin un n~ lIcu especial i prenguin molta
més importànc ia que en d'altres èpoques. La crisi de Ics societats
tradicionals ha implica t també la ramília i el matrimoni. Poc a
poc han anat desa pareixe nt m o lt s de ls suports socials que reien
de la famí lia una unitat ga ire bé indes tru ctible. La per manència
del matrimoni depèn molt rnés , per no dir exclusivament, de les
re lacions interpersonals entre els esposos. Resulta, en conseqüència, més vu lnerab le; i més djfícil que es formi una unió es tab le
i pe r mane nt. V al a di r , d'a lt ra banda, que és ta mbé u na ocasió
d 'una m és gr an personaJi tzació.
El fe t de les r upt ures ir repa rab les ha ocasiona t que e ls Estats in trod uïss in en llu rs legislacions ci reconeixemen t de l tren-
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ca men t matrimon ial: e l divorci civil és un fet gai rebé a to t a r reu,
i a nivell dc l'Es ta t Es panyo l se mbla que no tri ga rà pas gaire.
Pe rò ca l qu e cenyim ci nos tre tema e n cI nu cli ve ri tab le de l
probl e ma. No parlare m n i dc l'acti tu d de l'Església respecte del
divo rc i civil , ni de la pas to ral dels divorciat s o de ls qui han estab lert un a nova unió o relació mat r imonial, ni ta mpoc dels tribunal s ecles iàs tics qu e tram iten Ics ca uses de nuHital. Ens volen1 re fe rir exclus iva me nt a l problema de la indi ssolubilitat en
e l pensam ent intern dc l'Església ca tò lica i, e n concre t, a ls matrimoni s ent re bateja ts i qu e s iguin và lids, sacramen ta ls i con:'l uma ts, és a dir, als «rat s i cons umat s» . Els a lt res tipu s dc matr imoni (no consu mat s, en tre no baleja ts, e tc.) no p resenten el
matc ix p roblema, donat que, dc fet, en l'ac tu al it a t só n d issolts
per l'Esglés ia. L'in ten t, avui, és proporc ionar una panoràmica
de l'estat de la qüestió sob re la discuss ió en el mome nt actual
i la fo namentac ió dc les dive rses pos icions. M'he limita t a ls darn.:rs vint anys. No intento defens;)r ca p tes i, s inó donar compte
cleI que es diu.
En la primera part explicaré la doctrina vige nt i o ficia l e n
l'actualitat, per passar després a desenrotllar tres lín ies de pensamen t que des de punts cic vis ta al menys parcialment diferen ts
p0sen en dubte l'ac tual d isci plina canònica.

I. LA DISCIPLINA ACTUAL
Ell l'acllta/itat l'Esg/ésia Catòlica de fet dissol el vincle, amb
certes cOl/diciol/s, de tots els matrimonis excepte els rats i conSf/IIUl/ S el1fre bat ejats. Pe r una evolu ció qu e s 'ini cià a l segle X iT
es disso len dc fet els rats i no cons umats, s'a plica e l privi legi
paulí i es disso len també e ls celebrats entre un batejat i un no
bateja t i àd hu c e l sim ple ma trimoni legíti m o natural (entre dos
no batejats).
Qui nes só n les raons d'aques ta p raxi excl us iva dels rats i consuma ts en matèria de dissolució, que és defensada de tal mane ra qu e 'ha pogut conside rar com la ca ra cterísti ca de la doctrina catò lica ?

465
6

Una prax i mi flc nà ria

El fOIlCl/llenl m és sòlid es troba ell la praxi miHenà ria de l'Es·
glésia, almenys de l'Occident cris tià. S'han dut a term e aques ts
da rrers anys nombrosos es tudis sob re l'actu ació de l'Església durant ci prim er miHen i, am b r es ulta ts no gai re conco rd a nt s. Ma lgrat lot, es pot a rribar a certes conc lusions.
a) La majoria dels test imo ni s de l primer m iHcni s'i ncli nen
pel princ ipi de la ind issolubilitat. Això val es pecialment per a
l'Església occidental. Però s'ha dc reconèixe r que hi ha nombroses exce pc ions .
b) Pel que fa a Ori en t, els Parcs Grecs foren molt més favorables a la possibil itat dc tornar-se a casar en cas d'adulte ri .
e) Com rccondx gairebé tothom, sota Ics altures dc ,'ensenyament oric ial hi ha hagu t semp re Lllla p raxi més laxa, que si
bé no fou conside rada com l'ideal, tampoc no es vcia fo ra de la
fe eclesia l.
d) A Occ ident , a partir dels segles VIII i I X i per influx decisiu de san t Agustí, Ics posicions són cada vegada més fortamen t
anlid ivorcis tes, to l i qu e d urant l'Edat Milj ana pe rs isteixi una
praxi més laxa en ce rts indrets.
e) Des d 'a les ho res es con s idera una doct rin a ad quirid a la in·
disso lubilitat absolu ta. !::s creença comuna avui qu e el Conci li
cic Tre nto no definí pas aqu es ta qües ti ó, malgra t que en el cànon 7è de la sess ió 24 a firm és que l'Església no s 'eq uivoca qu a n
sosté la in disso lubilit at; Tren to reacciona contra els qui c ritiquen
la seva praxi (e ls Reformadors), però no volgué condemna r e ls
orientals que en ten ien una alt r3.
Des d'aleshores el Ma gisteri Pontifici Ordi1lari !ta afirmat re·
pClidawelll ItO tell;r cap poder lli atribució sobre aquests matr;·
1170/l;s. Així Pius Xl, en la Casti COl1ubii, respecte a la indissolu·
bilitat digué: «Cap poder, ni per cap causa, no podrà mai upli.
cur·se al matrimoni cristià rat i cons umat. » T Pius XlI: «El ca·
samenl ral i consumat és per dret diví indi ssoluble en tant que
no pOl ésser disso lt per cap poder humà. » T en un altre ll oc diu:
«El vincle del matrimoni cristià és ta lment fort que, quan ha
ob tin gut la seva plena estabilit at per l'ús dels drets conjugals, cap
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pode r del mó n - n i tam poc ci Nostre, és a di r , el cl el vicari dc
Crist- no el po t l rc ncar.»
Es dill, per tant, que aquesta doctrina és «alm enys doctrina
cal òlica», és a dir,

1/1/(/

ve rilQI qll e s'e l1 se l1ya el1 l ola l'Esglés ia,

Qu ines són les rao ns q ue p reste n supo rt a aqu es tes a firm a·
c io ns de la major pa rt cie la Trad ició i es pecialm ent de l Magis·
te ri co nt em po rani ?

Els tex tos del Nou Testament

El Concili T riden tí afi r ll1à q u e la p raxi es t m'a f O/UlIIl cl1 tada
ell l'Escriptura . l , cie fe l, la doct rin a basc de l'ense nyame nt de

J es ús és c la rament a nti cl ivo rcis ta. L'e nsenyamcnt comú clels q uatre text os dels s inò p tics que t ra cte n el tema co in ci de ixe n a condemn 3r ci divorci i el re pud i. També la Ca r ta als Corintis d iu
qu e la doct rina de l Senyor és categò ri ca e n aq ues t aspecte. La
dificult a t p rové de ls dos incisos de Ma teu (5,32: ({ parec tos fogall
porneias»; i 19,9: «m e epi porne ¡a))) qu e semb len in d icar u na
excepció en el cas de «porne ia ». Des dc scrnpre llu r correcta tra·
c1ucc ió i ll ur signi fica t han es tat mol t d isc u ti ts i s' h i han clo na t
in te r pre tac io ns d ive rgents (des de la cons iderada com a clàss ica
ca tò lica qu e ind ica r ia u na separació de cossos en cas d 'ad ultc ri,
fin s a la clàssica pro tes tant i de l'Esglés ia orien ta l qu e ind icari a
la poss ib ili ta t ci e d ivorci i no u ca samen t en cas d'adult eri ).
Es poden cons idera r com a punts adq uiri ts pe ls exegetes de
to tes Ics tendènc ies els següents: q ue el re ra fons de l Nou Tes·
la ment , e n la seva linia general, és clarament al1tidivorcisla; però
q ue lII algrat tot, l'Escriptura no ellS dóna un suport indiscu tible
{/ favor o en co ntra d el divorci; to ta sola, independen tment de la
seva in te rp retac ió pe r la tra di c ió de l' Esglés ia, no ens propor·
ciona un reco lzame nt segu r de la indi ssolub il itat absolu ta.
Per tant, ci ve r ita ble senti t de l'E sc r ip tu ra ens vindrà a través
de l'ensenyament de l'Església i no no més de la so la lectura i
exeges i del Nou Tes ta me nt. «L'Església , di u e l pare Na va r r cte,
q ue és l'úni ca in tèrpre t a ut ènti ca d e la Sag rada E scrip tura , no
ad me t un a interp re tac ió de les cl àu su les de Ma teu qu e estab lei-
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xi una excepció de l prin cipi de l'absoluta indi sso lubilitat , siguin
quines siguin les explicacions exegètiques de Ics c là usu les esmentades.»

El Dret Natural
Pe l que ra al Dre t Natural , avui dia hi ha. unanimitat a dir
que s'ha d'acce pt a r l'abso lut a indissolubilitat intrínseca o in te rna (el mat rimoni no es pot tre nca r mai per repudi unila te ra l o
pc r simp le consenti ment mutu ), donat e l seu ca ràc ter socia l.
També s'es tà absol utament d'acord e n el fe l que l'estabilitat ve
ex igida pels mateixo ~ valors pe rsona ls implicat s en ,'a [er conjugal. tS a dir, l'a mor conjuga l autèn tic implica la fide litat ; i l'esta b ilitat no és res més que la traducció e n termes è t ica-jurídics
de Ics ex igènc ies immane nt s dc l'a mo r humà. També els valol"$
de la proc reació edu cadora de manen una estabili ta t que possibiliti una ma.duració convenie nt dels fill s.
Però to th om està d'acord també que ria es pot pa s provar, a
partir del Dret NatL/ral, l 'a bsolL/ta indissolubi litat, sellse possibilitat d'exce pciol7s. El bé de ls esposos o dels fill s pot exigir, en
cer iS casos. el divorci i un nou casament. De fet , la mateixa Esglés ia Catòlica concedeix e l tre ncamen t del vincle en de term ina ts
matrimonis, que no siguin và lids i consumats en tre ba tejats.
Pe r ta nt, l'argument més sòlid per a fonamentar la disci pli na
i la doc trina actua ls de l' Esglés ia és el seu ensenyament au toritaliu recolzat en la Tradició i com a int èrpre t de l' Esc riptu ra .

El s imbolisme s ac rame ntal
Però, quina és la raó inte rna que fonam enta aqu est ensenyame nt ? No hi ha sobre a ixò una doct r ina comuna. ormalment
s'a firma que l'absoluta ind issolubilit a t recolza sobre la sacramcntali tat: a lguns docum ents del Magisteri diuen que només els matrimol1is sac ralll entals i C01lS1ll1zat S SÓI1 absoll/lamell t indissolubles perquè silllbolilzell la ",'¡ó de Crist i l'Esgl ésia. El matrimoni ha es tat ass umit en la hi s tòria de la sa lvació com a signe d'un
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amor transcende nt , e l do de Déu e n Cr is t per a ls ho mes; de la
ma te ixa n1ane ra qu e l'alia nça cic Cri s t am b l'Esglés ia no po t cessar ma i ma lgra t Ics infide litats dels ho m es, a ixí l'aliança d'a mor
e ntre ba teja ts no po t deca ure ma i.
El pro blem a sorgeix d~ la decisió d 'Al exa nd re IIT q ue vo lgué
conj um inar els c le me nts bàsics de Ics Escoles de Pa rís i de Bo lònia, de tal mane ra q ue s i bé n'hi ha p ro u a m b el consentime nt
pe r la i qu e h i hag i un ve rt a de r m a tr imo ni sac ra menta l, ,'ab soluta indi ssolu b ilit at n omé~ s'assoleix per la cons um ac ió, posterior
a l'in terca nvi dl: consentimen ts. No es po t negar , d 'un a ba nda,
qu e e l ma tr imon i només ra t en tre ba teja ts ja s im bo lit za la unió
dc Cri s t i l' Església; però, cie l'a ltra, ¿ imp li ca que la cons umació
apo rt a un a nova i ctdinit iva d ime ns ió s im bò lica? La teo ri a de l
dob le !-oi mbo li smc (u nió de l'à ni ma a m b Crist i uni ó fís ica de l
Ver b amb la na tura lesa huma na) ha es ta t acce pta da pe r mo llS,
pe rò no pas per to ts.
En res um podem dir qu e la raó última de l'afirmac ió in sisten t de l Mag is te ri dc no pode r di ssoldre e n cap ca s els ma trimoni s ra ts i cons um a ts e ntre batejat s es posa gene ralme nt e n
ci seu simbolisme sacra me nta l, mal grat les dificultat s que això
compo rta.

* *
Un de ls defensors més e fici ent s i inte Hige nt s de l'actu a l di sc iplina can ò nica , el parc Navarre te, reconeix que es tracta cd'una
difi cult a t que.. e n l'ac tual es tat de la teologia del matrimo n i
no po t tro ba r un a soluc ió ad equada ». r afegeix : «Un a cosa
és sa be r q ue una ve rit a t és reve lada o qu e al gun a no rma es ti gui
ins tituïd a pe r dre t di ví, i una altra de comple ta me nt dife rent
és tro ba ,' la raó teològica qu e d 'a lgun a ma nera expliqui pe r qu è
aq ue lla \'~ri l a l ho és rea lment o pe r qu è Déu ha ins tituït aquella
nor ma. En ci nos tre cas a llò que p ri màriame nt inte ressa és saber s i rea lme nt Cris t ins Lituí la lle i dc l'absoluta indi ssolubilita t
de l matrimon i crist ià con!)umal. Això no més es pal saber pe r Ics
dades de la Revelació in te rpre tades pe r l'Església. Si consta pe l
Magis teri l'exi s tènc ia d 'aq ues ta lle i, inte ressa me nys q ue la raó
d'a ques ta ll ei no e ns cons ti o bé q ue es faci servir u na raó que
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no ens sati sfaci plenament. » Podríem di r que aq uí s'apli ca aquell
adagi clàssic : . tecil, ergo pOluil; l10n fec it, ergo non p O/llit » (ho ha
rCl, per lan t podia fer-ho; no ho fa i diu que no pot rcr-ho, per
tan t no ho pot fer).

Il. LES POSICIONS CRITIQUES
En el pensament teològic i exegètic actual hi ha tres grups
de tendències que, des de punt s de vis ta diferents, a voltes com·
ple mc n lari s, pose n e n dubt e l'absolu ta indi ssolubilit a t d els matrimonis rals i consumat s entre bateja ts. La primera concep la
indissolubilitat com un idea l a asso lir, pe rò que lla es p O l conver ti r e n una norma jurídi ca absolu ta, sense possi bilitat d'excepc ions (es fixa , per tant, en la ma teixa noció de «vincle»). La
segona s' incli na pe r una di ssol u b ilita t ex trín seca del vincl e: ]'Esglés ia té cI «pod er vi cari » o mini s terial sufic ient per a poder dissoldre també aqucs t tipus de matrimonis. Fina lmen t, hi ha e ls
qui se ce ntren en l'cstu d i de l signe sacramental mateix i la seva
s ignificac ió, i afirmen que l'amor és un e lement esse nc ia l i necessari tan t per a la. cele bració vàlida dcl sagrament , corn també
pcr a la seva pe rmanè ncia.

la indissolubilitat del mat rimoni , un ideal evangèlic
Aques ta línia de pensament té ducs vessants: la de ls qui situen
e ls tex tos clàssics del Nou Tes tament so bre e l divorci e n e l seu
contex t hi s tòric i descobreixen en e l mateix Nou Testament dues
excepc ions o adaptacions de la comunitat primitiva a la norma
de Cri s t so bre la indissol ubi litat; i la d'aque lls qui , ampliant la
inte rpre tació anter ior o independentment d'ella, situen el text
de Mate u 5 e n c i context de l S ermó de la Muntanya, considerantlo tot cll no com ulla norma jurídi ca sinó com un ideal a assolir.
1. Seguint un corre nt desenvolupa t es pecialment pe r Bonsir470

ve n i Baltens\veil e r , els exegetes aCl ual s cada vegada s'inclinel1 m és
a peusllr qile l'estudi del «Sil z im Leben » dels Eva nge lis ens pOl
dOllar la elll u de lli illt eNecció de la doctrina del NOli T estam ent
sobre el divorci. En e l judai s me d el temps de Jesús, la situació
dc la dona era es pecialme nt pe nosa: cI matrimoni era patriarcal
i poli gà mic : la dona e ra propie tat del marit i no més ell podia
repudiar-la . El s dos c riteris d'hi s tori ci tat (a tes tació múltiple i
d iscontinuïtat amb el pensament jueu ) fa n molt probable que
la ve r s ió s ubjacent a Mate u 5,32 s igui la que ofereix més probabilitat s d'acos ta r-sc al «mas hah) p ronun cia t per Jesús: «Tot el
qui re pu dia la seva mull er la fa ser ad últera , i e l qui es casa amb
una re pudiada , adultcra. ») Només aq ues t text press uposa una estru ctura poligà mica; Ics a ltrcs fo rmul ac io ns impliquen com a
rerafons un a m bient monogàmic: es trac taria, per tan t, d'adap
lac ions del p rin c ipi absolut de Jesú s sob re la in dissolubilita t de
l e~ di\'erses comunitat s en amb ie nt s monogàm ies. Així, totcs les
fo nt s rec ulle n d 'Ulla mancra o altra l'afirmació rotunda de J cs ús sobre l'absoluta indisso lu b ilit a t del ma trimon i.
Pe rò Mat eu , a més de recollir la doctrina comuna , es fa ressò
de la praxi de la se\'a comunita t : e l cas de «porneia » és ulla exce pc ió a aque lla pro hibició ge ne ral del divo rci. Segoll s el mate ix
Nou Tes tame nt i el testimo n i de Qunram, «porneia» té el mate ix s ig nifi ca t qu e «zenut», és a dir, matrimoni entre parent s
pròxim s, qu e en la comunitat de Mateu e ra valorat com a incestu ós ; to t i que e n e l moment de celebrar-sc, en un a mbi ent pagà
o de prosè lit s, era conside rat và li d i legítim . No es tracta d 'un
m at ri mon i no pe rm ès o in và li d, si nó d'un matrimoni vàlid i legítim quan l!~ \'a celebrar, e l qual , segons un crit eri diferent, el
j ud eo·cristià, e~ co n ~ ide ra inces tu ós i es po t o s'ha de divorciar.
t:. ... una \ï:ritabll! e.xcepc ió a l precepte ge neral de Jesús.
També a sant Pau trobem, al costat de l'a firmació de la indissolub ilita t. una c,ccpció. Entre els jueus eren totalment prohibits c¡'" matrimonis mixtos. Tot tracte sexual amb un a dona no
jUC\3, fins i tot prosè lita, c ra «zc nut ». Enfront d'aquesta menta li tat, quc probablement està a la basc de la consu lta feta a
Pa u peb corintis, l'Apòstol no diu que s 'hag in de separar o qu e
es puguin tolerar aquests matrimon is, s inó que el matrimoni mi xt
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ha de co ntinuar . No més s i el cònju ge inridel no acce pta de convi ure pací ri cament , sant Pau a ut o rit za una «sepa ració ». Es discut eix, a nivell dc l'exeges i hi s tòrico-c rít ica, l'abas t d'aqu es ta separació: és a dir, si es permetia o nu un no u ma trimoni ( i s i,
pe r ta nt , el « Priv il egi Paulí » és provat per aques t text o hi és
rccolza l ). Pe rò el fe t és que l'Esglés ia ll atina medi eval in ter pretà I Cor 7,15 e n ci sentit del privilegi paulí i aques ta pràctica eslà e n vi go r cies d'ales hores. Per a l'apòsto l són més impo rt a nt s la
fe i la pau qu e no pas el vincl e de l ma trimoni .
A partir d 'fl qll est es adaptacioHs o excepciol1s de l'Esg lés ia primitiva, hi IIlI LIIl /)011 gru p d'aulors qll e op i ll ell que a l'l/i talllb é
es po dria aplicar o aco m oda r el mCl1w lll en1 de JeslÍs a la sililació
fl ctll al . La vida de re i ci c pau és e l c rite ri qu e invoca l'apòs to l;
~i

la com unitat dc Ma teu es \'a a trevi r a re r un a excepc ió a Ics
pa ra ules de l Senyo r e ra pe r ta l d 'ev ita r l'csc3 n uo l de ls j ud eo-c ri st ia ns. Avui d ia e n els ma trimon is ra ts i cons um a ts e ntre ba teja ts,
¿no hi ha ca ~ os c n què peri ll en la re i la pa Li de ls c s p erií. ~, i ' 1' )
hi ha l'escà nd o l de ls m a te ixos c ri s ti ans pel q ue fa a la legis lac ió de l'Església ?
2. La segona vessa nt d'a qu es ta op inió co l·loca el tex t de Mateu 5 e n el context del Se rmó de la Muntan ya . Ull nom b re cada

vegada //lés grall d'escr i ptu ristes i teòl egs s'incl illen Clip a lllla
concepció m ellys legal del Se rmó de la Mlll1 tlll1ya . Ce rtament qu e
Jesús vo l qu e «el qu e Déu ha unit qu e no ho se pari l'ho me »,
però aqu est idea l no es po t conve rtir ell una li ci jurídi ca irritant
o inha bi litant, de ma lle ra qu e fa c i in và lid tOl acte contrari .
De re t, Ics s is a nt ítesis de Matc u 5,21 -40 no s'ha n pas pres al
peu de la ll e tra : Jesús prohibe ix jurar, pe rò nosaltrcs di em qu e
en ce rt cs oca s ions és fin s i to t conveni ent ; la legítima de fe nsa
s'ha cons ide rat co m a bo na. J!s a dir, les direc triu s de Jes ús só n
ce rtame nt no rm es, pe rò e n teses com Ull impuls dinàmic , fina lita ts
a a ssolir, ideals ve rs e ls quals s'ha de camina r. El matrimo ni és
indisso lub le, pe rò e ls homes c i pod en tre ncar. Els preceptes prohibi tius (Decà leg) [ixcn barre res, fro nteres qu e s 'han de res pec·
tar. El Sermó de l a Mll1lllmya prese l1 l a el fe rm e, la fi lla/itat , L'ideal vers el qllal s'lla de t endir. Jesús 170 volia establir WI IlOU

Codi legal.
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La doctrina i la praxi de les Esglésies crI stIan es d'Orient tenen molts punt s de contacte amb el nucli ce ntral d 'aques ta pos ició. Llurs punts de vista són mo lt importants per a nosaltres
pe rqu è les dife rències dogmà tiques són irrelleva nt s i la seva doctrina és molt tradicional i conservadora (no se les pot pas acusar de veHeït ats modernes); en canvi, la tradi ció orie ntal accepta
el divorci i un nou casament , en de terminats casos almen ys des
de l segle VI , basada en un corrent dels Pares e ncara més antic.
L'o rtod òxia ma nté una doble a firmació. D'una ba nda , el matrimoni entre ba tejats és sagrament indi ssoluble i partici pa ja
ací dc la rea litat del món que ha venir: el seu contingut ja no
és només la felicita t dels esposos , sinó el de dona r tes timoni del
Regne de Déu . Pe rò , d'a llra banda, hi ha la mi ssió de l'Església
e n el món i el principi de l'oikonom ia.
Pertany a la mate ixa essència dc l'o rt odòxia el fe t de manteni r juntes, d'una manera vertaderamen t antinòmica, tan t les exigències «impossibles» a l'home, exigències que e ntraren e n el
món q ua n Déu es fé u home per ta l de «fer a l'home Déu., com
la infin ita com pass ió vers l'home d'Aquell que va prendre sobre
seu els pecats del mÓn. És a dir, que no es trac ta d 'un com prom ís d e l'Esglés ia am b les modes d'aques t món, sinó de la ma te ixa ant inòmia de ¡'Església en el món. El matrimoni és indissolubl e, pe rò és trencat i d issolt a cada pas pel peca t i la igno rància,
la passió i l'egoisme, la falt a de fe i amor. L'Església o rtodoxa accepta el divorci, sí, però no divorcia: simpl ement reconeix el
trencament irreparable i pe rme t un nou casame nt, celebrat en un
ambi e nt pe nitenc ial. El fonament d 'aquesta praxi es troba e n el
pl a de l'oikollorn ia, és a dir, el principi segons el qua l l'Esglés ia
supleix amb un c rite ri de condescendència els casos difíci ls. L'E sglésia es troba a l bell mig d'una doble tendènc ia: la seva miss ió
és proclamar la glòria d'un ideal «in statu pat r!ae», però també
ho és reconèixer la realitat del pecat «in s tatu viae» , que és el
lloc o n aplica la r¡'z eo- plzila'1I ro pja, la divina condescendència.
L'oiko no mja s'oposa a l'acrjbia, és a dir, al rigor, al punt de
vista estricte de la lle i.
La diferència més gran entre la tradició Occidental i l'Oriental no es fonamenta pas en una dive rsa exegesi dels incisos de
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Ma teu , sinó en la concepció de la natural esa i missió de "Es·
glés ia en e l mó n, que ha de procurar conjuminar els dos pols.
En una parau la: malgrat que la indissolubilitat sigui un gran valo r, els valors darrers i suprems són la fe i la salvació. Sempre
hi haurà conflic te entre e l Regne i e l món, entre l'idea l i l'exce pció, l'espe rança escato lògica i la realitat.
A l'Església d'Occident, sc li ra el re lrel que qllal1 el Dret Romà envaí el Dret Canònic, una cOllcepció juridica va tapar la visió li/és personal i teològica del matrimoni. La visió canònica
es va centrar entorn de l co nt rac te i la còpu la, en lloc de fer-ho
ento rn del misteri i de les relacions humancs. D'això va resultar
un acurat afinament ca nònic de les cond icions per a la validesa
del contracte matrimonial. En lloc de ser c i «coHsor/iwn totius
vitae» de l'an tic humanisme o e l «mys/erioll» dels Pa res, ci matrimoni va passar a ser equ iparat a Ics obligacions i els deures
contractuals. En l'Església Llatina es muntà tota una maquinària judic ial per tal de dictaminar la val idesa del s matrimoni s
d 'acord amb la defin ició canònica d 'un contracte singular que
dóna dre t als ac tes corpora ls que porten a la reproducció. E n
aques l esforç per Iai d'asso lir una claredat legal, con tinuen dienl ,
han queda t relega ts a un segon terme tant els elemen ts personal s com la conce pc ió sob rena tural de n"listeri.
Heus ací la primera !fnia de pensamen t crític.

La dissolubilitat, en mans de l' Església
Un grup nombrós de teòlegs i canonistes pensen que l'Esg lésia té el pode,- d e dissoldre to/a classe de mal,.imonis, tamb é
els rats i consumats elltre batejats, en v;rtu/ de les atribucions
dOllades per Cris t i que trobem a Mateu: «tot el que lligareu ... ,
tot el que deslligareu". Podria ser que l'Església no en tingués
consciència o bé que no volgués exercir aquest poder, però el
té. El precursor d'aquesta posició és ci lleidatà Jaume Torrubia·
no i Ripoll. E s tractaria de reconèixer la possibilitat real d'una
dissolució ex lrínscca per part de l'Església i en especial pel Papa.
L'argumentació es podria resumir així: tS doctr ina comuna
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i es pol trobar cn to ls els manuals de teologia q ue e l poder donat per Jesucrist és, en princi pi , iHimita t (<<TOl el qu e lligueu ...
To/ e l que des lligueu ), en Io ls aq uell s camps propis o de compelència de l'Església. D'alll-a banda, els darrers papes han afirmat reiteradament qu e en e ls a lt res tipus de matrimonis dissolen e] vincle en virtu t d'aqu es t poder ministerial o vicari. Per
lan l, la pres ump ció ha d'es lar a favor de poder di ssoldre lo t
tipus de ma tri monis; i per introd uir una limitació (en aquest cas
dels r ats i con sumat s en tre batejats ) es necessitaria una prova
posit iva de la seva incompetèn cia en aques ta de terminada parce Ha o grup de matrimonis. es a d ir, la pregunta no hau ria de
ser : on cons ta aques t poder ?, s inó : on trobem la limit ació del
«to t a ll ò » de Mateu?
Aquesta limitació o reserva només podria ve nir per L/na d'aquestes tres hipòtesis: perquè ho exigeix a ixí la natu ralesa mateixa del matrimoni sacramenta l, rat i consumat; pe rqu è ho
ex igeix la naturalesa mateixa del poder vi ca ri rebut per l'Esglés ia; o bé la voluntat ex pressa de Crist d'excloure aquests ma trimonis a l pode r vicari o min is te rial. Examine m , doncs, s i es verifi ca a lguna de les tres hipò tesi .

1. La naturalesa mateixa del matrimoni ent re batejats. La
seva abso luta indissolu bil ita t només li podria venir per la sacramentalitat, per la consu mació o pel seu s imboli sme.
La sola sac ramentalitat no constitueix un obstacle per a la
di ssoluc ió, donat qu e des de fa segles l'Esglés ia d issol matrimonis sacram entals, posat que no s iguin cons umats. La sola consumació tampoc no és un obstacle, donat que pel pri vilegi paulí
i l'anom enat petrí també es d issolen. ¿Vindrà , doncs, de la unió
de la sacramentalitat i la consumació juntes i del s imbolis me que
represenla (u niÓ e nlre CrisI i l'Església)? Aques ta és precisament la raó més invocada; però, si es vol ser conseq üent, s'h a
d'ad m etre el doble s imbo lis me (u ni ó de l'ànima i Cri s I; uni ó de
Crist assumi nt la naturalesa humana) i a ixò no té cap fonam ent
bíblic o teològic seriós que ho recolz i. El matrimoni en tre batejats és s ímbol cie la unió entre Crist i l'Església, però pot deixar
de se r-ho i e l trencament matrimonial és irreparable.
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2. ¿Ho exigirà, doncs, la mateixa naturalesa del poder vicari?
El poder vicari no pot canviar el que és constitutiu de la mateixa
Església. La dissolució del matrimoni entre cristians només afec·
taria la constitució mateixa de l'Església si imprimís un caràcter
on tològicament anàleg al del baptisme, la confirmació o l'ordre
sacerdotal ; i això no és cert . Més aviat, djuen aquests autors, hi
ha arguments posi tius per a incloure en el poder vicari la pos·
si bilitat de dissolució de tots els matrimonis. Per exemple:
a) L'Església al llarg dels segles I," allat ampliant els casos de
dissolució i, el que és més important, progressivament ha anat
agafant consciència del seu poder. El privilegi paulí va ser desconegut durant segles i abans d'acceptar·se de manera oficial (é\1
segle XII ) fou objecte de moltes controvèrsies; e l mateix succeeix
amb el rat i no consumat. Les Constitucions del segle XVI. recer
lIides en el Cod i de Dre t Canònic, [oren una veritable novetat
(ja no és necessari que la part no batejada no vulgui conviure);
finalment i fins al segle XX canonistes i teòlegs desca rtaven abso-

lutament el poder dels papes sobre el vincle matrimonial entre
dos no bat eja ts, invocan t el dret diví i la manca de jurisd icció
pel que fa als qui no són membres de l'Església. Les dissolucions
atorgades a partir de Pius XII ( 1958) obligaren a canviar aques tes
afirmacions e n les ed icions posteriors dels autors (<<¡ecil , ergo
potes!»). Quina difi cultat hi hauria a fer el darre r pas i admetre
també la dissolució dels sacramentals i consumats?
b) Un segon argument seria que no lli ha cap ra ó per a afirmar que la perman ència de{ vincle és el valor suprem al qual
s'han de subordinar tots els altres. AI contrari. En el privilegi
paulí el vincle es dissol «a favor de la fe i per tal de salvaguar·
dar la pau de les person es>. El mateix Pius XII afirmà que l'exercici del poder vicarial estava en funció de la salvació de Ics
persones, el bé comú i el bé dels individus. Hi ha, per tant, una
je rarquia de valors, entre els quals la indissolubilitat no és pas
el primer. Alguns autors indiquen que Déu mateix pot voler con·
servar ce rts valors de la persona que es tiguin en contradicció
amb l'indubtable va lo r de l vincle matrimonial indissoluble. Per
quina raó la permanè ncia del vincl e, precisament en els rats i con·
sumats entre bateja ts, s'hauria de mantenir per sobre de quaJse.
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vol alt re valor, circumstància o esdeveniment de la vida humana?
e) Tercer argument. El que acabem de dir té una relació di·
recta amb el bé comú. Només les exigêncies i necessitats del bé
comlÍ podrie" justificar l'absoluta i"dissolubilitat jurídica del
matrimoni i això solament en el cas que es preveiés un perill
comú, general. Però, com és que hi hauria perill comú en la dis·
solució dels matrimonis en tre batejats i que siguin consumals
després de les núpcies, i en el altres no? Tornem a trobar aquí
el problema de l'escala de valors. Si fos així. el manteniment O
l'abolició de la llei de l'absoluta indissolubilitat d'aquests ma·
trimonis seria un problema d'anàlisi de la realitat, de sospesar
amb mesura els perills o la conveniència. Però això ja ens col·
loca en un altre camp: el de la prudència pastoral.
3. Queda només la tercera hipòtesi: ¿Va voler Crist excloure
explícitament de les atribucions de l'Església la dissolu ció dels
matrimonis rat s i consumats entre batejats?
No ens consta en cap indret, diuen . Allò de: <el que Déu ha
unit que l'home no ho separi», va l per a tots els matrimonis i és
només com una mena de declaració solemne de l'ideal matrimo·
nial ; de fet, no s'ha pas aplicat de manera absoluta i sense exce pcions, donat que totes les altres classes de matrimonis poden
ésser dissolts. A més, el sol fet que, malgrat les paraules de Je·
sú s en e ls sinòptics i les de sant Pau, l'Església dissolgui el ma·
trimon i rat i no consumat (vertader matrimoni sacramental) posa
en evidència que l'Esglés ia ha interpretat i aplicat les paraules
de Jesús segons les si tuacions. La conclusió hauria de ser: o bé
l'Església no pot dissoldre cap ti pus de ma trimoni O bé els pot
di ssoldre tots.

* *
Els raonament s que acabem de fer han suscitat grans discus.
s ions els darrers temps. Se'ls acusa de tenir una concepció d'Església concebuda exclusivament pels poders rebuts per Crist; de
te nir un concepte de Déu molt semblant a un legislador humà
i que tot es redueix a un joc de poders i privilegis a partir de la
voluntat positiva de Déu que mana, disposa o limita , d'una ma.
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nera més pròpia d 'un poten tat O un sobirà oriental que· no . pas
del Déu de J esucris t. Se'ls acusa, pe r tant , d'excessiu juridicisme;
de reduir·ho tot a l vincle i a la seva di ssolució, descuidant que el
matrimoni é una «comunitat de vida i a mor».
En aque lla línia, s'aprecia més el pun t de vis ta d'aquell s que
parlen cie la je ra rquia de valors i del bé eclesial i civi l: però e n
aq uest cas no es trac tar ia tant de fer un darrer pas lineal en
l'ex te ns ió dels poders de l'Església, sinó d'u na consideració més
positiva dels valo rs que entren en joc en la vida humana en relació amb el bé global de les persones, de l'Església i de la societat.
I aques tes co nsiderac ions e ns port en a desenrotllar el tercer punt
de vista renovado r pel q ue fa a la indissolubilit at del matrimoni
entre ba tejat s.

quan no hi ha amor?

El matrimoni nO és lm sagram ent com els altres. La matèria
dels res ta nt s sagraments té una ca paci ta t significati va huma na
i sacramental molt poc consis tent ; l'euca ris tia i el b a ptis me, per
exemple , no tenen, com a tals, cap significació humana a part
de la fe. E l matrimoni, en canvi , és una rea litat hu mana prof1m·
dament arrelada en la vida i que té una dinàmica i una sign ifi.
cació en si mate ixa : no hi ha pas un signe propi i crea t de nou
en ser elevat a sagrame nt. Aquesta és una de les causes que va
fer molt difíc il la seva inclusió dins el se ptenari sacra ment al. E l
sagrame nt clel ma trimon i és la mateixa realitat humana en tesa,
creguda i viscuda en el S enyor, per aquell s qu i ha n estat incor·
porats a Cri s t pel bapt is me. I a ixò no solament en el moment
de l'inte rca nvi de co nsentiments, sinó també tot a l llarg de la
vida matrimonial: és, doncs, u n sagrament permane nt.
Aques ta peculiaritat del sagra men t de l matrimoni pl anteja
nom brosos problemes, ta nt pel que fa al rell eu o la importància
que s 'ha dc do nar a la fe , com pel que fa a l'ex igència o no de
l'amor pe r a la formació de l signe sacramental i la seva pennan ència.
Pel que fa a la fc, la legislació actual només exigeix pe r a la
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validesa del matrimoni sacramental que s igui un co ntracte vàlid ,
segons Ics co ndicions de forlTla qu e s'es tab le ixin , i qu e e ls dos
con tra ent s s iguin batejats. La f e 110 s'exigeix pas. f.s a dir, no
s 'afirma solame nt la identitat ent re co ntracte i sagra ment (allò
qu e rou assumit pe r Crist és el mateix co ntrac te matrimonial),
s inó que s'i ns is tei x e n la seva inseparabilitat: entre batejats el contrac te vàlid o és sa gra me nt o no és ni matrimoni ni co ntrac te;
només una simple unió co ncubinà ria . Però avu i s'a ixeq ll en moltes
l'ellS qu e illsisteixel1 que lambé el sag rament del nwtrilllOlli ha de
ser sagra11le1lt de la fe ( i que no el poden rebre e ls qui e l d escone ixe n o l'exclouen com a tal sag ram ent) i qu e s' ha de donar el
~e u degut rel leu a. la realita t nat ural de l matrimoni en ella mate ixa
(cie manera que hi pugui haver veritable vincle matrimonial entre balejats no creie nts , se nse qu e necessàriament es tracti d 'Ull
sag ram en t ). Pe rò deixem ara de banda aques t probl ema de la fe,
donat qu e només indirec tament arecta e l problema dc la indi ssolubilitat i e l divo rc i (e n tan t que establiria una nova rrontera entre matrimonis sacra mental s i matrimoni s naturals O legítims).
Centrem la nos tra atenc ió en l'altre elem e nt qu e po t afectar eventu a lment la sacramc nta lit a t i la indi ssolubilit a t del matrimon i:
,'amor.

L'e ll sellya w eHt actllal d el magis teri papal i la praxi dels tribllnals eclesiàstics és que l'aH/or 110 lé cap r ellell o importànc ia
jl/ rídics. L'amor és un estímu l per a acompl ir e ls d eures i les

obligacions co njuga ls, pe rò ci qu e fa el matrimoni és e l co nsentiment del s esposos intercanviant els drets i deures propis de
l'afer conjugal. Només e n e l cas qu e la manca d'amo r viciï un
dels e lem ents esse ncials del ma trimoni o la pe rso nalitat d els COIltra ent\.¡ (porti, per c,xem ple, a excloure la unitat o la indi ssolubilitat, ctc.) es pot d ir que l'a mor in cide ix en la va lidesa. L 'amor,
diuen, és U ll hàhit que ne ix, creix o desapareix i no està subjecte
n la \·olulltat. NOl11és la l'Ullllllal cOl1sensl/al exp r essada ell el
COI/tracte pul ten ;r l'aliclesa o relleu jurídic. L'amor del s esposos serà necessari per a aguantar per dins el comprom ís con tret;
però jurídicamen t és irrelleva nt. L'amor no afecta directament
ge ns la val ¡desa del consent imen t matrimonial ni la seva sacramentalitat, com tampoc la seva desaparició a l ll arg dc la vida
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matrimonial no afec tarà la permanència del vincle: ·La , indissolubilitat del matrimoni no queda ge ns efectada pels esdeveniment s
de la parella.
Però des de fa uns quant s anys hi lla una gran discussió sobre la relació entre l'amor i el m atrim oni. Un nombre cada vegada més gran de canoni stes, àd huc a lgun s auditors de la Rota
Romana, rema rqu en la incongru ència que representa el fet de no
donar relleu jurídic a l'amor en la celebració del matrimoni. Els
arguments que es done n es poden resumir així:
a) La Gaudiul1l et spes del Vaticà II ens ha donat una visió
del matrimoni com a «comunitat de vida i amor» ; ha superat
una conce pció centrada excl usiva ment en el vin cle i el contracte,
i ha remarca t Ics dime nsion s pe rsonals necessàries pe r a tot matrimoni . Pe r què no treure'n les conseqüències lògiques?
b ) D'altra banda, la r ealit at al1tropològica de l 'a mo r conjuga l e ns el fa veure e n tota la seva profunditat i necessita t. L'amor
no és un pur sentiment incon trolat , sinó una entrega oblativa interpe rsonal que inclou i polaritza la vida de dues persones. El
ve rita bl e a mo r és independent dels es tats a fec tius i està molt
lIuny de ser un simple comportament social , altruista, ni tampoc
es redu eix a la s impatia. L'amor és persona l, és relació intencional a l valor de l'altre, és lliu re entrega i donació. No pot ser mai
reduït a una tendència inexplicable. En ca p cas no hi haurà un
amor en e l qual no es comprometi la voluntat racional de la persona . L'audito r de la Rota J . M. Se rran o diu: «Aques ta te ndència
que arre nca de les forces innates de la persona i que madura amb
ella fin s a transformar-se en un tipus conc ret d'interacció c readora, responsable i conscient , que es tà cridat a integrar i sintetit zar
la necessitat d'intimitat de l'home amb el desenvolupa ment de
les dive rses potencialitats del seu dinamisme sexual, això és el
que anomene m amor entre ho me i dona».
Si això és l'amo r conjugal, diuen, serà necessa ri recon èixerli relleu i caràcter jurídic en el moment de contrau re el matrimoni. La comunitat conjugal és essencialment jurídica perquè
en ella es dóna de la manera més plena l'essència metafísica del
dret (la intersubjectivitat objectiva ). Només un positivis me jurídic explica la insistència a separar l'amor del camp específica-

480

ment jurídic , redui nt ci jurídic a pura fórmu la. L'amor és una
rea litat juríd ica necessària, perquè en e ll es tra nsforma en dre t
i deure la integració i co mpleme nt a rie tat que la mateixa natura
ha es table rt en tre home i dona , i que consis teix e n la en trega mútua i amorosa dels contraents. Allò que en els documents pontificis i e n e l Concili s'ex igeix en e l ma t rimon i «in f acto esse» hi ha
d e ser, d'alguna mane ra , en la mateixa celebració (<<in fi eri »).
A les objeccions que l'a mor no es pot mesurar ni va lorar i
que, per tant, si no es pot cons ta ta r no po t ser jurídicament tingut en compte, es res pon que sí que es pO L mesurar, igual com es
fa avui dia e n e ls tribun a ls a mb la intenc ió o la inteHi gè nc ia : pe ls
símpto mes.
UI1 bOll grup de teòlegs i cal/onistes fall !.HI pas m és: de lai
/II al7era l'amor té r elleu que si lm dia desa pareixia i rremissibl ement, el malr;lIIoll; mat eix qll eda ria arruïnat ; co rromput. L'amor en sen tit integ ral i int egradol- és el que cons titueix ¡'ent ra-

nya mateixa del vincle mat rimonial; de la mate ixa manera que
es diu que «u na llei injus ta no és ll ei» (juríd ica), pe r molt que
conservi la forma externa de ll e i, aix í matei.x e l matrimoni sense
amor no és ma trimon i tot i que mantingui la forma ex terna de
matrimoni legal. La lle i de la indi ssolu b ili tat, ap li cada amb e l rigo r jurídi c d'una lle i, pol fer de l ma tri moni una socie ta t d'od i
indissolu ble. ¿ Pe r ventura Ja pe rpe tuïta t de l'od i és conforme a
la nat ura lesa del matrimon i i a la voluntat de Déu? L'absoluta
indisso lubilitat sense ,'amor és una «ficlio iuris». Què en queda,
del matrimoni, un cop arruïnat irre mi ssiblement ? ¿E l dret i e l
deure d'estimar·se? Però, si és precisament a ixò el que falta!
El dret a ls ac tes conjugals? Pe r ò si hi ma nca precisame nt
que s iguin ex pressió de l'a mor, ¿com es poden jus tificar mo ra lment ? ¿ Res ta potser e l «vincl e me tafísic o ontològic» que s'ha
establert amb "intercanvi de consentiment s? J:.s a dir, si ha fracassa t el mat rimoni , ¿q ueda rà potser «l'impediment del vincle»,
la prohibició de tornar-se a casar? Segons aques ts autors, no es
veu pas en qu è es basa ri a i com s 'explicaria l'ex is tència d 'aques t
vincle rnetafísic.
Més aviat, d iue n, la na tura mateixa de l signe sacramental en
el matrimoni ex igeix l'exis tènc ia dc l'amor, tant en la celebració
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com en la pe rmanè ncia de l sagrament. Si hem de creure Efesis, capítol 5, l'amor humà, amb tota 1:1 seva realitat terrestre,
ha estat escollit per a significar i fe r pat ent davant del món la
realitat de l'a mo r e ntre Crist i l'Església . ¿ O és ga irebé blasfem de dir que un amor compl etament fracassat, o tal volt a ni inicia lmen l concebut, pot ser s igne de l'amor entre Crist
l'Església?
A/gI/l/S ¡eò/egs s'avancen a dir que certament, tal com diu
la «Casti COll1wlJii», el sagrlll1leHt del l1latril1loni és Ull sagra m e'11
perl1lal1ent, d e mnH era si milar li l'eucar istia, que no solament ho
és «dutl1 fil » sinó «d ll1H permal1el». Ara bé, diue n, així com si les
espècies eucarís tiques no són pa i vi en la celebració eucaríst ica
no es pot parlar pas de sagramen t, i que després si es corrompen ja no es pot dir que l'euca ri s tia perduri, dc man era semblant,
s i no hi ha la matè ria del sagramen t de l matrimoni (l'amor) no hi
pot haver una realitat que signifiqui: és a dir no ex isteix la realitat humana s ignificativa s uficient per tal que hi hagi sagrament
de l'amor de Cri s t i l'Església; pe rò també si es corromp l'amor de
manera total i irreparable, s'ha urà de dir que ja no existe ix més
e l sagra me nt. En terminologia esco làstica: si desapa re ix el «sac r alII etll Wll tan/Ulli», ve a cessar la «res et sacrametllWl1», és a dir, el
vincle matrimonial mate ix .
Resumin t: entenent l'amor de manera à mplia, integral i persona li s ta, és de tal ma ne ra re llevant que la seva absència O corrupció impedeixen la consti tució o permanència del ma trimoni ¡,
entre e ls ba tejats, la formació o permanència del s igne sac rame ntal mateix.

• •
El propòsit dc la meva exposició i de l tre ball quI.: l'acompanya, no ha es tat pas la defensa d'una determinada tesi o teoria
sobre ci divorci dels matrimonis rats i consumat s en tre batcjats. amés s'ha volgut exposar e l vcntall de les posicions actuals,
per tal que cadascú tingui els suficie nts clements de judici.
La doctr ina del Magisleri ordil1ari de l'Església, reco lzada per
una tradició miHenària, és molt clara: no hi ha cap possibilitat
de dissoldre el vincle d'aquest tipus de matrimoni s. Això no es
podrà oblidar mai.
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Malgrat to t, c I conjunt del poble de Déu i e n concret els teòlegs pode n i han d'opinar sobre aquest tema, sempre que es faci
amb objec tivitat , bona re, respecte i ra~ms suficients. I hem de
reconèixer que en Ics posicions que hem anomenat renovadores
es plantegen certes qües tions que fan pensar.
Si l'Església primitiva va fe r ap licacions i excepcions al mis·
sa tge de Jesús sobre el matrimoni i el divorci , mirant els valors
superiors del bé comú i de la pau i de la vida de fe dels cris tians,

¿ no seria possible que avui dia arribés a la conclusió que per
salvar aquests mate ixos valo rs pod ria canviar la seva disci plina canò ni ca? ¿tS que la dimensió mi sericordiosa i de perdó de
l'Església i el principi d'oikOllomia no tenen molts punt s de

contac te amb alguns tret s de l'ec lesiologia del Vati cà lI ? La solució que a lguns apunten de l'ampliació del poder vicari, ¿no pe rdria així ci seu aspec te juridicista i extrinsecis ta i s'enriquiria
amb una dimen sió pas toral que mira e l bé global i el particular,
com a dimensions de la pròpia miss ió? I seguint en aq ues ta ma-

le ixa línia d'atenció a la realitat, per què no acceptar amb totes les seves conseqüències que l'amor forma part essencial del
matrimoni i, d'una manera molt especial, del mateix signe sacramental del 111a trim on i en tre bat ejats, tant en el seu naixement
com e n la seva permanència?
Segurament , que en aques t moment no es pot donar una respos ta ca tegòrica a aquestes preguntes. Simplement hem donat
unes pis tes de re fl ex ió i ens han brol1at uns interrogants que no
voldrien neguiteja r ningú, s inó més av iat fer pensar i ajudar a
continuar més fid e ls a l mi ssatge de Jesuc rist. es tot el Poble de
Déu, conduït pe ls seus Pas tors. els qui hauran d'anar esbrinan t i
decid int si les reflexion s que hem exposa t es poden considerar com
a signes dels temps, útil s per a la vida i el testimoni de l'Esglés ia de Jesucris t e n el mó n; sense pe rdre mai de vis ta que la indissolubi lit at serà sempre l'ideal que tot matrimoni c ristià haurà
d'assolir per mit jà de l'a mor i la fidelita t mutus, tal com Crist

estima la seva Església i li és fide l.

Antoni Matabosch
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PER UN CRISTIANISME POPULAR:
UNA DISCUSSIO IL.LUMINADORA
Amb I" publicació del seu llibre L'ora ison, probl è me po litique,
el conegu I teòleg francès Jean Daniélou, que després havia de
ser cardenal, llan çava a la palestra un veritable afl ega r en defensa cie les possibilitats d'un crist ianisme popular i d'un gra n
poble c ris tià, que quedaven compromesos (a la seva manera de
veure) per una pastoral que es malfiava de la dimensió religiosa com a (a! i de les institucions temporals crist ianes i que se
cent rava tota ella en el compromís i en la nua fe adulta. El
llibre va merèixer recensions i comentaris. I va donar lloc a
u na polèmica entre el seu auto r i el dominic Jean-Pierre Jossua.
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Joan-Enric Vives l'lla estudiada a fon s, aqllesta polèmica, en un
treball de 175 pàgines multicopiades que va presenta r com a teShlU per a la llicenciatura en teologia i que - sigui'ns perm~s
de dir-I/o-, per l'exte/lsió, pel rigor i per la bibliografia mall e-

jac/a, s'acosta més a una tesi doctoral. De fet s'hi involucren qüestiolls teològiques i pastorals prou important s i complexes, que
no es possible de destriar amb la precisió d'una ganiveta. Però
d e les opcions d e f0/1 s que s'l1i prel1 gu¡'1 depèn, en bO/ta parI }
el ca ient de l'Esglesia del fllfl/r . Per això hem demallat a l'amic Vi ves que eH fes tOl compendi per als lectors de «Quaderns»
en el número que -amb motiu de Nadal- consagrem , precisam ent a la dil1l etlsió popular, festi va i religiosa del cristianism e.
Aques t tema - Il o ac/vertim als ll egidors- aborda qüestions com plexes, que 110 és licit de sin-zplifica r. Demana, don cs, emprenc/re
la seva lectura, amb calm a i serenor i amb ga nes de reflexionar.

Un ll a rg procés de mutació lenta però continuada del món
modern ha ana t minant c ls fonament s de l'enquadramcnt, la instituc io nalitzac ió i l'estil pas toral que el c ris tia nis me mantenia , i,
com a conseqüència, s'cstà cs fondrant el marc on esdevenia pos s ible la fe .
La secul a rització no és el darre r mot de l'home i de les coses,
pcrò és força impro bab le un pròxim retorn enrera d'aqu cst procés de desa rrela mcnt del cre ient i d'in s inuac ió del dubt e en c i
seu es perit. Una actitud pas tora l lúcida ha d 'acceptar, don cs, la
hipò tesi de la prolongació de l fenomen-moviment de secularitzac ió i dcssac ra lització, i afro ntar e ls condi c io namc nt s de la ciència
moderna i la socie ta t tccnificada pe r a l'home d 'avui, i pe r al d'un
futur imrnediat. Aques t ho me, certa men t, fru eix d'uns avenços grans
pe l qu e ra al domini del mó n , però, a l mateix te mps que té mo ltes m és possib ilita ts d 'esdeve nir adult, cal reconèixer que aquesIcs poss ibi litats - per a ltra banda a mbi gües- res ten inabas tables
per a Ics grans masses, ja qu e ¡'home d'avui és ta mbé un ho m e
a lie nat , qu e ha perdut la possibilitat de re trobar-sc a s i mateix ,
qu e no sa p qui és, qu e no fa !T'l és que res pondre a soHi c ilac io n s
de l d efo ra, i qu e, per ta nt, acaba per esdeve nir despersonalit zat.
485

A a quest «pob re» home modern - pobresa de pe rsonalització, que
es dóna entre Ics diverses classes socials-, ¿li serà possible de
creure?; i com? Més e nca ra: no es trac ta, només, que aq uesta
fe pugui se r possible a una minoria selecta -ca paç de sos treure's a ls condiciona men ts de la societat hos til , o a qui fin s i tot
li és un es tím u l aques ta hostilita t- sinó que el gra n int er rogant
és com seran poss ib les Ull cri s tia ni sme popul a r i un gra n poble
cristià, és a di r la realització d e la mi ssió evangelitzadora de l'Església enve rs to ts els homes i totes les cultures.
t.s precisa ment aquesta problemà tica e l que va cent ra r la d iscussió de dos teòlegs fra ncesos, Jean Da nié lou i Jean-Pierre J oss ua, a l'inici de l postconc ili . Ana lit zar i valo ra r la seva vi va i inte ressan t di scuss ió ens forneix uns elements crítics a l'ho ra de
sa ber què hi ha en joc da rrera la di sjuntiva c ris tianis me de masses o de mino ries. Cada u n d'ell s és ex ponent de corrent s teològics d ive rsos, que postule n unes tesis i uns mit jans pas to ra ls dife ren ts. Se'ns dibu ixen d ucs grans línies pas tora ls de trac ta ment
de la p roblemà ti ca: fo na ment a lment són concepcion s dive rses en
or d re a ls mitj a ns proposats, però no per a ixò deixen de tenir
unes conce pcions teò riqu es su bjace nts que, tot i ser teo lògiq ues,
no comprometen tanma teix l'essencial de la fe .

L'esquema de la discussió

Els temes vé nen proposa ts pe r Da niélou , i J ossua hi va respone nt en un a mena de contrapunt mu sica1. L'esquema subjacent gira entorn de la tesi {0I1Q111e17Ja l : cal un cri s ti a ni sme popula r , que a rri b i a to thom, per ta l de reali tza r la vocació de l cristia ni sme d 'es tar obert a tots e ls ho mes, de ser uni ve rsal, i fin s
i tot de ser en pri me r lloc per a ls pobres.
D'aques ta tesi foname ntal es desprenen dues gr{l/'lS c017seqiiències pràctiq ues, q ue re present en el nus de la d iscussió:
- aq ues t cr is tia nis me no es pot rea li tzar sense la valoració
d el «r eligiós». Ai xò e nclourà l'expos ició de l va10r q ue es dó na a
la re ligió, a l sagra t, a ls valors è tics, a l paga ni s me cr isti à. I ta m·
bé ¡'expos ició de l'acce nt d ivers q ue posen en la tensió entre cris-
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tiani s mc sociol ògic i cristianisn1c personal, sacralització de l'e
xistència i secularització de les actituds visc ud es, sagrat i profà ;
_ aques t cristian isme no podrà realment estar obert als po-bres sense una c ristiandat, a mb un es in stitucion s temporals c,.is
tialles que forne ixin un marc de realització i dc recolzament dels
c r is tians.
D'aques tes ducs conseqüè nc ies pràctiqu es es deriven unes te
sis sectllldàries:
- no hi ha ve ritabl e c ivilit zac ió se nst: l'obertura a Déu, pe r
qu è l'huma ni s m e: autènti c és aque ll on l'ho me es des plega en la
seva triple dimens ió de dominador del mó n per la tècnica, de
co munió amb e ls altres pl! r l'amor, i de conve rs ió a Déu pe r ]'a
clorac ió;
- ca l un c ri ... tiani ~ l11 è enGtrnat e n e l món; ca l que ¡'Esglés ia,
a l1"avé~ de ls cristia ns, esdcdngu i be n prese nt i ac tuant al s i dc
la ciut a t terrestre.
Danié lou i Joss ua es tan d 'acord en les tesis, però mantenen vi
s ions diverses pel que fa a les conseqüències pràc tiques que POS4
lulen aquestes tesis.
Pe r a conè ixer aques tes visions diverses, aglu tinarem les qü esti ons qu e hi ha impli cad es en !'a](ernat iva crist iani s me de mas
ses o de minories sota els 'res aspectes llucl ears: valor atorgat
al c ris tia nisme popular; lloc que ha d'ocu par la dimensió reli gi0
sa, l'obertura a Déu; possib ilit a ts d'un cris tianis me e ncarnat o
villor de Ics in s titucion s tempora ls cris ti anes.
4

4

4

4

4

4

4
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La postura de J. Daniélou

I. l'CI' a Daniélou cal qu e e l c ri sti a ni s me es pugui estendre
I in ~ a aquclI~ hOl11 c~, els pob res , que 110 tenen ga ires més possibi litats d'atènyer la gràc ia de l'Evangeli , qu e a través de les sc
\·cs \ i\·èncics rdig ioses, per degradades que siguin, qu e cxpres
sen a l'interior de la sacra lilaL c ri s tia na. L'Esglés ia del futur no
ha de caure en la temptac ió de secta, de capell es, de petits grups
de pu rs que refusen de mesclar-sc amb la massa de ls c ris tians
ordinari s. Ha de recon èixer-sc qu e to ts els crbtians no som s inó
4

4

487

«pagans» en graus diversos de convers ió, que tots sOm «massa »,
i que, per tant , no s'ha de purificar el cris tianis me de l'ele ment
re ligiós, sinó purificar aques t ele ment reli giós mate ix. I aques ta
necess itat de purificac ió caldrà Ol tots e ls c ris tians i sempre; i no
preci same nt només res pec te d'aqu es ta a dh e rència religiosa .
No es trac ta ta mpoc de predica r un cri s tiani s me de facilitat ,
to t acce pta nt la mediocrit a t com a idea l c ris tià ; cal guardar to ta
l'exigè ncia de l'Eva ngeli dc Jes uc ris t, i acce pta r qu e aqu es tes exigè nc ies - q ue ha n de ser pro po rcio na des a la ca paci ta t de respos ta dc cada perso na- no sera n mai rea lit zad es més que pe r
una petita élite. ~s a l'interior de l'Església· poble qu e a qu estes élites tro ba ran e l se u lloc, però ~ ix ò no vo l d ir qu e el po ble
~' h ag i de redu ir a a qu es tes é lit es.
2. La religios ita t és vista com el lloc pri ma ri en ordre a l'eva nge litzac ió i, pe r ta nt, a la tasca pas to ra l de l'Església . Pe r un a
ba nda, Da niélo u fa adona r de la com plexit a t d 'aques t c le ment
religiós: hi ha Ics re ligio ns tra di ciona ls, hi ha la nco-religios it a t de
la c ivili tzació ind us tria l i hi ha el paganis me a l'i nterior de l'Església, és a di r, e l c ri s ti a ni s m e viscu t com a re ligió. I, per altra
banda, e ns a boca a la consideració de l se u va lo r : el paga ni s me,
la re ligios itat huma na, ent esa com a fo ns reli giós de Ics reli gio ns ,
e n ta nt qu e re ligió na tura l, apa reix com un a di mens ió de l'humani s me. J::s sota aques t títo l qu e fo rma pa rt del bé co mú te mpo ra l.
I és pe r aix ò qu e ve a ind ica r a l c ris ti a nis me a llò qu e ha d 'assum ir, e l qu e li servirà d'a rre la me nt e n la consciència per sona l
i socia l dels ho mes. Així do ncs, ofe re ix a la Revelació els seus
punt s d 'inserció tant en Ics re ligio ns no c ri st ia nes com e n les
es pe ra nces del mó n contempo ra ni . I és ta mbé a pa rtir d 'aques t
paga ni s me i de la seva orie ntac ió ve rs el c ri s tianis me, qu e serà
possible un po ble cri s tià, un c ri s tia ni s me po pula r.
a més s i el c ri s tiani s me a rrela en el fons re ligiós de l'ho me
se rà comprès e n ple nitud; altrament, la Revelació serà només com
un comportament èti c . Aques t arrelament compo rta un tripl e moviment : assurnir-Io, purifi car-lo i transfi gurar.lo. 1

I.
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Cfr. PIUS X II, Eval/geli praeCOl/es, . AAS. XLI II (1 95 1) pp. 497-528.

Dir que es pot ser c ristià sense ser re ligiós t!s bui dar e l cristia ni s me precisame nt d'all ò que té d e més essencial, que és Déu
mateix, i conve rtir-lo en Ull pur humani s me. Entre la dimens ió
religiosa i la dimensió è tica dc la vida, com a à mbits que preparen i fona me nt e n l'obertura i ci trobament amb e l Déu de Jesucris t, cal optar per la dime nsió re ligiosa. Da niélou li concedeix
un \'alor priori tari i pe r a ixò mate ix reclama, a mb vigor, que l'Església es dediqui nmb va lentia a defensa r tot bri de sagrat a llà
on es doni, lO ta ac titud religiosa, per pobra que sigui, pe r tal de
poss ib ilit ar la fe a la imm ensa majo ria dels homes.
3. Si la dimens ió reli giosa és quelco m essencial a l'home, i
el fe t re ligiós forma part del bé comú temporal per què la ciula t ha de ve tllar i que ha de promoure, apa re ix que l'orac ió a l'i nterior del mó n tecn ifica t, i sobretot l'oració possible a lots els
homes, als més pobres , és un proble ma polític que cal afrontar
amb dec is ió si no es vol reduir l'adoració a ulla élite de privilegiats, i deixar que la ciu ta t s'edifiqui parcial me nt.
Pe r a aconseguir-ho no n'hi ha prou amb ulla presènc ia profètica a l si cie Ics ins tituc ions temporal s de l món plurali s ta. Certament que l'ideal fóra aq uesta presència vivi fica nt a l si de les institucions puran1enl temporals, no direc tamen t eclesials, presència
q ue impregnés de debò les ins titucions te mpo ra ls de l'esperit de
les be naurances d'una manera efect iva. Però Da nié lou es pregunta: ¿e ls c ristian s presents en les ins tituc ions públiques pode n crear
condicions hu manes millors?; ¿ ho fan rea lme nt, o bé són arrossega ts pe r l'amb ien t?; ¿què vo l dir condic ions «huma nes»?
Perq uè aquestes han d'integrar l'aspec te religiós, i si és que ho
aco nsegue ixen, ll avors ja 110 estaran en un cl ima de pluralis me,
sinó dins un clima dc cris tia nd at. Amb tot, aques ta impregnació
ara no és possib le, i l'ex per iència mostra que després de l'enconIre amb un món Ics in s tituc io ns de l qua l són mora lment pe rve rtides o ideològicame nt falsejades, només els més fort s romanen
en la fe, o àd huc e n surten enrobustits.
Sempre se rà necessari i poss ible que e ls c ri s ti ans ac tuïn en les
ins titucions proranes. Però això no és sufi cient. Cal aconseguir un
medi que, enmig d 'aqu es t món plurali s ta i, per tant, neutral pel
que fa a ls valo rs a proposa r, possibiliti l'ex pe r iència de la sín tesi
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e ntre e ls va lo rs human s i es piritua ls i el món tècnic. Així esdevindrà fac tib le un c r-is ti a nis m e massiu i alhora l'Església serà fi de l a l seu deure de po tenciar la vivificació de la ciutat.

Cal tcndir, doncs, a crea r una nova cristiandat, evi tant els esculls d 'a lt res rea litzacions passades. [ com que de moment aquesta cristiandat no és pl ena men t poss ibl e, cal anar-la construint parcia lment a través d'inst itucion s temporals cristian es, que vinguin
a a ssegura r unes condicions normals d'existència i desenvo lupament a l s i de la ciutat. Daniélo u parla d' in s titucions pròpies de
cara a l cult e, la difu s ió de l mi ssatge c ris tià, en la formac ió i educac ió, la presènc ia en c i món de l pe nsa ment i e n c I camp de la
ca ritat insti tu cio na litzada . En [e l' poss ibles les ac tituds religioses
enmi g de la mateixa acció, es farà visib le un univers cohe ren t on
es mostrarà que l'esperit evangèlic rea lment aporta una tra nsformació a Ics relacions humanes.

La postura de J.-P. Jossua

I. Dins la societat pluralista i secularitzada on els cristians
es troben imme rsos, una [e que no s igui mínimament personalitzada, e n c i sentit dc pode r prescindir millor del marc soc iològic
que la sos té, difíci lm ent es podrà mantenir vive nt en el futur.
Aques ta pe rso nal it zació , qu e ve post ul ada pe l Nou Tes tament, s'ha
d 'a firmar que és necessà ria pe r a tots. Cal te ndir a un cr is tia nisme de pe rsona lització, de selecció s i es vol, pe rò pe r 3. tothom.
r a ixò no ha de vo le r d ir necessàriament que l' Església es resigna a ser m inoritària. En el m ó n d'avui , l'ho me es tà mo lt condi-

cionat pel medi on viu i es desenro tlla, però alhora té moltes més
poss ibil itats de pe rso na litzaci ó que aba ns, i aqu es tes poss ibili ta ts
só n avui access ibl es a la majoria. L'home modern és més adult, i
aques ta adult esa representa un a oportunitat tota lme nt nova per a
pe rsonalit zar la fe. El sostcniment necessa ri a la fe vindrà donat,
llavo rs, no pc r la c ri ~ tiand a t s inó pe r la m alC ixa comunitat cristiana, renovada pe r to la aquesta no va proble mà tica a qu è ha u rà
dc respo ndre. Na ixe rà llavors un poble de pobres i de pecadors,
però no es mantin d rà n i s'a fa vo rirà un poble de c re ients a mitges,
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pe rò batejat s, que impede ix el naixeme nt de ve rit ables comunIta ts interessades pe r la fe .
Fe n t un es forç d'im ~g in ació pas to ral , Joss ua proposa aques ts
obj ec tius de re fl exi ó i acció:
li)
com a objec tiu li llarg termini, com a prospectiva , caldria
tracta r de propo rc ionar al màxim d'h o mes poss ib le l'ocas ió de
viure en comunitat s més petit es i m és reals, més adherides a la
vida, ca paces de do nar to t el testimoniatge de la fe, an imades per
un minis te ri renovat. Pe r tal que e l c ristiani sme conservi la seva
a tracc ió, convé qu e l'ex igè ncia sigui e levada i que l'ex pe ri ència
s igui d e qualitat ;
b) com a objectiu a term ini mil ili, proposa de saber ass um ir
la dive rs itat actu a l, qu e encara durarà força temps : afavorir amb
to ts e ls mitjans possibl es això que int enta né ixer, i a m és saber
aco llir ele ment s més tra di cionals qu e de ma nen e ncara a lguna cosa a l c ri s tiani s me , to t i que es podria di scutir el cont ingut d'aq ues ta de manda;
c) fin a lment , li ClIrt termilú ca ldri a posar-se d'acord sobre un
mínim de veritat pas to ral en l'adm inis tració dels sagrament s. No

es tracta de rebutjar ningú, però cal rormu lar algunc

limi·

tacion s o condicion s p recises (per exe mple, pe r a l'accés a l bapti sme o a l ma trimon i: forma ció dels parcs, de ls promesos ... ) de mane ra q ue puguin refusa r-sc a aque lls que no inte ntin esforça r-se
de veri tat pe r un a vida c ris ti ana.
2. Més que ce rcar al lò que relli ga el cri s ti anis me a l fon s reli giós de les re li gion s, al fe l religiós unive rsal, la preocupació de
Jossua es conc re ta e n e l que és o ri gi nal del cristianism e per referè nc ia a aq ues t fe t reli giós.
Aquesta o ri ginalitat és la dim ens ió è tica i política , la referènc ia a ls valors human s, qu e és una dim ens ió essencial a l cris tiani sme. Certa ment q ue l'ac titud d 'adoració és fo na m ental, ja qu e e l
cri s ti à viu rel ac iona t amb Déu , i li ca l, per tant, la intc rioritzac ió, la míst ica. Però és necessar i que aques ta adoració no es ti gui
sepa rada de la vida, s inó que més aviat s igui impuls a l'acció, qu e
esdevingui, pe r tant, cari tat. L'adoració serà autèn ti ca s i és COI1-

versió de l'home i impuls a viure segons la cari tat.
Cone ixent aques ta origina lita t de la relació re ligiosa c ri s tian a,
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s i no eS realit-'a la totalita t d'aques ta relació religiosa - i són
mo lts e ls qui es queden essen t religiosos, només amb una religiosit at pagana, no conve rt ida a l Déu vivent- llavors la relació
amb Déu queda descri stian it zada, i és quan es pot afirmar que
aq uesta origina litat es viu m~s realmen t en la ca ritat frat erna. Ja
que els \'o lol's human s són mi llo r mediació per al Regne. perquè
són ja essencialme nt el Regne e nmig del s homes, ca ldrà potenciar
tot allò que ell el llos tre món i ci del futur rac i que el s homes

s'es timin més, i més autèn ticamenl. I caldrà ajudar a descobrir la profunditat i la font d 'aques t amor, quc és Déu. Allà on
manqui una reli gios it a t pl ename nt c ri s tiana ca ldrà lluitar per un
món més humà, pc r un home que vbqu i e ls valo rs del Regne,
més que pe r un mó n i un home més re ligiosos. Aques ta relació
a mb Déu pels valors ja esdevi ndrà després una relació religiosa
pròpiament dita, però ll avo rs serà dl.! segur autènticamcn t cristiana.
3. Cons tatar q uc el món d'avui és Ull món plurali s ta i autònOl11, que desafia la fe de ls c ri s tians, i q ue per altra banda ha
desa paregut el sistema ca tòlic on aquells s'enquadrave n, no ens
ha de fer som iar e n ret orns a c ristiandats passades, a institucions
que, enquadrant i refug iant els cris tians, tancarien l'Església en un
ghello, en un poble a l costat dels altres, pe rò sense gaire incidènc ies. Més av iat cal accep tar aquests desa fiame nts i procurar
per tots e ls mitjans poss ibl es una pe rsonalitzac ió de la fe, una
obertura dels cre ient s.
E l c ris ti anis me haurà de treure lotcs les conseqüènc ies de la
seva fe en J esús, el Ve rb de Déu e nca rnat, i esdevenir un ferment
al si del mó n, encarnant-sc ta mbé, i del to t. E:s a ixí com s'anirà
desvetllant una c iutat més humana, per la presència i l'acció dels
cristians, i es c reara n unes poss ibilital s noves per a la fe dels febles, en aconseguir-sc que minvi l'hos tilita t del món; que la ciutat
coincide ixi ~ l1lb e ls plans de Déu .
Ta mbé cald rà pot se r un míni m d'ins titucions temporals, pe rò
sempre sota Ja perspectiva d'una Església que, a imatge de Jesús,
\'01 ser pobra i no pode ro~a. ln s tilucions en el camp de l'educació i de la vida normal de la comunitat cristiana. l institucions
de suplènc ia, mai en competència amb l'Estat , sinó com ulla (01'492

ma dc se rvei a la 'ci ut at, com una mam: ra de fer viva
present
la cari lat. Aques tes in s titucion s m és que centres confessional s
tan cats, potse r haurien de se r centres d 'inspiració cris tiana, o n

la fe in pirés les activitats, però on no calgués la fe per a integ r~\I--s' hi.

Sobretot l'alte rnativa que Joss ua postula e nfront de Daniélou
és c i naixement i l'b dt cI 'un es comu nitat s fonamentals, d 'unes pelil es c011l w1itat s, que pe rm e tra n cie realitzar un es til de vida cristiana, un es til litúrgic. un t C~ limonial ge evangèlic, una refl exió
c ri s tiana, un nOli lle nguat ge cie la fe, qu e seran suport autèntic
cl els cris tian s. Aqu e!:l l nou es til comunitari que va sorgint poclrà
esdeve nir un enquadrament i un m edi poc comprometedors per
a la mi ssió de J'Esglé!:lia, però eficaços per a sostenir la fe de ls
c ri ~ l ians, i mant e nir-la viva i ope rara al s i dc la ciutat.

Aproximació valorativa
Intentant co nd c n ~a r e ls aspec tes més re ll evant s de la valorac ió dc la di sc u ~s i ó ent re Daniê lo u i Jossua ens apareixen uns
c lement s vàlids, qu e ca l mantenir prioritàriament pe r tal d'obtenir un cris tiani s me viu i testimonial, obert a tots.
I. Hi ha una diferè ncia clara de mitjans proposats. Me ntre
Danié lo u pote nc ia la re ligiositat natural com a mitjà per a acce·
dir a la fe c ris ti ana i l'enquadrament d'una cris tiandat, o a lmen ys
les ins tituc ions tempo ral s c ris tianes, Jossua dó na primacia a la valoració de h;!:I act ituds è tiqu es i al fom ent de la conve rs ió real,
juntament amb l'alte rn a tiva d 'unes comunit a ts vives.
2. AI co~ t at d·aqu e!:l la dife rè ncia de mit jans hi ha en llur pen·
~am ..: nl una difL'rèncb d 'accent s a l'hora de va lorar temes divcrso~: l ' at c i~llle, la societa t secularitzada, la capac itat d'adultesa de
l'ho me modè rn, la necess ita t de conve rs ió pe rson a l, la tens ió en·
tre l'adorac ió i l'acció, la sacra lització del temporal, la missió dc
l'E ~ tat.
Aquesta direrència prové de dues concepcions teològiques d iferents de la relació entre Regne de Déu i Món, cie clucs

teologies de la hi stòria o de les realitats terrest res, que en última
instància comporten una conce pc ió diversa de la relació ent re la
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gràcia i els va ~o rs c reats, entre l'Església i el Món . Daniélou man·
té un a concepció duali s ta i esca tològica, de disconti nuïtat , i Jas·
sua recolza en una concepció més a via t encarnac ionista, de con·
tinuït a t. l La diferència d'acce nts és també deguda a una diferent
tendència a posar e n primer terme la plenitud o la puresa, l'anhe l d'abastar tots els homes, encara que a ixò comport i l'acceptació d 'un ce rt sincre tis me i una mu nda nit zac ió, o bé la inquie·
tud per un ideal més genuí de ser signe cntre c ls po bles, encara
que això compo rti un perill de puritani s me selectiu .
3. De fet, hc m d'afirmar q ue si ens p roposem una visió à mplia de la problemà ti ca, he m d'acce ptar que les ducs tendències
ha n de trobar-se al s i de la vcritable Església de Crist, encara que
sigui al prcu d'u na tensió d ia lècti ca. El s mat eixos a ut o rs ja ho
de ixen entreve ure. Ta n estranya a l'Eva ngeli és una Esglés ia d'é¡¡t c , tan cada, una comunitat dc pu rs i escollits, que només accentua " exi gè ncia, com ho és una Esglés ia de massa, multitudinària,
que accepta tots els cand idats als sagrament s de la fe, sense ca p
compromís. Totes dues són temp tacions dc faci lita t, de destrucció de la difíci l tensió sintè tica en tre puresa i ple nitud . Seria una
rorma cie di missió clavant l'ex igència d'an unc iar el mi ssa tge a tOLS
e ls homes : un mi ssa tge sense red uccio ns ni reba ixes, i a tot s e ls
ho mes sense exclu sions. Cal malfiar-se de les disjuntives fàci ls i,
tant com sigui poss ible, uni r les postures e n la tensió d'una
síntesi plu ra l que les aplegui i les depass i. Cale n rea litzacions parcia ls, cohere nts d iríem, pe rò sense oblidar a ltres qües tions, que
se'ns van presen ta nt gràcies a l'acció d'a lt res rea lit zacions. T cal
de ixar-se j utj ar des de la refona men tac ió en Cri st de tot el que
es proposa. E ll ha cic ser la clau d'aquesta síntesi en tensió, ja
que El l és la plenitud i la pu resa font a ls de l'Esglés ia .
Un estil pastora l que recomana un mè tode, que fa unes opcions
de termin ades, que insisteix en la necessitat de prendre cn con-

2. Sobre aq u e~ t c s ducs concepc io ns, vegeu L. MA LÉVEZ, La visió" c/¡,.é!¡"(-",te de ( N is/o ire. Il . DallS la [héologie calholif/ue, a .Nollvell e Revuc
Th éo logiquc » 71 (J949) 244-264, i B. B E..'5RET, l ucomafioll ou esc!lfI{o!o(!ie?
COf/lribllliOIl li fltis/oire du \'ocaIJ/lfa;re l'efig ie/IX cOII/emporain 1935- 1955.

D u Ce rf, París. 1964.

494

sid erac ió això o a llò, que s'es força per posar e n re lleu un a idea
no va, no ha de ser interpre ta t com un atac o menyspre u o d es,
coneixement d'all!'t!s mètodes, d'altres mitjans, No hi ha «una .

pasloral. L'eslil paslo ral de l'Esglés ia, si vol eslar obert a lOlS, ha
d e ser necessàriament plural. No hi ha principis pràc ti cs de dirt!cc ió ún ica.
4. Pe rò, ¿qu a lsevol opc ió pastoral és và li da, és igualment vàIida ? Creiem que no; que cal co he rència amb la fe en Crist, que
110 ho benee ix tot, qu e va actuar e n un a línia , i qu e cal m a ntenir
la seva tra j ec tò ri a. E l que ocorre és qu e les rea litzacio ns sempre
se ran pa rcia ls i, pe r a i,xò mate ix , hau ran de se r plural s. ¿ No se rà
lla vors el p lurali s me ulla fo r ma e nco be rta de neu tra lis me? J E!.s en
Jes uc ris t qu e la pastoral - millor, les d iverses pas torals- de l'Església troba la seva font i, com qu e Jes ucrist és úni c, la seva uni tat. Però com qu e el mis teri de Crist desborda to tes les possi bilitat s tant d'express ió adequada co m de s istematització exhaus tiva , fonamenta alhora la possibi litat d els diversos esforços i direccions qu e intentaran fer viure el misteri de Crist en les diverses
èpoques i e ntre els diversos individus i cultures. Uns i a ltres, això
sí, s'h a n d'es timular a una co ns tant au tocrítica, prenent per referència Jesucrist " Demostraria falta d e fe qui condemnés la fe
de ls qu i no pensen com e ll , o no combreguen amb les seves tesis.
Non1és g ràcies a la incansa ble mati sació del s judicis parcials , a la
incor rupti b le au toc ríti ca i co nvers ió cons tan t - defu gint la introdu cció de «nove ta ts» de man era m ecà ni ca- J po drem intentar reco nèixe r el que és vit al e ll tota fe, e n tota acc ió, i descobrirem
allò qw.; s'amaga, en aque lla pos tur a, ci c perdurable i de «cristi à».
Se rà eclesia l, c ristiana, aque ll a opció pasto ra l que consen ti a
la veritat qu e hi ha e n el Cris t, pe rò parti c ip i en aquest ca mí dinam ic, d\:s forç, de c rea tivitat. De ta l forma qu e la unitat de l' Es·

J. B. HI "<\!'o"i¡\H. UI/idatl fJ03lOm/. ¡.l1eu/l'alitlml y I/II;\'(' I'.\(/I;.\IIIO? ~
1I lglc"'Ül Viva Jl 44-45 ( 1973) pp . 223-'228.
4. H. U. von B,o,LTlI¡\' AH. El EWlII t;elio como 11()/'IIllI \ ' nÍlha de lotla
{'.\pil'iflllllidcul (' 11 la I glesio. a .Collcilium n 9 (1965) pp. i25.
5. Vegeu lel; concl icion.;; d' una refo rm a ';;CO\iC ci.;;ma que CXpW3 Y .
C O\lGI\ IC Vrtlie et fal/sse /'l'ful'me dllllS ftt;lisl!, Du Cerf. Pa rí.;;. 2.& ed .. 1968 .

.,obrctot le .. pp. 21 1-3 17.
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glés ia s'ex pre~s i dc mane ra plural en l'ad hesió múltiple a aques t
d inam isme que cons titue ix la praxi j la his tò ria d'aquesta Esglé~ ia . La tensió s'haurà de ress itua r i d'orie nt ar sem pre; s'haura n
de c riticar les postures diverses per referència a la finalitat de
tota acció pas toral e n !'Esglé ia, que és la seva vocació a cridar
tots els homes a acollir la sa lvació oferta en Crist, i a esdeve nir
per això ma te ix poble en Aliança, ci poble de Déu. En el cas més
concre t de l'obe rtura a to ts, cal que la finalitat recercada sigui
aco nseguir un c ris tianis me personalit zat, conve rtit, on la re ligiosit a t tingui ci sell lloc, i on s'accentuï la dimensió d'amor alliberador, i a ixò a través d 'uncs estruc tures pobres i dele roses de
veritat eva ngèlica. Una Església que, amb la seva acció plural,
conj umini la plenitud i la puresa, la universalitat i l'o rtodòxia .
~s a dir, una Esglés ia quc es veu i es vol vocacionalm ent catòlica.'

Algunes prioritats
1. COl1sider acions so br e la religiositat popula r

Primer de tot cal distingir en tre un sagrat en sentit ampli,
que coincideix amb la qualitat «lluminosa », manifestado ra i reveladora del Creador, i un sagrat e n sentit es tricte, que és la institucional itzac ió o conde nsac ió en llocs, temps, pe rsones o objectes, de l sagra t am pl i. Creiem que ca l acceptar que c i sag rat ampli, fonamenta l, sempre es mantindrà, perquè és ado nar-se en la
fe que l'ex istènc ia de l'home li ve donada per un a ltre, que la
rep C0l11 a llibe rtat , que és criatura de Déu. T això és essencial a
l'experiència c ri s tiana. En canvi , e l sagrat estricte - ll evat del
sagra t es pecífi cament c ris tià: Jesuc ris t i els sagrame nts- depèn
de la capacitat de ls contemporanis per a ésser ca ptat com a tal ,

6. f>recisa mcnt el terme . catòlic D ap licat a l'Esg lésia, no sig nif ica no·
més l universal . e n el se ntit d'obert a lots, en un se ntit qua nt ita tiu, sin ó
que a lhora ha significat des de se mpre una fidelitat q ua litativa, .ort odoxa •. Vege u l'estudi d ' Y. CONGA R, Lli J¡:/esia es Cató/ica, a M ysleri"", Sa/utis. IV / I, CriSlia ndad , Madrid, 1973, pp. 492·5 16.
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i per tant no caldria resacralitzar el mó n, s i aques t tin gués un a altra sensibilitat. Nosaltres cre iem que pal ser - allà on es do nicamí ve rs ci c ris tiani s mc; que és una zo na on es pot, o n cal, evange litzar Jes ucri s t.
Una veritable ac titu d missio ne ra ha de res ta r atenta a les dispos IcIons de Ics per so nes. Cal aco llir els homes qu e s'acos ten a
l' Esglés ia des d 'una s ituac ió reli gios a . Convenim amb Jossua qu e
no és ni l'úni ca, ni potse r la millor. Però és una zona qu e ens
trobem confi gurada , i que hem d'jnt entar fcr ava nçar vers la
tra nsce ndè nc ia del cris ti anisme. Cal ddu gir tot ri go ris me - perqu è l'E sglés ia s'orienta a l'ho me ca igut , i la disponibilitat inici a l
dels homes q ueda assu mida en el d ina mi sme inte rn de la gràcia
com a pur do- i igualment defug ir to ta sacrnm entalització irre fl exiva, que c rclI que enca ra es tem s itua ts en una c ri s tiandat
i q ue res no ha canvia t.
Per a ixò, a mb el ri sc de s implifi ca r , pe r raó de la breve ta t,
proposem un camí d'acció pas tora l:
-act itud de discerl/im ent: Ics 1110ti,·acions de ls c ris ti a ns sociològics o fe s tius só n dive r ses i presenten gra ns amb igüitat s. Hi
haurà s ituacio ns dc de cri s tia nit zació, cic no evan gelit zació o dc
cisma; hi haurà més o menys possibilit a ts de persona litzac ió. Di scern ir la tipo logia de cada perso na i de cada grup de prac ticants
se rà un primer acostament per ta l de facil itar ci tracte apropiat;
-{lIum ciar plenament l'E vangeli : purificar, persona litza r i
tra nscendir. Ca l dur a te rm e una acció pe rsonali lzadora de lo tes
les ac ti tuds re lig ioses , inte ressa nt-Ics pe r una interiorització de
les obl igacio ns, i una pe rsonalització de ls com po rt amen ts. No anar
mante nint una religió infanti litzada , i a voltes supers ticiosa; la
re ligió o pi del pob le i cò mplice de la injus tícia. Provocar ]a respos ta pe rso na l, ate ne nt a l caràcte r dia loga l de la g ràcia , i r espectant la «verita t» del que es tà en joc en l'Església. Caldrà també un lleng uatge en te nedo r , que inle rpcHi, sobre J esucris t;
- inst itucionalit zar l'acollida i l'itinerari d 'aq ues tes per sones
religioses. De l'anun ci ci c la fe a l'euca l-is ti a hi ha un llarg itinerari qu e passa pe r l'a propament , la convers ió j el catecumena t, i qu e, en la m es ura q ue és itine rari e n o vers l'Església , és
també g ràcia de CrisI. Entre el s imple re fús de Ja ge nt qu e viu
497

,.

un cris tian is me e mpobrit , i una admissió irreflexiva, hi ha un ca·
mí de respecte de cada persona i cada grup, dive rsifi cant e ls ¡ns·
t ruments pas torals d 'encaminament. Calen creativitat i provalu·
res;
- manifestar l'element comunitari. La fe porta a crear Església , aplec de c re ie nt s. L'acoll ida i el seguimen t en la comunitat
d'aquests c ristians populars de manen instru ments conc rets de
realització. Calen nous mode ls d'integració comunitària, que s uo
pe rin l'estil parroquial que f ins ara he m viscut ;
--ajuda r perqu è l'adoració es tr(m sformi en compromís. No hi
ha ve ritable fe sense obertura al Dé u Amor, que es tradueix en
compromís è tic i polític. L'expressió cultural de l c ris tià ha d'incloure - millor, ha de ser- aquesta vida de lluita i d'esforç en
ci món , que s'obre a Aquell que la fonam enta , i el sap reconèi·
xer i adorar. Caldrà que això tingui conseqüències palpables en
la vida cultural de l'Església.
2. Consideracions sobre la presència de l'Església en el món
La propos ta de Daniélou d'una nova cristiandat, o a lmenys d 'u·
nes institucions temporal s cristianes, sense ser una postura totalment integris ta o purame nt de restauració, sí que conté elemen ts nos tà lgics. Pod ríem dir que ell és un reformis ta o un neo·
resta uracioni s ta, ja que, si bé té capacitat de valorar i de sentir
ta realitat i la necessitat del canvi històric, de fe t enyora l'enquadrame nt de la situació a nte rior, i postula un «no u » enquadrame nt , to t i que amb renovac io ns. Pre n partit per un voluntari s me de ràpida reconst ru cció de la segureta t del sis tema, sense
c lements transformadors.
Si en el món pluralista i secularitzat que ha d'evangelitzar
l' Esglés ia, s'int e ressa per c rear un;). cr is tiandat , el que de fe l estarà forjant és un ghe tlO, un món a part , i des de l punl d e vi s ta
de la soc io logia ci c la reli gió, tc ndirà a conve rtir-sc en una secta,
perquè en cI rons renunc iarà a la re lac ió amb tots, i és precisa·
ment aques ta re rerència a la to talitat - i no pas el nombre com
a tal- ci que diferencia l'Església dc la secta.
Hem de ser ben lúcids sobre aquesta temp tació cic l~ep l ega·
ment. Es c rearà llavo rs un ce rcle artificial, un arnbicnt propi, on
farà la impress ió que no exis teix una situació interna i externa
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de diàspura . Per aqu es t camí l' E~ g l ési a s'aï ll ar ia dc la vida rcl i·
giosa , socia l, política i cul tu ral, i e~ c rear ien Ics seves pròp ies ¡ns·
titucions, que tindrien ben poca re lac ió dinàmica i testimonial
amb l'entorn i que correrie n el ri sc d 'atribuir·se «la » traducc ió
temporal o política o cultural de l' Evangeli , i d'acostar teme rà·
riame nt la re a una ideologia .
Cal rece rcar un nou ti pus de presè ncia , una presència «recrea·
da »: fid el a Ics exigències de la naturalesa profunda de l'Esglé·
~i a i alhora a ls nOLIS condicionaments de la història dels homes.
En la línia d'aques ta recerca se situa l'esforç de Jossua. A més
autonomia clel món, més au tonomi a dels homes i majo r puresa
i plenitud cie la Parau la cie Déu. La c ivilització és conforme a l'E·
vange l i i l'Evangel i es tà e ncarnat en la civilització quan la ciutat
és humanament ve rtadera, humanament reeixjda. En les seves
re lac io ns amb el món, l'Església haurà de coHaborar amb els a l·
tres homes de la c iutat, sigu in c ris tians o no, per tal de fe r néixer, si no hi són, o rer créixe r, aques ts valors humans de la ciu·
lat , que en essència no direre ixen de ls valors evangèlics. No haurà de co nstruir un món cris ti à, refu gi seu , ubra seva, s inó que haurà d'anar llegint e ls signes de l te mps i a nar es ta b lint el diàleg
e ntre Déu i ¡'home a l cor mat eix dels esdeve nimen ts. 1:.s a ixí COm
se rà mi ssione ra - perquè Ics institucions no eva nge lilzaran- i
farà que e l món no s'oposi a la fe, fac ilitan t c i cam í a ls c ristians
més febles, o a ls rebles que vu lguin ser cristians, s'esdevindrà
tota una nova poss ibilit at d 'Església massiva, popular.
Te nim així un nou es til de ser cris tià en e l món: el creient
«obert », que , per contras t amb el c reient de «ghetto»,' se si tua enmig de la "ida del món i hi experimenta la dia lèctica de la mis·
s ió dc l'Església. La seva fe es desenrot lla entre persones d'una
a ltra c reença o dc cap c reença, i e ll , com a cristià, intenta donar
testimoniat ge de Jesucris t, amb la seva actitud ll eial i adequada
a la rea lita t; és lliure enfront de certes ins titucions cristianes i
de ce n es ri gideses, i es compromet segons la seva consciència ;
a ixò d emana d'e ll no recolzar-se en ins tituci ons pacificades. fora

7. K. RAHNER. Misióll y Gracia, vol. I : El siglo XX , ¿siglo de I!racia?,
Dino r. Sant Se bas tià . 1966, pp. 66 ss.
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d el trJJ..:c de l m6n, sin6 tend ir a ulla fe personal itzada, d'e lecció
pròpia ; viurà la tens ió entre els valors de l'Evangeli i els valors
d 'un món pecador (se nse Dé u ), però haurà d'esforçar-se a mostrar que el cris tianis me no és menys pre u del món, s inó assumpció,
santificació, pe rfeccionament; el recolza ment de la seva vida de
fe vindrà ll avors dc la com unitat, de la rrate rniLat dc fe, on amb
al tre!-o compartirà i c riti carà Ics pròpies opcions, i per Ics dive r·
ses rectificacion s anirà te ndint ve rs la plenitud, vivint en "cspc·
rança; ci seu testi mo nia tge serà pròx im a ls homes, i per a ixò ma·
te ix pod rà se r més engrescador.

Conclusió
Condensant Ics co nclu sions del nos tre es tudi ens ado ne m que
tant Da nié lou com Jossua aporten elements vàlids que ca l 1"ete·
nir , pe rò no una solució a les qüestions implicades e n aquest te·
ma oceànic de la di sjuntiva en tre cris tia nis me de masses o de
m ino ries. Podem concloure que no te nim encara «la. solució, i
sos pite m que m3i no la tindrem me nt re es tiguem en la condició
de l'esperança. Amb tot , això no ens ha d'a bocar a la desfeta ,
a no fer res. S'imposa una acció pas toral pl enament «catòlica _
(un ive rsa l i ortodoxa; plena i pura, alhora), ma ntenidora de la
difícil tensió plura l e ntre la rece rca dc la pl eni tud i la preocupac ió per la pllr ~ ~; a; qu e re nunc ia a les simplificacions fàci ls i
accepta la complexi tat dels probl emes impli cats, i de la situació
en què es troba l'Església que s urt d 'una conjuntura de cris tianda t depassada i ha de rein s taHar-se c rea tivament. Caldrà acceptar
la provisionalitat de tots e ls esforços i evita r l'u nilatc ra lisme que
porta a pensa r que només la pròpia vi sió o la pròpia acció paslO ra l són plenament ca tò liques. La ca tolicitat necessi ta esforços
diversos .
Cre iem que el treba ll aporta una clarificació en ordre al co·
nc ixe men t de ls problemes més importan ts i nuclea rs: el valor
del cris tianis me popular; e l lloc de la re ligiositat en ordre a un
cristianisme popul a r; la di mensió encarnativa de la fe cris tiana.
Igualmen t, Da nié lou i Jossua ens ajuden a destriar i ten ir pre-
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sents els al tres problcmcs su bjacen ts als nuclears (nosaltres no
e ls hem pogut presentar aquí, pe r raó d 'espai), i que caldrà aCron·
tar si no volem caure en e l reduccionisme i la parcialitat : la tells ió massa-élite que es viu a l'int erior dcl poble; què entenem per
crbtianisme convertit; com derinim les relacions en tre fe i religió; quin valor «ecumè nic » donem a ls qu i no fan totes les opcions
que fa l'Església en IOlS els camps de la vida; què e ntenem pe r
salvació; l'escatologismc i l'encarnacionisme; la difícil tensió sa·
grat-p rofà; Ics relacions entre ador<1ció i è tica, culte i compromís,
con te mplació i acció; l'especificitat de l'Església, de la fe; l'acc ió de ls cristians en e l món: sacra lització o san tiricació; les rclacions de ¡'Església-in st itució amb la societat , amb l'Estat; Ic!o.
institucions temporab cri~tia n e!-. en el futur; el valor i els perills
de les pe tites co munitat s que sorge ixen . ¿No és ja un cert servei
saber que són al darrera i en conne.\.ió <.1mb la problemàtica, avui
tan viva, d'un cri s tianisme popular?
Finalment, davant e l gran desalïamen t que la cultura i la vida
socia l naixent representen per a l'Esglé!-.ia, ens adonem de la CUl'·
tedat de mires de Daniélou i le ~ seves propos tes, del seu conser·
vadorisme, rruit del seu neore~taur<1cionisme. La seva postura és
una crida, certament , <1 no oblidar moltes qüestions; a no red uir
ni s implificar els problemes. Però la seva alterna tiva és feble de
cara a un c ri st ianisme viu i present , ca paç de ser evangeli tzador
i tra nsform ador de la c iutat del Cutur. ornés una postura re"
creat iva com la de Jos~ ua aconseguirà s upe rar el desafiament,
se nse tancar l'Esglt!s ia e ll un ghe tlo. Cal evangelitzar decididament la re ligiosita t poptila,"; cal optar per una E sglés ia prorèti ca,
pobra i lliure, a l si de Ics Iloves co munit ats que van sorgint, per
Iai qUl' en resulti una Església ferment evangèlic de l món , i suport per als qui vulguin ser c ri s tians.

Joan-Enric Vives
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TRANSMETRE LA FE, AVUI?

(III)

En dos articles aHt erio rs (vg. «Qu aderl1s » Il . 464 7, pp. 50-ó3 I

11. 49, pp. 290-309) wlig il1ten tar d e cernir aqllesta qiiest ;ó a partir del qu e és la f e cri srimw com li actitud I1ll1narw global i co/¡ cre l11 q l/ e troba ell JeslI cri st el se u plmt de r ef erè ncia, i del
cont ext sòcio-religiós en què fenell lloc la seva vivèl1cill i la seva
I rallSIII iss;ó.

Qui hagi seguit aqll cll es planes lli /¡ourà Il'obn/, ça i lla, algunes illdicacions alllb "isra li sililar la tran smissió de la fe, avu.i.
Més d'/ma vega da !Jallrà til1gllt segtlram ent la sensació qu e la
com esa ho és 101 m enys fàci l i ql/e ell s trob em ell f ili móll 011
els cam ill s fressa ts 110 ells SÓn massa titils.
Al capdavall, aql/esta conclusió ve li fer més eH/e Hedora la difi cultat inicial de què partia el primer article: queda explicat ,
fi115 a cerI pWll, per què avui la trllfI5m ;5s ;ó de la fe de pares li
fills o l'ill/ e'';or de les f/ostr es COl1l1l11;tot S criSTian es Ito esdev;'lgll! tall pfubleH/lu ica.
Però 110 l1 'J¡i /w prou d 'explicar: cal aventllrar-se per terrell ys
m és relliscosos. E. s el que inten taré eH aqu est tercer i darrer art;cle: trouré les conclu sions que, a parer m eu, es d eS prell ell del
que lI e esc r;1 abal15 ell ordre a la tran smissió d e la f e a l'interior
tle les n ostres COll ll111;ta ts cristianes. Subral llo (co m vaig fer-Ilo a
l'inici ({el primer arlicle) ql/e m'adreço a pares creien ts, a co1111111Ïlats crislicm es que volen Transm etre la fe als seu s fi lls i que
topen amb fortes dificullals. No em re fereixo a la ca tequit zació
ma ssiva. ,/i a l'mroll1 entula sacram entalit zació. Tampoc 110 parlo
fIe l'alll/Il ci de la fe als no c reien ls. He ce Hyit, fill S ara, i cOlltirwo
cellyill t la meva anàlisi a la Irmlsmissió tic la fe tic gra ns a pet it s
a l'interior de la comllnitat c rislimw. Qlie algunes de les coses
que he escrit i algunes de les que escriuré siguin generalit zables
és bell segllr. Però el problema que voldria iNwnillar i els ca mills
pedagògics que iudico se sitl/en a l'int erior tic les nostres co mI /nital s.
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Recapitulac ió de les conclusions ante riors
Que c m s igui pe rm ès de come nçar recap itulant sum à ria·
me nt aquelles ind icacio ns qu e han an a t apa reixent an te riorme nt.
H o faré en fo rm a co ncisa, enulll er a nt c inc punt s.
1. La t ranslll issió de la fe se s itt/ a a l'int erior del procés de
madu r ació per so nal . To que m cI «cor » de la persona qu e es va
fcnt , les ac titud s de fo ns qu e va prene nt , la interio rita t qu e li
és pròpi a i pe r so na liss ima. So m en aqu ell terreny o n cadasc ú és
e ll ma te ix i no un alt re , e n un p rocés on -e nm ig de mi l ziga-zagues- va cons tru int -sc i afermant-sc una personalit at.
2. Per això m ateix es l rae l a d 'Im procés obert, que ' 10 sabríem ll i podríe m predeterm inar a l'ave nçada. La transmi ssió de
la fe apun ta sempre ca p a la ll ibert a t pe rsonal. t s una interior itat lli ure qui es deca nta. I podrà fer-ho en senti ts diferen ts.
3. El lerm e de IO l aql/ eS I procés és una opció adulta. Pe rò
compte: aq ues t te rm e no a r riba con1 e l fru it madur d' u n arbre,
pla nta t en bo na te rra, ben rega t i a sso lell a t. E n e l te rreny de les
opcions no hi ha proves concl oents: ni d'ordre científic, ni d'or·

d rc filosòfic, ni d'o rd re ètic, Di r que ci procés és obert significa
qu e e l te r me no pOl do na r-se per descomp ta t. Di r que la fe és
un a o pció ad ulta vo l dir q ue no hi ha necessà ri a continuïta t en·
tre la seva «tran s mi ss ió" i la seva «recepc ió ». Aq ues ta no es pro·
el u irà de ma ne ra au tomà ti ca. La tra ns miss ió de la fe pa ssa sem·
pre pe r un mo men t - q ue és e l decisiu- de co nt ras tació i ass u m pció pe rso na l. Avui més qu e e n a lt res è poques h is tò ri q ues.
4. Tot e l q ue km en o rdre a la tra ns m iss ió de la fe durant
l'adolescència i, sobretot , durant la in fància, és de l'ordre de la
prov;si01wfitat: es trac ta de do nar c lements , d'oferi r , d'in iciar. El
decantament, ¡'hora de la ve ri ta t a rribara n més ta rd .
5. Per això mateix, 110 pot ent endre's com a imposició de sentit LÍnic a la vida: 11 0 es tracta d'im posar, sinó d 'of er i r . I s'ofer eix
allò qu e es té i que es viu (o qu e un, honestament , s'esfo rça pe r
viure). J no pas de manera dog màt ica i tan cada, s inó oberta i d ia·
logant: amb el nos tre context cultural i amb les qüest ions de tot
ordre qu e contínuame nt suscita a l'home i al c reient. 1 s'ofer eix
perquè pugui se r int eg ral i viscut per pe rsones diferents cic nos·
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ah res, que pertanyen a ge neracions joves, noves, i que en dona·
ran una trad ucció necessà riamen t di s tinta de la que hi helll do·
nat nosaltres, pe r bé que cohe ren t en e l fons.

Un marc nou , un plantejament radical

E l que he m anal esc ri vi nt fin s ara apunta ca p a una revisió
se riosa de tota l'obra de la tran s miss ió de la fe, tal com la l'rac·
tique m.
Hem de reco nèixer que cap dels punts glossa ts no és nou: sem·
pre ha es tat a ix.í, la trans mi ssió de la fe, perquè la fe sempre ha
es tat el que és. Però, ta nm ateix, els accent s són diferen ts. l la
lectura de ls cinc punt s de l'apa rtat a nte rior té -o pot tenirlo t l'aire d'una críti ca adreçada a maneres de fer malauradament
massa hab itua ls, e ncara.
Ens cal reconèixer ll eia lmen t que la tran smiss ió de la re té
lloc avui en un marc nou , a l qua l no estem avesats, ni de bon
tros. Que no pode m vi ure de renda ni re ferir-nos a ima tges in·
fanlilsi fam iliars nos tres, per molt que rebrotin con tínuamen t,
per ta l de proj cc lar·les en els nos tres fills . Que ens cal im agi na·
ci6 i coratge.
En aquest punt , els cris tia ns grans som c ridats a interrogar·
nos sobre 13 nos t ra pròpi a identitat de creien ts: q ui som i què
cre iem. l a de man3r-nos què vole m, concretamen t, quan parlem
de tra nsmetre la fe: cap on ap untem realment. ¿ Pensem, encara ,
en la conti nuïtat d'un gran poble cris li à i batejat? ¿ O a nem a la
cons tru cció d'una església d'adults, necessàriament mino rit à ria ,
cons tituïda per comun itats de c re ients que hauran trobat en J e·
s uc ris t la resposta pe rsona l a la pregunta, també personal, sobre
e l sentit de la vida?
A l'interior de l'obra de la transmissió de la re, hi batcga una
dete rmin ada ima tge globa l de l'Església. T es tic convençut quc,
senSe haver pres una o pc ió decidida en aq ues t camp, sense have r
pres descaradament parlit en una determinada direcció, serem in·
ca paços de mi ra r de cara la problemàtica que tenim, d'e nfrontarnos-hi i de donar-hi (d 'int enta r·hi donar, s'ent én) una resposta
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reali s ta, sense mala consc iència, sen se pors i sense complexos.
En un artic le publicat ara fa dos anys en aquesta mateixa revista (" Quaderns », Il . 39 .1975, pp. 399-400 ) m'expressava en aquests
termes: «El hiatu s de l'adolescènc ia i la joventut i e l caràc ter
opcional de la fe adulta , que se' ns fan, ara, inescamotejables, ens
permeten d'adonar-nos dc l'error pràctic fonamental que embolcall a\'a to la la nos tra cateques i. I que és, em semb la , aquest: concebre el creixem el1 t de la fe com fill desen rotI/ament biològic O
psicològic, segolls el model de la psicologia de l'edat evolutiva.
Concebre l'edu cac ió de la fe segons aquest mateix model. No haver pres prou consciència qu e la fe adulta es viu en termes d'opc ió i que l'educació de la fe -si és ve ritat que ha dc te nir en
compte les dades dc la ps icologia dc l'cuat evolutiva- ha d'anar
uri entada , sobreto t, a fer plausible l'opc ió adulta ( ... ) Ens trobem
davant un veritable sa lt qu a litatiu , qu e comporta abarulO1wr W1G
imat ge per adquirir-l/e una altra i reorga /1it zar tota l'obra pastoral en fLmció de les coordenades d'aqtles ta imatge I/ova. Pertocant a la ca tequesi C~ tracta d'un gir copern icà, en la mesura en
qu è l'o pció adulta es converte ix e n e l ve ritab le centre d'atracc ió i e ll qu ~ sob re ella ha de grav itar majoritàriament tola la cateq uesi infan til i, doncs, tota la tasca del moviment cateq uè ti c».
Com qu e e m sembla qu e aquí rau el veritable quid de la qü eslió, qu e cm s igui permès d'es tendre 'm sobre aques t punt , que
conside ro capital.

A model de creixement biològic
La manera com he m pensat el procés de la transmissió de la
fe i com he m plantejat la ca tequesi infantil ha seguit un model
de c reixement biològic. Com un arbre que creix, com una llavor
qu e apunta, puja i grana, així el nen es fa home i e l petit batejat
esdevé un c ri s tià adu lt. La ca tequesi , en el sentit més complexi u
dc la paraula , s inònim pràcti cament de la tota litat de la pastora. l infantil, hi a judarà, proporcionant-li l'alimen t adequat a cada
edat.
Així, don cs, la fe adulta serà. la lenta i assaonada maduració
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d'una fe il'lfantil a través d'una bona catequesi, grà cies a la qual
s'an irà aconseguint un desenrotllament harmònic i progressiu sense massa traum es (tal ci desen rotllament d 'un vegetal o d'un home, qu e té , és c lar, e ls seus pe ríod es crítics, als quals cal prestar
més a te nció) a base d'una bona pedagogia, que segue ixi de prop
la llu m que ens apor ta la psicologia de l'edat evolutiva.
(Cal afanyar-se a dir, ni que només sigui en tre parèntesi, que
aquest mode l b io lògic només juga en casos comp la ls i que representa, només, com una mena d'ideal. Per a la gran massa en
funciona un altre, que consis teix a mit ificar religiosamen t la infànc ia, a fer de la primera comunió el momen t dccis iu-catequesi
in te nsiva, festa descolla nt , impac te sen timental-, i a mi rar, després, d'assegu rar la perseverància i de conser var el màx im possible, se mpre considerant la in fància com el gran punt de referè ncia).
Com que la crít ica d 'aq uest nzodel infantil ja va ser feta al
primer article de la sèrie (pp . 60-63) i com que, d'altra banda, és
prou comunament acce ptada (cosa que no vol pas di r assimilada
en la pràctica pastora l), em limito, ara, a posar de manifes t que
la transm issió de la fe no pOL funcionar - avui, sobre lot- segons
el que he ano me nat model de cre ixement biològic.
De fet aques ta imatge comporta una na tura lita t, una nOl"malilaI i una harmon ia e n e l creixe men t de la fe que fan de l'opció
ad ulta en una de terminada línia (l 'acolliment positiu) el seu desembocamen t normal, natural, ga irebé gosa ria a di r es pontani : ja
no és e l gran objectiu que es tracta d'aconsegu ir explíc itamen t,
i que pot no arribar, s inó el desembocamc nt que es dóna pe r suposat. En aq ues t model de creixe ment l'opció ad ulta és, de fet,
emparada, feta possible i «natu ra l» pel propi grup (el gru p cristià, que ac tua com a grup protector, de referència i d'identifica·
c ió); ell pcrmct, així ma teix, d e s upe rar la cri si de l'adolescència
perquè de tal manera e nvolta els indi vidu s que no els deixa, reaIís ti camen t, cap més sort ida.
Dit amb a ltres paraules, e l model de c reixement biològic només por funcionar, e n tot cas, a l'interior de grups tancats, amb
horitzons closos, pe rq uè s uposa i comporta, a l'arrencada del procés de la transmissió de la fe, una predete rminació del seu rc-
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suI tat. El paraHel is me res ulta prou iHus tratiu: s i se sembra un
gra de blat , l'es piga donarà granes dc b lat ; s i sc se mbra un gra
de mos tassa , ci se u desen rotllamcnt produirà l'arbre de la paràbo la dc l'evangel i; ~ i ne ix un ne n, els a nys en faran un home .
Tot a ixò és natural, normal, arriba amb la seg uretat i la constànc ia d c la biolog ia. En canv i, un pel it ba tejat i catequitzat, e l dia
de demà po t ser un cris t ià o 110 ésser-ho : aquí no hi ha normalitat ni regul ar it at biològica. ¿Què pe rm e t, clones, dc donar per
descomp tat cI descmbocament «nor mal » de l procés? El g rup tanca t, qu e actua com un a mena dc paraigües prot ector, que limita cls horitzon s i, aix í, predetermina c I resulta t a l'avençada: els
fills del s c ri s tian s !:ión cri st ians. E:s veri tat que queda una certa
uber tura: hi ha 111arge per a diversos grau s opc ionals de «fe r\'or»; però ci sen tit últim de la \'ida és, ta nma te ix, inqües tio nabl e.
Pensem en la llos tra eda t mitj ana : ¿un (i li de c ris tians, podi a
no ésser crbt ià , un fill de m ahom eta ns no ésser mahometà, un
fill dc j ueus no ésse r jueu ?

Cap a un nou model
Ara bé: aquella soc ie tat es tra tifi cada en g rups compactes i coherent s no és pas la nos tra , ni cie bon tros. Per a ixò aquell mode l no ens és vàlid , s inó qu e pug na contra un es realitats que
avui no podem diss imular-nos; o, si més no, les desconeix , no
Ics té prou en compt e:
a) l'ober/lira del procés de Ili transmissió de la fe, el resulI aI de l qual no po t pressuposa r-se, a ca usa precisam ent del ca ràcler opc ional de la fe adulta, que avui emergeix en tota la seva
importà nc ia d 'una s ituació sòcia-r e ligiosa qu e l'havia em masca·
rat ;
b) el hiatus o trencament que es produ eix, de f et, entre formació cristiana infant il i opció adulta. No so lament perqu è el noi
«abandona }} la fe o «es convert eix» a lIna altra fe. Sinó, simplemen t (i seg urament, més profundament), perqu è l'adolescència
adquireix un grui x tan considerable de durada (comença molt
d'hora i acaba molt tard ) i de cont ingut (la q ua ntita t i el pes
dels pro bl eme~ i les qüestions que bombardegen e ls adolescents
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pe r totes band es) i, en conseqüència, la bullida és tan forta, que
de ixa de significa r un s imple període de c l"Ï si, de tràn si t, per con ~
ve rtir-se e n una e lapa consis tent, 0 11 tot serà sacsej a t, contrastat
i reelaboral, i on la qü es ti ó reli giosa naufraga rà, desplaçada pels
mi l-i-un inte ressos viu s i concrets qu e so l-li cite n la seva ate nció
dc no i o de noia;
e) l'esquinçament del para igües protector: la comunitat
c re ien t d'o ri gen 110 re presenta, ni dc bon tros, l'horitzó a l'in terior del qua l ci no i i la noia fan la seva cr eixença i es personalitze n ; no és e l g ru p de referència in discuti t. e.s, en to t cas, el
plint dc part ença: ci grup de l q ual so r tirà l'adolescen t a fer el
se u propi recorregut , la seva pròpia experiè ncia del món i dc
la vida.

Abandonat, doncs, d 'un a bona vegada, e l somni d'un creixeme nt ha rm òn ic segons e l mode l de desen rot llament biològic, ¿sere m capaços d 'imaginar un a ltre mod el que ens res ulti vàlid? Em
scm bla qu c, per formular-lo, ha urcm d 'anar de dalt a baix. Desp rés de l que he anat dient fi ns ara, se m'imposen els tres clemen ts següents:
a) l'opció aduUa: és e l terme, l'estel que brilla a l'horitzó,
qu e a ssenya la el nord qu e no hem de perdre en tota l'obra de
la tran s miss ió de la fe i q ue ha de polaritzar-la sempre, bo i drena nt ca p a e ll a totes les energies. Dit amb un es a ltres paraules:
tota la tran smiss ió de la fe ha d'a nar o ri entada a preparar-la, a
desvetllar-la, a fer-la plau s ibl e. El term e recercat (no pressuposa t) comana - i jus li [ica- LOt el procés ;
b) el !tiat u s de l'adolescència: és el trencament, a mb cons istè ncia i entita t pròpi es, amb e l qual hem de com ptar, i a través
del qual s'arribarà -s i s 'hi arriba- a la fe adu lt a desp rés del
«naufrag i» del món infanti l;
e ) la fe illfal1t il : és una e tapa p rovis ional, que se rà engolida per
la cri s i de ,'adolescència i que, en la història de la fe perso nal, represen ta només un a preparaci ó, uns preàmbuls, un s blocs qu e
podran emergir del na ufrag i i convertir-se - aleshores solament,
i precisame nt per la seva qualitat- en punts de referèn c ia, en
e lements per bas tir i integrar la pròpia personali ta t, que es va
afe rmant.
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En resum , la fe adulta va de ixant (i de ixarà cada dia més) de
ser la It:nta i assaonada maduració d'una fe infantil a tr3\·és d'u·
na bona ca teques i que, seguint la p sicologia de l'edat evolutiva,
ajudi la progressió re ligiosa de l' in fan t i de l'adolescent, sense
t raumes exccss ius, per co nvertir·se e n ci resultar d 'llna opció per·
sOllal, a l'edat adulta, {/ través d'Ull hiat us o tren ca ment de l ot
el 1I1ÓI1 r eligiós de la infc'm cia, opció que ca ldrà preparar de lluny,
amb una ca teq uesi infantil, només provisional i be n conscient

dels seus límits, més p reocupada per apo rtar, des d'ara, aq ue ll s
e lemc nts quc, demà, podran se r útil s, q ue no pas pel seu poss i·
ble valor, avui.
Arribats aquí, podem apun tar, ja, unes línies de treball.

Un c ristianisme adult i present

es per on ca l començar. Si l'opció adulta és, de debò, el terme que polarit za la tra ns m iss ió de la fe, la prim e ra pregunta a
fe r·nos serà aqu c~ ta : ¿com farem ar ribar la c rida de la fe a ls jo·
ves que van madurant en anys i en experiència de la vida ? l bé,
la res pos ta és aques ta: nom és e ls arribarà si en els ambients i
en e ls grups human s vi us en e ls qua ls van pe netra nt - partit,
sindica t, assoc iació de veïns, escola, institut, universitat, associa·
c ió profess iona l, centre excursionis ta, coral. .. - es troben amb
c ri s tians adu lts.
Fe t a miqucs per to ts cos talS c i paraigües protector, vivint tols
plega ts en plena intempè rie l'ave ntura de la vida (i, doncs, de la
fe), so tmesos a mil soHici tacion s i dist racc ions, Jesucrist només
emerg i rà ell la llostra socie tat co m una balla noticia en la m esura eH què el.') cr is/ ialls el fem prcsell l ell tot s els ca mps de l'existèllcia hfllllal1a i de la vida social. Ja no serà la clau de volta,

qu I.! s'imposa necessàriamen t quan es mira am unt; però els cris·
tia ns faran presen t, pe rt ot, com una crida, la seva resplendor.
Com una crida entre a lt res, ce rt. Que demana una respos ta, que
és una opció. Aquests cristiwls procla marall, amb la seva simple
existèl1cia, que la fe és sign ifica tiva p er a la vida. D'aquesta ma·
llera COl1still lÏrulI , illdiddllal m cl1f, 1111 5 prll1ls de refer ència en la
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sacie /Cl t i, co l·lect i valll eIH, IIIla veritable xarxa qu e perm etrà als
jo\'es de ret r oba r la fe: 11I 1{/ fe significa t i va en la seva vida i pe r
la sella vida d'apt/ i. Se nse c ris t ia ns gra ns, els joves es trobarien

Ci

perduts, ma ncat!) de «pa res e n la re», res ta rien sense pu nt s de rererència vàlids, J esuc r is t ró ra «invisib le» a ls seus u lls.
Cr ist ians gran s, c ris tia ns ad ult s presen ts i com promesos. Però
p ro u ad ults pc r no redu ir la re a l co m pro mís, per no rer- ne ni
p lata forma dc ll a nçament n i motor auxi li ar, pe r viurc-Ia amb la
seva dens it :ll pròpia i ún ica.
No cos ia gcns d'adona r-sc q ue aquí hi ha un es opcions pas tora ls a p rend re pels di r ige nt s de les nos tres esglésies, que posen
e n joc, precisamen t, determinades ma neres de com prendre ¡'església, dete rminats models. Tampoc no és d ifícil de \'c u re q ue els
a mb ie nts parroq uials tradic iona ls no són precisa ment els més propi cis ni pe r a treure aques ts c ri s tians, n i pe r ésser-ne escola , tendin ! com sole n, per ulla mena de ca ient na tural, a centra r-se en
ci cu lte i la catequesi e ntesos d'una de te rminada ma ne ra .
I ta nma te ix, és aquí on e ns estem jugan t el rutur de l'església.
Segon s quina solució es don i al problema de la falt a de capellans
i a ls minis te r is laica ls podem re r- Io in viab le, aquest futur. Una
csglé ia reclosa en e ls seus cercles no pod rà ser signe cic salvació

per a ls joves d 'a vui. A l'i nte r io r del planteja me nt que fe m ba tega
e l projecte d 'una església adu lta , jove i obe rt a, lloc del tes ti mon iatge i es pai o n viure, a vu i, la fe.

Una infrastructura humano-religiosa

La ca tequesi in fanti l haurà de res pondre a p reocupacio ns d'aques t ord re: ¿què pode m fer , dura n t la infà nc ia , per pre parar i
fc r p lausible, quan sigu i ho ra, l'opció cristia na adult a? Form ul ada
així la pregunta, ens adona rem de segu ida que la catequesi infa nt il quedar3 necessàriamen t molt des pullada, red uïda a unes
poq ues lí nies de ro rça. 1 q ue hi ha motius més que stu ficien ts
pe r in terrogar-se so bre moltes de les nostres ca tequesis actuals.
El primer a fer serà esforçar-sc per obrir l'infant a la lI-anscendència, a aquell s \'a lors tan ve ritab le ment humans que ens
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projecten a l ddora de nosa lt res mateixos, LOl e nfondi nt, a lhora,
la nos tra prò pia inte riorita t, i que van cons truint aqu ell tipu s
d'home per a l qual creure en Jes ucrist pot s ignificar alguna cosa.
SOI11 , evidentment , en e l ni ve ll de la infras t ructu ra: so bre e ll a
podrà a lçar-se, a rribad a l' hora, una exis tè ncia sòlida me nt, conscien tment i veritablement cr eie nt , de manera que, trobant Jesuc ris t, l'home es retrobi ell ma teix en la seva veritat. Es trac ta
d 'a juda r a bastir aquell subs tra t humà ( i religiós) en qu è a rrela
i pren sentit la fe cri s ti ana.
Som en e l món de ls valors viscu ts qu e integ ren la personalitat : ¿quin tipus d'hom e aj ud em a conformar? Pe rquè és en aques t
ni\'e ll de profunditat qu e s' insc riu i es juga l'opc ió de la fe.
I:.s evide nt - des dc la nostra ò ptica , es tà clar- que tot ho me
és «ca pax De i» i po tenc ia lmen t cris tià , ha gi estat quin a hagi esta t la seva he rè ncia, la seva infantesa i la seva vida. El s ps icòlegs
ens d iue n, a més, que cap a ls 6 o 7 anys el sac qu e és cadascú
de nosaltres s'ha clos definitivame nt i ja no admet ca p més e lemen t constitutiu . Tanma teix, hi ha cleme nts qu e pode n atrofiarse mentre qu e a ltres poden desenrot llar-se d'una manera particularment harmò nica .
¿ Quin s són, do ncs, e ls valors h umans en què arrela i pre n
sentit la fe cris ti a na i qu e e n repre senten com el substrat o la infras truc tura ? Aven turem una enumeració més per indicar ca p
on volem a pu n ta r qu e no pas amb pretens ion s de recompte exhaus tiu. In terio rit a t, g ratuïtat, joia, fes ta , equilibri a fectiu, fid elita t, coh~ rè n cia, compass ió, solidaritat , serve i, sentit del mi steri,
d d ma l i dels pro pi s lím its, pl e nitud interior, sa ber-se es tim at.
i ca ldria dir-ho: to t a ixò és de l'ordre de l'i mp líc it viscut més
q ue no pa ,> de I\.:xp líc it formulat i lema titza t ; és més de l'ordre
(k b valo rs que del s sabe rs; es tra ns mc t més pe r immersió en Ull
con text vi tal cohere nt i natural, qu c no pas a través de doctes i
puntuab ex plicac ions. Res no pot teni r d'estrany, si creure és
una man era de viure, la importància de l'ex periència humana que
,·iuen el'> fill s a ca sa i a mb la qual queda a ssociada la se, a experiència pròpiament cris tiana. Sortosament valors d'aqu es t ord re qües ti o nen e ls edu cadors sobre la ve ritat , l'aute nticitat i la
coherència de la se\'a vida més qu e no pas sobre la seva traça
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o ex pe rtesa pedagògica. Ja es veu: aqui tre pit gem terreny sòlid ,
que dura per sempre. La res ta, e n canvl.. ...I

Una iniciació cristiana

El que he dit a l'apartat anterior, ¿esgota tota la tasca de la
ca lequesi infanlil ? No gosaria afirm ar·ho. Hi ha lloc, cm sembla,
pe r a una iniciació c ris tian a. Sobretot en e l moment present , en
què la nostra església acaba de redescobrir la ca tequesi i n'està
f:::n t un clement bàs ic dc la pastoral, no sembla aco nsell ab le
ap licar la política del tot o res, si nó que convé procedir per e ta·
pes. Segueixo refer int-me, cxplícitamen t, als infants de les nostres
co munitats cri s tianes.
Aqucs ta iniciac ió ha de ser, naturalme nt , an tidogma tista, ha
de situa r-se en la línia dc l'oferi ment d'allò que es viu i que s'es·
tima, ha de se r respectuosa, ha dc tenir una acusada con sc i ~ ncia
dc la <5cva provi sionalitat.
Bé: un a vegada fet s tots a ques ts advertiments, qu ~ més dir?
La in iciació crisriwla infa nlil 11(1 de len ;r [';/l s/inl de l'esse Hc;al,

ha de posar en camí, d'iniciar, de ma nera tal que res no hagi de
desmuntar-se o de renegar-sc -a mb raó-- més tard; ha de tenir
més por de pecar pe r excés que per defecte; ha de deixar amb
ga na més que no pas embafat; ha de fer la sensació d 'in troduir
en ci mi s teri més que no pas de voler-ho ex plicar tot.
D'aques/a ill iciació en f ormarà part el seulil de Déll, el Pare.

o es tracta tant de voler donar fórmules teològicament acurades
o ortodoxes co m d'ajudar l'infant a entrar en unes relacions cristianes co rrectes amb el mis teri que s us ten ta la nostra vida i que
té rostre pat ernal. No és la conceptua lit zació o la verbalització,
e l més important ; si nó tot el món cie Ics associacions, els res·
sons afectius, les imatges, Ics connotacions, les acti tuds. El Pa re
se'ns manifes ta a través de Ics relacions que hi té Jesús i de les
seves paraules, que no són de finicion s s inó evocacions sugge ridores d'actituds huma nes i espiritua ls: joia, sofriment, confiança,
amor, e tc.
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Ell/rar ell e/ misteri de Déu l'o/ dIr penetrar ell l'wl ive rs de
/a pregària: parlar a l Parc absolutamen t de tot, a pro pòs it de
lot - un a a legria molt gran, una pcna molt fonda- pe rq uè e ns
coneix, s' interessa pe r nosa ltres, ens es ti ma. No a ne m sols i pe rd ut s pel món; estem en bones ll1 a n ~: el Pa rc és una p resè ncia
a morosa - que no vol d ir tova, bonassa , sense exigència- que
sem p re fa bona companyia. Dava nt d'e ll ens reconeixem - lOls!imperfectes -«Només Déu és bo»- pe rò cns sabem -scmpre!es tima ts i pe rdo na ts. Llu m, joia, exigè ncia, optimi s me, plenitud
inte ri o r, ag raïme nt , etc. són in separab les d'a quest unive rs de Déu.
Al gunes ró nnules de ls evangeli s I d els salms són una deu inesgo ta bl e. El c ri s tià no prega ma i a una tra nscendència sense rostre; s'adreça, semp re, a l Pa rc.
El pW7I de relerèucia per conèixe r el Pare, parlar-ue i iU laro-h i
és Jesús. Més q ue no pas doctes i acurades precisions -sobre la
«d ivinita t» de Jesús, les seves «ducs naturaleses i u na persona»,
«la segona pe rsona de la san tíssima trinita t fe ta home»- a llò
que de debò fa e l pes és la ma ne ra com nosaltres e ns referim habitua lment a J esús i en parle m. Si , per a l cri s tià, J esú s de Na t-

zarel és el pun t de refe rència per conèixer el Pa re i anar-hi (és
reve la do r i salvador), cal q ue en la ca tequesi el coneixe ment de l
Pa re vagi vincula t a Jesús: sabem de l Pa re el que J esú s e ns n' ha
ma ni fes tat ; parlem a ls ncns del Pa re amb les para ules de J esú s
pe r re r-Ios conè ixc r el que Jesús n'ha dit. Si Jesús és l'(mic, cal
que com a tal apa regui : la vida cris tiana és seguir J esús, fe r-li
confia nça; la iniciació c ri s tiana és posar-nos a la seva escola .
I la il1iciació sacramen tal? Arribat aquí, no em fa ca p por de
di r q ue el dese m bocament coherent d 'aquests articles dema na qu e
sigu i revisada a rons l'actua l praxi de l'esglés ia i que la in iciació
sac ra me nta l s igui desp laçada ca p a l'eda t adulta; a ltrament e l
cul-dc-sac on es tem aboca ts no sembla tenir sortida. Ta nma te ix,
i mcn t resta n t, i t rac ta nt-se de les nostres comunita ts creients,
aq uesta in iciació no e m sembla contrap rod uent, sempre i quan
sigui vi scuda pels nens i pla ntej ada per nosa ltres com a tal : es
tracta, no més, d'i ni ciació i, com to t en la fe infantil , té un caràctc r p rov isional. Ai xí doncs, res d' imposicions, de professions solem nes de fe, d'engatja men ts i com prom isos contre ts pe r tota
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la vida. La si mplic itat, la naturalitat, l'espontaneïtat ha uran de
conformar aquesta iniciació sacramental. Es tic parlant de l'cuca·
ris li a -cI baptisme ja ve d'abans- i, si sembla conve nient, dc la
confirmació. El sagrament de penitènc ia és la bona notícia de l
perdó del Pare que Jesú s e ns ofereix quan, plega ts, reconeixem
les nos tres fa ltes. Bona no tícia i na turalitat: res d'escorcoll ni de
temor. El cristianisme és un missat ge de joia que ve a eixamplar
e l nostre cor.

Un coneixement realista , objectivable al màxim , .. escolar ..

Tot a ixò és molt poc, compara t a mb el que s'acostu ma a fer .
¿ I:.s massa poc? Tot ai xò té uns aires de primera iniciac ió, a l'entorn del s vu it anys. I des prés?
Després hi ha molt de camp per córre r en l'ordre de l coneixement realis ta i concret de Jesús a par tir dels evangeli s. Pe r
aquí haur ia d'anar la cateq uesi a ls 9- 12 anys. Més que perd re's
en e lucubracions ni en consideracions piadoses, s'hauria d'aferrar a ls lli bres i a ls tex tos. La moderna orientació exegètica ens
ajuda a ressituar-Io. Jesús. en el ma rc de l seu te mps. No em sembla impossibl e, ben a l contrari , la seva transposició a la catequesi in fant il. Conèixer e ls evangelis. fer un estudi de cada un
d'e lls, dels seus gra ns apar ta ts, veure la ma nera com Jesús ens
hi és presentat, els tre ts del seu ca ràc te r, la seva pregà ri a, les
seves re lacions amb els de ixebles . amb els publicans, amb les dones; fer-ne, també, una lectura com parada, ja sigui de textos paraBels, ja sigui de l'es tructu ra ge ne ral dels diversos evangeli s. ja
sigui del s seus tre ts carac Le rís l ics.
Juntament amb aques t estudi dels evange li s, hi ha lloc per
fe r una lectura d'a ltres textos de l'escriptura, de l'antic tes tame nt
i del nou, per lai d'in iciar e ls nens a ls dive rsos gène re literaris
i -sobretot- al lle nguatge simbòlic amb què parlem de Déu ,
de ls o ríge ns, de Ics darreries i de la resurrecció de Jesús.
Tota aquesta tasca hauria de prendre la forma -cm semblad'un ve ritable es tudi , que utilitzés elemen ts didàc tics de tota mena: mapes, resums, fotografies, redaccions, exerc icis, e tc. E l ne n
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ha d'aprendre coses, ha de sabe r coses. I no seré jo qui m'oposa ré a la utilit zació de la memòria i a ¡'esforç de retenció de textos, fórm ules, dades i dates. AI contrari: cm sembla que les cateq uesis peq ue n, darrerament, per excessiva fluïdesa, per ma nca
de ri go r, d'es tu d i, de concreció: els nens no hi van a aprendre.
Donaria, don cs, im portància a ls coneixements, a l'estudi a:escolar», a una cateques i «escolar » (quan t als procedimen ts i a ls contingu ts), objectivable.
o ens enganyéssim. Això de què parlo no és la «cult ura religiosa» que pertany a la instituc ió escolar: a l'escola com a ta l,
a to tcs Ics escoles del país. tS ca tequ esi veritable. Pe rqu è aq uest
es tudi és plan teja t des d'una perspec tiva creient (¿en nom de
què, sinó, l'assumiria la comunitat creient?) per bé que es mogui
en uns nive lls escolars. En aqucst punt, que cm sigui permès de
fer no tar que quan, avui, a lguns parlen de «cultura religiosa . a
fer a l'escola, e m fa la impressió que estan parlan t d'aques ta catequesi a què m 'acabo de re ferir i q ue no pe rtany a l'escola sinó
a la comunitat c reien t. N'hi ha p rou , per adonar-se'n, de fullejar
els llibres que s'a nomenen de «cultura religiosa». He pensa t i
he dit a lguna vegada que la cultura religiosa és el nou nom de
la cateq uesi escolar. Voldria c rid a r l'a te nció sobre aques t continuat ball de noms: primer va ser «classe de religió», després «cateques i escolar», ara t<c ultura relig iosa»; semblantment , Ics «escoles de l'E sglés ia » ara són «escoles cris tianes ». Compte ! La veritab le cultura re ligiosa que hauria d'assumir l'escola - to ta escola!- hauria d'ésser lata una a ltra cosa, pel con tingut i per
l'òptica.
En la línia que he apuntat en aq uest a pa rtat podria anar avençan t-se i obrint-sc a dimens ions més persona ls i interiors a mesura que els ncns comencen a sen tir-ne e l pessigolleig que ind ica
que van de ixant de ser nc ns.
I no voldria acabar sense dir q ue tot el que he escrit se situa,
cncar3, en la inrrast¡-uctura de la fe, una infrastructura d'un ordrc diferent d'aquella a què abans m'he rererit. I que si he desenrotllat força aquest~ apartats sobre la catequesi infantil ha estat més per donar entenent en quines línies penso que caldria
trcballar qu e no pa~ amb l'à nim d'esbossar un progra ma a recór515

rer exhaus livamenl. Sentit de la provi sionalitat , obra d'infTastructu l'a, ins tint de ,'essencial i més por de pecar per excés que
per ddccte han de comanar, he dit, la nost ra acció. Hi ha camp
per córrer, cert. Pe rò, així i tot, em sembla que caldria anar
procedint a una dràstica reducció, - per etapes, natura lmentperquè la s ituació actua l és d 'inflació veritable.

Una presenc ia comprensiva, testimonial i dialogan! , adu lta
durant l'adol escència, què? És l'hora de la crisi humana i
religiosa dels nois, dels problemes, Ics dificull ats i els trencament s amb ci mó n dels adults i de la infància que ell s van conrormar. Del que he anomenat «hiatu s» O tre ncament de la re infantil.
El primer qlle s'imposlI és de compr endre.
o apressar-se a
condemna r. Ni agafar-nos-ho per la banda del sorriment o de la
culpabilit zació, com si de la «pèrdua de la fe . dels fills ell fóssim
«res ponsables» els pares. Es trac ta de comprendre el que passa
i per què passa; el sentit que té aques ta crisi, aquest «abandó».
Em sembla que els dos prim ers articles i una bona part d'aq uest
tercer ajuden a aquesta comprensió serena, adulta, de la «cri si
religiosa » dels adolescents i els joves de les nostres comunitats
cristianes.
Cal que els parcs no agafin el rave per les fu ll es i que es preo·
cupin per a llò que és realme nt important: hi ha molts trencacoll s, avui, per als joves, en e ls qual s podrien naufragar molt més
profundament. T Ics ac tituds que van pre nent en la seva vida conc reta de cada dia i en els seus amb ien ts te ne n més importà ncia
que no pas e ls seus comportamen ts directament o específicament
«religiosos». :t.s allí on es juga, decisiva ment, l'orient ació fonda
de la persona. L'opció cri s tiana vindrà, si arriba, o s'a ni rà fent en·
tre crisis i trencament') (que de tot hi ha, encara), com una cohe·
rència, com una cu lminació de tot un procés de decantament i
madurac ió. No és «una» peça separada de Ics altres; no és , tampoc, «la» peça.
Comprendre no vol dir, n ecessàriament, aprovar, ni donar la
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raó, ni - na tura lment- abdi car d'un ma te ix , passar·se , fer e l
jove, e l contestatari i l'ultran cer. No só n mane res, aqu estes, d c
fe r compan yia a l jove al llarg de la seva cris i i la seva m ad ura·
ci6. Fóra la d esa paric ió de ls adult s, la seva dese rció. [ a ixò és el
pitjor que e ls podria s ucceir, a ls joves. Necess iten so tm e tre a
critica, oposar-~c, afirmar·se en co ntra d cl món de ls ad ult s (és
a dir, per relac ió amb ell s). E ls ajudarem , doncs, realment no
només compre nent , s inó co ntinuallt esse nt el qu e SO llI co m a
adult s creients de la 1I0sl,.a gClIe ració. D'aquesta m a nera, quan
ell s tirara n la pilo ta, aques ta to parà a mb una pare l i rebotrà;
q uan ens m iraran pe r c riticar·nos, s'emm ira ll a ra n en nosalt res i
-a través de l nos tre negat iu fotogràfic, qu e ells ma teixos es cuidaran pro u d'e laborar- an iran co n~truint la seva personalitat.
L'afirmac ió pot se r és ma~sa t riom fali s ta. Di guem , mill o r, que, en
lOt cas, permetre m q ue aq u e~ta m ena de procés referencial pugui p rodu i¡-·se a estones. La co ndi c ió n'és l'exis tència de cri sti a ns adu lts: conscien ts, cohe rent s i oberts.
La terce ra caracterís ti ca és, do ncs, l'ob ertura, el diàleg, /a ca·
¡lacita l d e revi sió, l'absènc ia d e do gma tis me, d 'autosufic iència. "E:s

a d ir, la sinceritat , la disponibilitat, la desinsta Haci6 dcl creient.
He m de se r sens ibles, acollidors d e les cr ítiq ues dels joves.

AI cos tat d'aquesta presència queda obert el ca mp difícil de
la pasto ral dels ado/escellls i els joves. ¿E s possibl e un enquadra·
me nt de ls «ado lescent s cri s ti a ns», com ho és c I dels «in fa nts c r isti a ns» ? En te nim els cle ments? T enim e ls c le ments , s i més no,
pe r assegura r una presè nc ia (s'e ntén: d'al guna manera organitza·
da ) res pectu osa pe rò eficaç? ¿O en s he m de limitar a se r am ics,
me ntre e ll s van fent la bu llida en els se us propis g rups, que espontà niame nt es \'an formant?
Ja C~ \'C lI , en lot cas, que la «pas toral d els ad o lescents » ha
d'ésser molt fl uïda, que ha d e saber juga r amb els moments fort s
i comp ta r amb c i sentimen t (sense manipular-lo ni abusa r·ne, c'ità
c la r ), que hauria de sa be r mantenir oberta la ferida de l misteri
i la pregunta sobre el sentit de la vida ... Però tot això és tan dclicat i tan difícil que també més \'al pecar per defec te que per excés i co nsag ra r les energies a la infrastructura , a la presència testim on ia l i dialoga nt, a l'amistat.
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¿ I no hi hauria, tal vegada , la possibilitat de mantenir els
nostres fill s al marge de la crisi o només lleugerament esfullat s
per e ll a? Aquesta pregunta ca l considerar·la com una lcrnptaci6,
avui . No : no es trac ta d'impedir la bullida, El nostre deure de cris·
tians adults és de donar - d'introduir·hi- els element s que no·
més nosaltres podem aportar·los. La creació de mini·climes arti·
ficials és perillosa i podria ser contraproduent , a la llarga. La
bullida es fa . I rClardar·la artificiosame nt pot dur a resultats més
decebedors, encara.
tS c lar, pe rò, que cadascú segueix e l seu propi itinerar i. r que,
men t re e n la i ca s, la fe es recupe ra o redescobreix després d'un
trencament vi scut com a total , e n tal altre el procés de persona·
lització es va fcnt de mane ra més insensible al lla rg de tota la
c risi: l'ensorrada del món infantil , l'apagament successiu de tots
e ls seus va lors, obre un pe ríode de recerca, de maduració , a l'in·
terior del qual s'insc riu, també, el ca mí de la fe . Però aquí no
sabríe m ni podríem ge nera litzar.

Una fe encomanadissa

Trans me tre la fe, avui? Naturalment. Sense pors i sense re·
cances. També a l'interior mateix de les nos tres comunitat s, dels
c ristians grans a ls cri s tian s joves, he m d'anar fent l'oferta de la
Bona Notícia que dóna sentit a la nos tra vida. Pe rò per uns ca·
mins nOLIS i agosarat s, di screts i modestos. r amb un resu ltat
incert i imprevisible pel que fa a cada cas concret. La transmis·
s ió de la fe no deixa de formar part de la (unció pa terna : «sóc
jo qui, per l'evangeli, us he engendrat en Crist J esús », esc rivia
Sl. Pau ( I e 4, 15; vg. Flm 10, Ga 4, 19; ITe 2, 11 ). l aques ta és
sempre de l'ordre de la gene ros itat : consiste ix a donar i no a re·
bre, a dona r·se se nse es perar-ne compe nsacions. !::s amb aquest
es pe rit com hem d 'actuar també nosaltres.
Perquè de nosalLres depèn que la Bona Notícia d'un Déu Pa·
r e que ens es tima i ens invita a la seva amistat, en Jesuc rist i per
J esucrist, sigui present entre Ics noves generacions com una crida
suggerent, com un oferiment interessa nt , com un ferment revita·
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litzador d'aquest món vell que s'està refent cada dia, com una
novetat gràvida de promeses i d'es perances, que és sempre al
nos tre davant, que mai no podrem deixar enrera, arx ivada i exhaus ta.
Un determinat estil de fe, de vida cristiana, d'Església són,
doncs, en joc. L'evangeli és sempre el vi novell que esbotza pells
resseques i demana bots nous per bullir-h i amb alegria. En aquesta capaci tat d'obertura de ls cristians a Ics sorpreses inesperades
de Déu es juga el futur de la fe en ci nostre món d'avui i en
les noves generacions que van pujant.
Cristians present s i ac tius -amb fe viva , joiosa i es pe rançada- e n la construcció del món. Comunita ts c reients que siguin
l'espai eclesial on puguin trobar-se, mourc's, expressar-se i alimentar-sc. Irradiació tota natural d'uns c ristians, que comença
a produirse espontàniamen t en e ls seus mateixos fills . Catequesis d 'infants cenlrades en la infrastructura de la fe, riques en vaJors human s del s que ressonen a l'evangel i. Proximitat al món
dels joves: a les seves ¡Husio ns i a ls seus desenganys. No dema naríe m gai re més.
Inquietar·nos pel fu tur de la re? Creiem o no c reiem en la
seva força? Ta l com en ella mateixa es justifica, als ull s d'aquell
que la viu en veritat, també e n ella mate ixa porta la seva força
expansiva, talment la llavor. La preocupació per «trans me tre,. la
fe pot ser malalti ssa. Comptat i debatut hem de preocupar-nos
per la nostra veritat d'homes i de creient s - i d'homes creientsen la nostra soc ietat d'a vui . e:s el c reient , és la comunitat c reient ,
qui permet de veurc, dc toca r, de respirar la fe. r no pas en cap
estratosfera mística. Sinó e n la nos tra vida de cada dia, en la nostra societat vella i nova , iHusionada i desesperançada . Homes
vcll s i homes nou s. Grups caducs i grups plens de vitalitat. SQ..
cit.!tat vc ll a i societat nova. Ve ll es preguntcs i vcllcs respostes.
Pregunta scm pre antiga i scmpre nova . Res posta que és sempre
al davant no~lre. El futur de la fe és e l fulur de Déu, espera nça
dels homes.
Josep M. TOlosa us
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4
VEN IS

Crònica de València
El País Valencíà
demana l'autonomia

Aques t any e l mes d'octubre ha
es tat una fita important en la
lluita per l'autode te rminació i )'autonom ia del nostre poble. Com

tothom sap, e l 9 d'octubre passa t els val encians hem pogut cclebrar el dia naciona l del País d'una manera oberta i no clandestina
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La celebració fou convoca da pe)

Plenari de Parlamentaris valencia ns, els qual s, després de no
pas poques reticències (no oblidem
que entre ell s hi ha Alian ça Po-

pular i PSOE ), (eren una crida al
poble val encià per tal que e l dia
9 d'oc tubre es manifestara i exigira clarament l'Estalut d'autonomia per al nostre País.
Juntament - millor dit, paralIc lamcnt- amb aques ta convoca-

tòria , l'ajuntament d c la c iutat de
Va lènc ia també convocà e ls valencians a celebrar el dia 9 el 'octubre, però CO m a 739 anive rsa ri
de la conques ta de Va lència pel
re i J aume 1.
Ma lgrat e l «pacte de no agress ió» entre parlame ntari s i ajuntame nt d'ass is tir unitària men t a la
dobl e celebració (cie la conques·
ta de Va lència, com a acte oficial
i més av ia t folk lò ri c i trad iciona l, i de la manifestació per a l'autono mi a del Pa ís), Ics celebracion s
resultaren distin tes i ben d iferenciades.
AI matí, amb l'ass is tènc ia dels
pa r lame nt a ri s, fou tras lladada la
se nye ra de la ciutat a la ca tedral,
on es cantà u n solemne tedèum ,
i després fou portada en processó cív ica davant l'es tàtua del re i
Jaume l , on hi ha guere n d iscu rsos
de l'alcalde i ci pres ident de Lo
Rat Penat. Aquesta cerim ònia fou
seguida pe r un es vint mil persones, reclutades majoritàriamen t
d'entre la dre ta trad icio nal i les
comissions fa lleres de la c iut a t ;
lots po rtaren la bandera de les
quatre barres am b la franja blava. Fo u s ignificatiu el c rit de «som
valenc ians, no catalans », qu e amb
prou freqüènc ia s'anava repe tint,
j un tame nt amb altres es lòga ns
sembla nts. Aques ta fo u , sense dubte, la festa de ¡'anomenat BunkerBa rraqu e ta.
Tanmateix, l'esdeve niment de l
dia va ser la manifes tació de la
vesprada. Durant tres llargues hores els valencian s, vinguts d'arreu del País, des fi laren per les
principal s avin gud es de la ca pital,
manifestare n llu r vo luntat d'a-

con segu ir l'autonom ia pe r a l nostre Pa ís. Les font s més di gnes de
cr èd it alfarrassaren els manifestant s en un no mbre no inferior a
700.000. Un esdeven iment m a i no
vist a Va lènc ia . Tota una gran festa, amb bander es de tots els colo r s, de tot s els pa rtits ; també se 'n
vcgere n cic la banda blava; tanmateix , la g ran protago nis ta fou
la Senyera de les quatre ban'cs,
la d cl País Valencià.
Un tercer ac te, també di gne de
destacar, fou l'arr ibada CI Val èn,
c ia de la Marxa pe r l'Autonomia
i l'Autodeterm inació.
Aques ta
Marxa havia partit , una setma na
aban s, divid ida en qu a tre columnes des dels quatre punts ca rdi na ls: Racó cI'Ademuz, Cas tell ó de
la Pla na, Dénia i Al co i. Des prés
de recó rrer pràcticame nt totes les
te rrcs va lencia nes, les quatre columnes convergiren a l voltant dc
la capi ta l, per ta l d'entrar e l diu menge 9 d 'oc tubre totes quatre
unides fin s a la plaça de ls Furs,
on es con grega ren més cic quinze
m il va lenc ians, tots ge nt jove . Des·
prés d'a lguns parl aments es proced í a l canvi de « Plaza de los Fueros» en «Plaça de ls Furs». No ca l
di r que en tota la marxa no aparegueren les banderes dc la ba nda b lava.

Els premis d 'Oc tubre
Aques t an y, potser amb m és llibe rtat i eufòria, s 'ha n celeb rat els
ja famosos Prem is d'Octubre.
H e m de des ta car que afortunadam ent e nguan y no han es tat em521

marcats amb cap explosió de bomba ni amb mull es governatives,

cosa que ja s'havia fel normal
aquests darrers anys_
El sopar fo u molt concorregut,
tant que molta ge nt no hi pogué
participar. Quatre dies abans ja
s'havien a cabat els gairebé dos mil
tiqu ets que s'havi en posat a la

venda. Els parl aments dels dive r·
sos perso na tges, arribats de Ca la·
lun ya o rd, e l Princi pa t i les liles,
abundaren en la idea de la cata-

lani ta l dels nos tres Països. Finalment Joan Fuste r conc logué l'acte amb una int ervenció molt meditada.

Els gua nyadors ha n estat : Jo rd i Ventura, amb I nquis ic ió espanyola i cu ltu ra re l1aixell tista del
País Valencià, Premi d'Assa ig
«Joan Fuster»; Josep Fèlix Escudero, amb Paraula de Miquel , Premi de Poesia . Vicent Andrés E stellés» ; i fina lment Josep Ri era,
amb la novel:la Rm1dalla del Relorn, Pre mi de Na rrativa «Andròmina». Els senadors Josep Be net
i Lluís M. Xirinacs (o rmaren part
del jurat del premi «Joan Fuster »,
Tanm ateix, els premis d'aquest
any s'han vi st envoltats per certs
comenta ri s de partit s polítics d'es·

querra (i de dre tes, no cal dir-ho)
que no sorti re n gaire satisfets
de l'ambient, els crits i les cançon s

pro moguts din tre de l sopar. Però
ja se sap que no sempre es pot
complaure a tots.

L'aplec del Puig
Com en anys anteriors, també

enguany s'ha re t l'Aplec de l Pu ig
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per cele brar i fes teja r la fundac ió
del nostre País Valencià per la
conqu es ta de Jaume I. Tanmat eix,
hem de destacar-ne dues característiqu es:
- en primer lloc, l'autorització
govern ativa que ha perm ès absoluta lli bert at a la con voca tòria , la
qual cosa contras ta amb el que
passava en anys anteriors, un acte cla ndes tí i ben repri mit per les
forces cI'ord re públic;
- en segon lloc , que aques t
aplec era apro fit at per fe r públi·
ca la deman da d'ofi cia litat per a
la nostra llengua ca talana.
El dia tra nscorregué amb una
gran germ anor i absoluta harm onia entre tots els aplega ts que,
per primera volt a, surnaren, scgons Ics apreciacions de la pre m·
sa, més de qui nze m il.
T ots els grup s mu sica ls del País

hi coHa bo ra ren amb llurs cançons.
l, alternant la mú sica amb els comun ica ts i parlament s culturals i
polítics, s'a rribà a l fina l de l'ac te
quan la fosca de la nit j a era massa densa per a continuar.
Les reaccions del Bunker-Barraqueta no es feren esperar. E l
dia següent j a començaren a sor·
tir a la premsa comen tari s, críti ·
ques i condemnes cie l'acte. T an
sols unes frases poden resumi r el
que deien: «som va lencians, no
catalans», «no queremos que nos
gob iernen los catalanes», «Iucha·
remos contra la invasión del absolutismo catalan que nos qu iere
rob3r nuest ra lengu 3. artc , nucstros clas icos, nuest ra bandera,
nuestra personalidad ». 1 aquesta
demagògia, que ja esperàvem, no
fou la cosa més lamentable: tam·

bé alguns partits - d 'esq ue rres,
per ccrt- ca igueren en c i joc del
Bunker i feren un es declaracions
un a m ica amb igües encam inades
a no p erd re vo ts dc la massa en
les proper es municipal s.

Totes Ics inst itucion s més reacc io nà ri es es veien obligades a fer
llurs dec laracions condemnant
l'A plec del Puig. l de cart es a l di rector, no cal dir s inó que fin s
avu i e nca ra 110 han pa rat dc publicar-se'n; s i bé és dc ve res qu e
ja tothom s'ha adonat que só n els
mateixos el s qu i Ics escriuen. Entre Ics protestes n'hi ha dues de
s ignades per Lo Ra t Penat i ulla

a ltra per un advoca t dc la pla na
major de l Bunker-Barraque ta , qu e
es d irigeixen al Re i pe r demanarli la seua influència per tal d'a turar la cata lanització dc Valè ncia,
i també pe rquè decre ti el nom de
«Regne de València », e n lloc de
li: Pais Va lencià », no m qu e ja s' ha
fe t comú en tre els valencians i
fins i tot als mitjans de comunicació social.

Una altra pastoral
A principi d'octubre passat, els
bi sbes d'aques ta de marcac ió reren públ ic un comunica t, fruit de
la darre ra reun ió, e n e l qua l entre
altres coscs trac taven de temes
relac ionat:, amb l'actualita t poHti ca.
Ha n parla t d c Ja crisi econòmica , demanant a tots els ciu tadan s,
especialment als gove rnant s, de
rer un es ro rç per ta l de s uperar
a mb austeritat i partic ip3c ió acti va d c tot el poble aquesta s itua-

ció o nerosa sobre tot per a aque lls
qu e es troben sense feina .
També de les au tonomies, declarant-sc partidaris decid its de l recone ixement de tots els dre ts a utonòmics dels nos tres poble s.
Aq ues t pUllt ha causat una mica
de sorpresa i també satis facció
e ntre els va lenc ians, q ue j a mai no
espe ràvem que els nostres bisbes
es compromete ren en aquests problemes tan te mporal s. Però es
veu que la forta cam panya per
l'au to nomia a l País Valencià tamb é arribà a Ics altes esferes ecles iàs tiques.
Una vegada més - pe rqu è ja ho
re re n amb mo tiu dc Ics eleccions
d e juny- han in sist it en e l gr eu
deure de ls cristians d'assumir totes llurs responsabilitat s ~ocia l s i
pol ítiqucs per ta l de cons truir tots
junts ci present i el fu lu r q ue la
his tòria ha posa t en les nos tres
mans.
Finalment, aquest document manires ta una presa de postura cont ra la prolireració de publi cacio ns
e rò tiqu cs i po rnogr àfiq ues qu e esta n envai nt els nos tres pobles ,
i o pina qu e la llibert at d'expressió ha de mantenir-se d intre d'uns
límits, sobretot pel que fa re lació a l sexe.

Els caputxins d 'Alzira
El problema de l'Enca rnació
d 'Al zi ra cont inua. Com pod r a n recor da r l'I s lecto rs, els ca putxins
roren cessats pel bisbe en conlra
de la voluntat de la fe li gres ia
(<< Quade rn,. núm . 45 p . 482).
Do ncs bé, fa uns quants dics les
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autoriLats ecles iàs tiques nomenare n un nou rector de la parròquia;
a l'hora de la presa de possessió
es produí una alt ra protesta popular de la feligresia, que no vol
admetre altres rectors que els caputx in s.
Els fe ligresos han redactat un
altre escrit dirigit al bisbe, en e l
qual li fan saber que no es així
co m es resol el problema, L'escrit fou llegit davant tota la Feligresia a la porta del te mple, precisament en el moment en què es
feia l'acte de presa de possess ió
de l nOli rector e n l'església mi g
buida,
Algunes organitzacions jovenívoles de la parròquia han enviat
cartes al president de la Conferència episcopal, ca rd enal Tarancón,
i al Nunci, per fer-los sabedors
del problema,

Amnistia minister ia l
Aques ta notícia ha es tat una
so rpresa. Sense sa ber-ne res , el
dia I d'octubre ll egíem als diari s
d'ací que e ls sacerdot s que integre n l'Assemblea de Serve i Pastoral del País Va lencià han fet públic un escrit en el qual de manen
amn istia també «ministerial», per·
què tots els companys sacerdots
que han estat secularitzats puguin
tornar a exercí r els serve is ministe rial s dintre l'E sglésia, sense que
e ls sigui obstacle el matrimoni.
Entre al tres coses també demanen una major integració de la
dona dins l'Esglés ia e n aquell s serveis que fins ara han estat privatiu s de l'home. Per demanar que
no qued i ... Però, ¿la jerarquia
està madura per a eixes reformes?

Antoni Signes

CO l.LABORAO ORS O'AOUEST NÚ M ERO ,
Xavier Bati ste (memb re de l'equip pastoral de la co mar ca de
la Noguera , Ll eida). Joan Busquet s (del Secretariat de Catp ·
quesi de Barcel ona i membre de l'equip pastoral del Santíssi!'!l
Salvador de Sabadell ) , Josep M . Juncà (ecònom de Sant Agust i .
Barce lona), Antoni Matabosc h (professor de la Fa cultat de Teologia, secció de Sant Pacià) , Jordi Molas (m onjo de Montse~
rat), Jose p M. Totosaus (d irecto r de - Ouadern s-) i Joan·E nrh;
Vives (membre de l'equip pas tora l de Santa M ar ia del Ta~ lat .
Barcelona).

CORRESPONSALS D'AQUEST NÚMERO ,
Antoni Signes (Val ència) .
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L'ESGLtSIA
EN LA REPRESA DE CAT ALUN YA
Com ja sabeu els lectors de "Quaderns" - i ta l com ha informat puntualment la premsa- l'aparició del nos tre número 50

ha anat acompanyada per la celebracIó d'unes jornades, els dies
2 i 3 de desembre .
No sabriem amagar la nostra satisfacció per l'assistència,
nombrosa i representativa , pel clima de participació, per la
qua litat de Ics intervenc ions, per l'assi stència del Dr. Pont i

Gol. arqueb.sbe de Tarragona, que va ser amb nosaltres tot el
dissabte al matí. Els bisbnts de la tnrraconense hi eren representats gairebé tots; alguns de manera nodrida. També hi havia
gent de Mallorca, de Menorca. del Pais Valencià i, d'una manera
o altra. del Bisbat de Pcrpi.lyà, d 'això que ara se'n diu la Catalunya Nord. Sis bisbes van enviar la seva adhesió a les Jornades. a més dels tres auxiliars de Barcelona. També s'hi va n

adherir els abats de Montserrat, de Poblet i de Solius i va
ven ir-hi persona lment el Prior de Cuixà .
L'Església en la desintegració del franquisme va ser la ponència de Modest Prots, de Girona.
Joan Gomis analitznva d;ssnbte al matí quatre aspectes j el
redreçament actual de Catalunya que interpeHen els cristians .
Josep Bigordà feia una propos ta sobre el ro l de l'esglés ia
cat alana al llindar de la nova etapa on ens trobem.
Pere Llabrés va presentar la seva comunicació des de M u-

llorca (amb qualque allusió als altres bisbats insulars). Joan L1 uis
Sanchis des del Pais Valenci". Josep M. Galbany i Joan Carrera
des del món de la immigració i Jordi Planes des de Catal un ya

Nord.
Hi hagué reu nions per grups i posada en comú.
En el pròxim número -un número extraordinari- - Quaderns .. oferirà tots aq~cs ts materials i un res um de les intervencions que van seguir les diverses ponències.
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