
()U,t\O[R~S DI 
P,t\STOR,t\L 

" rESGLESIA 
EN LA REPRESA 
DE CATALUNIA·· 

- . ~'-'---:·-·,7·, 
: ;>:.... . 

Jornades de 
Quaderns de Pastoral 

Febrer 1978 

52 





TOT PENSANT 

EN LA DATA JUBILAR 

X· ¡978 · S2 

JOSEP PONT I GOL, Arquebi sbe de Tarragona 

«Quaderns de Pasfora! ) ha assolit els seus cinquan

ta números. S s L/ na quan/iral d 'a qu elles que en diem 
«números rodoll s»; i quan una cosa que dura arriba a 

comptar W1 número rodó, hom en fa una commemo

ració especial. Normahn ent , si es fa ben fera, es con
creIa a /'ni ra r enrera per revisar i a obrir camí enda
va ll! per programar. 

(f Quader/ls» ha fel la seva comll1emoració d el mig 

cemena r, ; jo diria que ha tingut el p ropòsit de fer-la 
ben fera. Esguarda endarrera per revisar, i també cap 
endavant per programar. La revis ta s'ha dit de si ma
l eixa que els nú,.neros fil1 S al 50 «ja són h is tòria», i que 

«del número SJ en enclaval11 són tasca». 

Jo hi afegiria que la his tòria va ser tasca i Ja tasca 
serà his tòria eH una continuïtat de tasca ininterrom
puda, 

En conseqüència, jo diria que, si bé en el nos tre fer 
d'Esglés ia I1em de girar full mol les vegades, no I1em 



d'oblidar que girem fulls d'Lm mateix llibre. S s a dir, 
que és perillós creure's que ara comencem Wl llibre 
nOli, i pOlser er/ cara ho és m és creure's que allò que 

t""im és un llibre de només un full. De Messies, capaç 
de com ençar el Llibre de la vida de Salvació, només 
n'lzi ha hagHt U11. I lOl llibre de salva.ció que ignora 

aquells que necess iten ser salvats és LlIl absurd. El 
m ess ianism e és L/na vanitat incoherent, i l'espiritu.alis
me immòbil és Ull infalltilisme es tèril. La veritat , elis 
la dóna l'Esc riptura: «Crist és d 'ahir i d 'avui i de sem
pre». I:.s el mateix, però és propi i adequat per li cada 

dia. 

Es podrà jut ja/', i és bo de fer-IlO tot fent revisió 
cara endarrera , si els cinqllanta números de «Quaden1s11 

lum pecat de m essianism e o d'espiritualisme immòbil. 
Jo pensaria que normalm en t HO han pecat d'això dar
rer, la qual cosa 110 vol dir que forçosament Ilo hagin 

hagw lle fer d'allò primer. Potser es pot dir que I/{III 

estat reflex i com cronis tòria dels corrents que durant 
aquests vuit anys fum dominat m és i Ilan int elltat girar 
el fL/1I del llibre, ; potser "O ta"t, silló molt /ll enys, dels 
qui volen llegir senlpre el mateix full. 

Altramen/ hem de cOllfessar que la darre ra dècada 
eclesial ha es taI somoguda per molles i difereuts vell
tae/es amb capaci tat de fer creure que els full s ha vien 
de girar sense parar, l'un darrera l'altre. Sigil ; dit això 
en descàrrec d 'algunes acusacions que la revis ió cara 
endarrera pogués t er al fOl1 s i al llel1guatge dels cill
quanta números publicats. 

Tot això, però, ja és història. Acceptem-ne humil
m ent els ensenyamC1'lls , puix sempre és «mestra de la 
vida». 

Mirem cap endavant, on «Quaderns» són tasca. Cer
tamellt hem girat full i la tasca de «Quaderns», com 

2 



la de Iota la comunitat eclesial, és escriure-hi la ver
sió adeq llada de l'evangeli de sempre. 

«Quaderns» n'ha de ser un eficaç instrument. Ha d'a
judar a la recerca dels camins per encertar aquesta 
adequació. H o ha de fer amb un capteniment d'acolli
ment gene rós i d'inteNigenl eficàcia. 

Sembla que el marc serà «m és discre t i de menys 
prolagonisl1le» que el de vuil allys enrera. TallI de bo 
vagi esdevellin t aquell que convé a una Església polser 
lI1és pobra, però més lliure i «més present en les angoi
xes i en les espe rances dels llomes». Aquests pressenti
ments i propòsits d'ésse r-hi fidels, «Quaderns» ja els 
el'llreveu ql/an, li/ira 11 t cap endavant, hi entrelluca el 
fUIUl' programa. 

El C017lil1gllt d'aquest número commemoratiu, obert 
cerl1l11le l11 a reflexió i crítica, en vol ser ja una primera 
realització. Hom hi trobarà els treballs de recerca que, 
en àmplia coNaboració de ponències i diàlegs, vall 01/'1-
plir els dos dies de les Jornades dels cÏl1qu anta lnÍ1ne
ros. El camí resta obert. Ss ple d'interrogants i (l'espe· 
rances, ell el I/lOment cabdal de «la represa de Catalu
nya», i la responsabilitat és de lola l'Església ca talana. 

Desit jo que (( Qlladenls )) i el Centre d'Estudis Pasto
rals, organ isme, aqtlest , de la nostra Conferència epis
copal, que li dóna acollime1'll i escalf, hi puguin ocupar 
el lloc de servei que els correspon. E.s tot formulant 
aquest desig com em plau de felicita r «Quaderns)) C1'l 

la seva ci/1quantella edició. 
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L'ESGLÉSIA CATALANA EN LA 

DESINTEGRACIO DEL FRANQUISME 

MODEST PRATS 

TOls els cometi/tiris/es ; historiadors del règim franquista es 
posen d'acord per indicar la importància de la inflexió que re
presenlll el període 1956- 1959. Aquests anys significarien el final 
de l'autarquia m és mOllolit;cWn ettl franquista; l'acabame1lt de [' IIe
gemonia blava, totalitària , absolutament reaccionària. S 'aTra.co
lleu els pro;ecl es COllst;tucim1G[s que elaborava Arrese i s'obre 
l'etapa tecnocràtica, dirigida per coneguts membres de l 'Opus Dei , 
amb la int ervenció, moderada i controlada , d'altres e/em eu/s. 

Enel"" que, registram els oportuns alts i bauDs, hi ha qui 
considera aquesta etapa tecnocràtica com un període continuat 
fins al 1973 --any de la mori de Carrera Blanca i de la crisi eco
nòmica gel1eral-, això no obslant, nosallres pensem que no és 
pas lícit de fer-ItO, si ellS fixem et1 la vida del país i ilO atenem 
simplemelll a la composició dels diversos gabinels ministerials. 

/-l i ha qui, per exemple, ja adverteix com l'any 1970 podria ser 
definit així: «Del t1Uevo orden tecnocrdtico al postlranquismo», o 
«Del neoca pitalismo conservador a la monarquía aUloritaria ».1 D'a l· 

I. CoL. LECTIU. EspGfia , perspectiva 1972. Madrid. 
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tres, que s'ha" fixal preferelltmenl ell les relacions del franquis
me amb l'Església, han assenyalat l'any 1966 CO lli «un ml.o crítico».1 
I són diversos els qui prenen aques t any 66 com li pw'I1 de par
l ida d'wllI etapa importalll i decisiva/ ell la qual, travessada la 
fro ntera dels se t-cenlS dòlars per capita, s'entra ell WllI societat 
capitalista 1I/01/Opo1ísl ica, eH un espai mWl{Jial en crisi de civilit
~acio. 

Nosaltres [(III/bé siluem la «desint egració del franquisme» pels 
volts d'aquest mly 1966. Moft s dels qtd som aquí presents el r e
co rdelll p rou bé. t.s l'lIIly de la Llei de premsa i impremta del 
senyor Fraga i el del referèndllm per aprovar la Llei o rgà nica de 
l'Estar. Es const itueix la Conferèllcia episcopal espanyo la i el doc
Ior Ma rcelo GOl1zdlez és llom el/al bisbe coadjuto r de Barcelona. 
Però també és ['(lIIy de la «capll lxinada» i de la marxa dels 130 ca
pellal/s cap a la Via Laieta lla. Es 11ll/lIta J'«Operaciól7 Moisés» i , 
en les Jornades d'Acció Catòlica, esclata la crisi que parlar ia, al 
cap de pocs mesos, a la liqlliclació dels M oviments especialitzats. 
Apareix el primer quadern de «PresbYlerium », que el ministeri 
d' l llformació 110 deixa con /illLlar i que !wurà d'esperar Ires al/ys 
fins que es con verteixi en la revista . Presby terium . Ql/aderns 
de Pastoral », que el 1973 passarà a ser, simplement, «Quaderns de 
Pastoral». 

El marc mundial 

Aqu es ts anys que hem triat com a marc de la nos tra reflexió 
d'avui no són pas només deci s ius en l'evol ució política del país. 
La lenta i grad u ~lI degradació de l franqui sme, dc la qua l viv im les 
da rreres Clapes, ~' ha dc veure e n una pe rspectiva més general que 
abrac i to L el dese nrotllamc nt d e la política mundial. Sembl a ntment 
hem d 'eixampla r l'horitzó de la nostra mira da al món eclesial i, 
sense desconè ixer 1c~ peculia ritats del procés que ha seguit l'Es
glés ia catalana, hem de te nir molt present tot el que s' ha viscut 
a rreu durant aq uests darrers anys. 

2. José CHAO R EGO. La Iglesia e/I el fral/quismo , pp . 15 c. SS., Ed. 
Felma r. Madrid, 1976. 

3. Fernando URD INA, . Reflexión h istórico-teoJógica sobre los ml>-
vimicntos especializados de A.C. . , a • Pastoral Misionera •• 1972, p. 271. 
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la comprendreu que no m'és pas poss ihl e de desenrotllar, amb 
to ta l 'am plitud que el cas req uereix, Ics múltiples impli cac ions 
de l procés que ex perimenta l'Església a casa nostra. Aquesta fe i
na exige ix un esforç me ti culós de recollida i anà li si de dades, 
que no he pogut fe r pe r manca de temps i mitjans, i una capa
ci ta t de síntesi que la naturalesa m 'ha nega t Per això assenya laré 
simpl ement unes líni es majors de força que potse r ens acla riran 
una mica e l panorama. Més que no pas una lliçó d'un hi storia
dor - que no sóc- O d 'un sociòleg ---enca ra més lIuny-, des it 
jaria qu e veiéssiu en aques tes meves re fl exio ns una mod esta con
tribució d'un ca pellà que estima apassionadamen t l' Església i e l 
seu país . 

S i no haguéss im perdut la sens ibi litat ens adonaríem que vi
vim, en aq uests darre rs quaranta anys, en un món d 'horror in
commen surabl e. Tot i que ens esforcem sovint per obl idar-ho, no 
hi ha maneres d 'ignorar la realitat te rrible que ens ha tocat en 
sort. Sense massa o rdre, de ixeu-me fer una llis ta : la guerra civil 
espanyola amb tOla la seva crue lta t , amb els seus pilons de morts 
a banda i banda . La guerra mundial amb els camps dc concen
tració nazis i amb les clues bombes a tò miques sobre el Japó. El 
més gran menyspreu de la vicia i els drets dc la pe rsona en e l 
règim franq ui sta i en l'època s ta linis ta. La mi sèria i la injustícia 
dels pobles del tercer món; la guerra del Vietnam i la situació 
cic ta nts països d'Amèrica de l Sud. La di sc riminació racia l a ls Es
ta ts Units, a Sudàfrica , a Rodès ia; i les venjances i anihi lamen ts 
als pobles de l'Àfrica arribats a la independència. La guerra de 
l'Orie nt Mitjà en tre jueus i àrabs, amb els pales tinencs ap lega t s 
en ca mps de concentració. El te rrorisme, la violència en totes 
les seves fo rmes. tS com un oceà que ho recob re ix tot a mb les 
seves a igües de dolor, sn ng, ll àgrim es i horror. Ningú no en que
da lliure. Penseu , per exemple, en els francesos a l'Alger o en 
e l anglesos a I rlanda; penseu en Xil e i en Txecos lovàquia. 

Vjvim a l cor mateix d'una civilització que es degrada i es cor· 
romp . S i e l comuni sme havia es tat una gran esperança pe r a 
molts, el rapo rt de Nikita Kruixev fou una revelació duríss im a 
com un cop de maça que enfonsà iHusions i va marci r esperances. 

Aques ts darrers anys hem vis t mos tres ab undant s de rebel
lió contra aques t es tat de coses. Potser les més significa tives es 
regis tren pe ls vo ltants dc l'any 1968 . AI cor ma teix de la societat 
occidenta l, opulenta i tranquHla, s 'a lcen veus irades dc prot es ta 
que, except e en llurs formes més rad ica ls i violent es, són ass i
milades ràpidamen t . 
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El franquisme i la seva degradació 

El franquisme típi c, el que es mant é orgu ll osamen t sol i c rea 
ci mite dc «Espanya és diferent », és ulla barreja de la més reac
cionària tradició espanyola del XIX i del feixisme dels anys vint 
i trenta. E.s un totalitarisme amb detalls i fraseologia que foren 
pintorescos si no fo ssin macabres i te rribles. Quan , amb l'es tabi
lització , e l turi sme i els plans de desenrotllament, entrem e n el 
món capi ta lista cic ¡'Europa d els 60, encara que a nive ll econò
mic i social s'opera una tran sfo rmació profunda, es mantenen, 
amb lleugers re tocs, e ls ma te ixos hà bits polítics. Es res is tirà a 
qualsevol ca nvi dc Ics pe rspect ives i de les obsessions que es 
troben al princi pi dc l franquisme: sonaran els mateixos tòpics 
i es conservarà la mateixa orientac ió inicial. 

Aquí rau , e n la meva mane ra de vcure les coses , la degrada
ció del franquisme: en e l mante niment implacabl e d 'una política 
depassada per la mateixa realitat. I no són pas només e n Fran
co i els seus immediat s coHabo radors dc se mpre e ls qu i imaginen 
perpe tua r aq ues t es ta t de coses. Si s 'obse rva amb atenció c i pen
sament dels Ullastres, López Rodó, Fernàndez de la Mora, etc., 
comprovarem que, en el fon s , tenien la mateixa illusió. I no ho 
d ic pas ara, quan els fe ts pos te riors c m donen la raó: ho he 
vist cla r des d 'aquell di scurs d'Ullastres a la inauguració de la 
Fira de Mostres dc Ba rcelona, ¡'any 1962 . Per a aquesta gent, la 
restauració de la monarquia ten ia aques t sentit. Per a Franco no 
cal n i dir-ho; lot i que per tal de tenir-ho tol «atado y bien atado» 
hav ia volgut assegurar la continuïtat més estri cta amb la presi
dè ncia del gove rn de Ca rre ro Blanca. (Per si a lgú conserva algun 
dubte de l'intent desespe rat que, en aquesta mateixa d irecció, 
volia fe r Arias Navarro, qu e llege ixi e l darrer lli bre d'Arei lza). 
Les concentracions a la Plaza de Oriente , un parell de mesos aba ns 
de la mon de l di ctador, te nen el mateix aire i sentit que l'any 
46. Però - Ics apariències enganyen- e l poble ja n'era molt lluny. 
I n'e ren lluny fin s i tot e ls nous amos del capi tal, l'Esglés ia i 
fins bo na part de l'exèrcit. La maj oria , del 66 ençà, hav ien e n
tra t, per vies diferents, en con tacte amb això que per fer-ne via 
en direm Europa i el que des itjaven, amb més O menys s inceri
tat, és que Ics es truc tu res polítiques de l país s'acomodess in a Ics 
sòc ia-econòm iques que, d'a lguna mane ra, ja eren les mateixes de ls 
països veïns. E l darrers deu anys del franqui sme ass is tirem, en 
lOts els àmbi ts, al procés de divergència, cada cop més accentuada, 
cnlre allò que en diríem les essències més pures del franqui sme 
polític i la realitat. 
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No són pas aquests ni el lloc ni l'oportunitat - nI JO la per
sona indicada- pe r elaborar un estudi sobre el franqui sme i els 
seus components definidors. Po tser n 'hi ha uria prou dc refe rir· 
nos a un aspec te ben conc ret que ara ens int eressa d'una forma 
més directa : les re lacions amb l'Església . 

Franquisme i Església : el nacionalcatol icisme 

Ja ¡'any 1972, Cas imir Martí va fc r Ull es tudi sobre aques t l ema 
que jo ara aprofita ré parcia lment.' La guerra civil - i deixem dc 
banda preced ent s ante ri o rs on indisc utibl ement es va anar a beu
re- s ignifi cà, e ntre altres cosr.!s, una oportunita t políti ca i fin s 
emociona l d'integra r o d'ide ntifi ca r ci fa ctor ca tò lic amb ci fac
tor «nac ional » - en tès com espanyol, és clar. El procés d 'aques
ta integració no s'ha pas es tudi at prou -COI11 fa nOlar Cas imir 

Martí-, però és que jo e m penso que ni s'ha estudia t prou com 
ne ix i s'afe rma aquesta idea en els inicis del franquism e. Dei
xe m-ho es tar. Espigole m s imple ment a lguns textos: 

«En tiempos {eliVll enle pas{u!os, de demacracia , de lucJzas li· 
bera/es, de combate ca ll el IIwrxisl1lo y con t ra tatlas las daclri
llas lIIal eria1islas el1emigas de los va lores espiri/uales, la Acción 
católica fU VO que tener un aire combativa, pera /'1 0 es cierlamell
te merecedora de cenSI/ra, porque pasaba de la tarea apostólica 
a olras aCliludes de enérgica defensa d e aqllellos va lores espiri
tuales {ren te al Estada atea. Allara, por {ort Ulla, la sifllacióll de 
Espana es l1luy ot ra , piles aquellos 111is1110S afanes de ca /o licismo, 
de espir;fualis111a {rente a lo material y lo pagana, que 111ueven 
a la Acc;ón católica {mil/tall al Es/ada en todas Sl/S tareas ( ... ). 

»Hay que recris/ianiza r a esta par/ e del pueblo que ha sida 
pervertida, envenenada en doctrinas de corrupción . Para hacer 
es /a labor, antes Itabia ql/e 11IcJzar cOHtra la obra de los gobier-
1IOS; hoy podéis apoyaros en el poder para rea/izarla, porque 
uno mismo es el ideal que nos Ql1;'na. Marchad seguros de que 
con/dis con la confianza y con el apoyo del nuevo Es/ado.» ' 

4. Casimir MA RTf, . Datos para un es tudio sobre la 19lesia en la 
sociedad española a partir de 1939», a . Pas toral Mis ionera», 1972, 
pp. 147-194. 

5. Paraules de Franco a la primera . Junta nacional de Acci6n 
Cat6Iica », . Ecclesia », 1 de gener de 1941 , núm. l , p. 2, citat per C. 
Martí , ibid" p. 159. 
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»La Jgfes ia no puede descender a cO l1creóones partidistas, pero 
po r el biel1 supremo de la PaIria, sobre todo en l1ues tra España, 
que ha sida por ella formada como nació,,, eH los conci1 ios to le
d(l/'loS y que, alel1tando una Cruzada r eligiosa de siete siglos, re
cabró la tmidlld l1aóonaf ell las ll lmenas de Gral1ada, baja el gllión 
del cardenal M el1doza, en es tos 11l0men tos de r eorgarzización mWl
dial, después de la guerra mas terrible que ha reg ist rado la lús
tor ia, en tendell10s que ha de !wcer Ul1 llarnamienlo a todos sus 
hi jos, en momen/os que puedel1 se r tan decisivos como los de 
1936, ya que por 110 pocas fil era de Espmïa se pretwde que re· 
suite estéril el martirio de tal110S miles que pacielltemente su
frieron la 11luerte por la religióll. »· 

Aques t pensame nt troba la seva pl asmació ju r ídi ca en e l « Fue
ro de los españo les» (1 945), e n e l Concordat ( 1953), en els «Pr in· 
cipios de l Movim iento » ( 1958). 

Tornem a esco ltar Fra nco e n el discurs de presentació del Con
corda t a Ics Corts: 

«NlIestra fe cató/ica !Ja venido sjendo a través de los siglos la 
piedra blÍs;ca de IlIlestra IIacionalidad ( ... ). Si somos cll1ólicos, 
lo SOI1IOS COil todas sus obligaciolles. Para las l1aciones cató/ieas 
las cllestjones de fe paSll/l al primer plano de las obligaciones del 
Estada. La sa lvllciól1 o perdiciól1 de las almas, el rel1acimiellto 
o la decat/eucia de la fe, la expal1sión o reducción de fa f e ver
dadera son problel11 as capi ta/es, al1le los que '10 se puede ser in
diferenle ( ... ) El espai101 110 eoncibe una sifllaciól1 /lacional es
table, n; mucllO mel10s próspera, si 110 se basa en una perfecta 
coord;'1Qción de la misión y fin es respect ivos de la 19l es ia y el 
Estado ( ... ) No cabe pues, ell buena lógica en una Nacióll emi
nel1le11l ente ca tó/ica con10 la nuestra, un régi111 el1. de separacióll 
el1lre la I gl es ia y el Estado, como propugnml los s istel11as /ib e
raies ( ... ) Ell la lIis /oria de España es i"'posible di vidir a los 
poderes, ec/esids lico y civil, porque ambos COIlCUrrell siempre a 
cWll plir el des t;'1o asign.ado por la Provi den cia a nuestro pue
bla. » 1 

No e m penso pas que calgui ins istir en aquest sentit ni ad· 

6. Carta pastoral del cardenal Pla y Deniel el 28 d'agost de 1945, 
. Ecclesia., 8 de setembre de 1945, mim. 217, pp. 223·224, citat per C. 
Martí, ibid., p. 161. 

7. Di scurs de Franco en presentar el Concordat a tes Corts el 
30 d 'octubre de 1953, a Toda sobre el Concorda/o, Mad rid , 1971, p. 
70, citat per C. Martí , ¡bid., p. t68. 
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duir més tes timoni s. El tema de l nac iona l-Ct'llolicisme ha estat 
prou estu d ia t pe rquè e ns pugue m es ta lvia r d ' ins is tir-hi . 

L'única cosa q ue voldria fe r no ta r és com neix la «cont es ta
ció» d'aques t pl a teig en cI si de la ma teixa Església. Ja en trobe m 
a lgun signe públic a fina ls de ls 50 (Joan XXIII , octubre d el 1959) 
i come nça me nt s de ls 60. Hi ha dos punts cie referència que no 
ens podem esta lviar: els moviments especia li tza ts d'A.C., sobre
to t e ls ob rers, i e ls cape lla ns (l a ca rta de ls 339 ca pell ans bascos 
és del ma ig de 1960). I des d 'Ull punt de vi s ta més gene ra l, e l 
Conci li. A par tir d 'aques t momcnt hi ha Ull procés acce lera t de 
se paració cle l fra nqu isme. A pa rti r del 66 es pot dir cic les rela
c ions Esglés ia-Esta t a llò que afi rmàvem en termes genera ls: el 
fra nquis me ma nté un s projec tes i una fraseologia que no respo
nen a la rcalit at. 

L'evolució de l'episcopat català 

[ per aq uí entre m a la segona pa rt , la més especí fi ca d'aques l 
t reba ll. 

Quina ha es tat la tra jec tò ria de l'Església cata la na durant 
aques ts a nys que he m a no mena t de la degradac ió de l fra nqui s
mc? 

Hem de fc r unes di vis io ns que no scm pre són ben ne tes i 
clares però que són indispensab les s i vole m comp rendre una mica 
to l aq ues t p rocés. Ningú no s'es tra nya rà que e ncetem e l repàs 
per l'ep iscopa t: és obligat pe l seu pes s igni fi ca tiu i rep resenta
tiu i perquè ha es ta t sov int un punt de referènc ia en l'actitu d de ls 
ca pe ll a ns i de ls fid els. N'hi ha prou an1b do nar un co p d'u ll p..::r 
veu re q uin ha es ta t el pas que l'epi scopa t ca ta là ha fet aq uests 
últi ms a nys: Tarragona: Arriba , Pont. Barcelona: Mod rego, Mar
celo, Ju bany. Girona: Ca rta ñà , Juba ny, Camp rodon. Solsona: Bas
cuña na , Moncadas. Ll eida: De l Pino , Ma lla . Tortosa: Moll , Ca r
Ies. Se u d'Urgell : Tglesias, Ma rtí. Vi c: Masnou . 

o ca l ser molt pe rspicaç per a adonar-se del canvi de sen
tit i d 'orientació que ha experimentat l'e pi scopa t de Ca ta lunya 
a mb aquest ca nvi de pe rsones. Si vàrem have r de conviure a mb 
ex ponen ts ta n clars i decisi us del fra nqui sme més pur - Arri ba, 
Del Pina-, la degradació elel règim ens va portar gent nova. El 
trà ns it d 'una eta pa a l'altra és molt definit i clar : el docto r Ma r
celo Gonza lez. El seu no menament, amb la seva entrada i el seu 
pontificat, cons titueixe n un moment molt important de la hi s-
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tòria dc l'Est! lés ia ca ta lana. Es ta lvicu-me de re passa r aquests es
dc\ 'en illlen ls ~l ue són e ncara prese nt s en la memòria dc tots. Co in
cid int a mb l'immed ia t pos tconci li, va aconsegui r que un procés 
general que seguia el cle rga t es [es amb irritació c re ixen t, amb 
desespe ració e n a lgun s moment s. Encara tot s n'anem nafrats. Es
ti c segur que les reacci ons que provocà foren decisives pe rquè, 
com no havia passa t, sego ns d iuen, des cie Fe lip H , fossin ca ta
lans tots els bi sbes cic les nos t res diòcesis. Ta nma te ix, també es
ti c segur que e l cost ha esta t excess iu i exorbitat. 

Arribat s aquí seria inju s t no fe r una re ferènc ia a la fi gura de 
l'aba t Aure li M. Escarré, la complexa s igniri cació cle l qual es 
mereix sens dubte una atenc ió més r igorosa. 

L'autarq ui a de cada bi sbat fa que no e ns s igui gaire líci t par
la r ci e l'E sglés ia ca talana. I no és pas no més això. La impo rtà n
c ia creixen t de la Conferència episcopal espanyola ha fe l tam
bé que e ls nos tres bisbes, en ta nt que unitat, no fes s in ga irebé 
res, més que anar a remo lc, sense presen tar mai una cara de
cisivamen t catala na. No es t racta pas dc par lar de cada un . 
En term es gene ral s podem d ir que s'han mogut amb una gran 
disc rec ió. Aques ts darre rs anys, quan ja s 'havia acomplert e l 
canv i e n la maj ori a de seus, la impress ió que fe ien e ra la d'una 
gent di scre ta, que no com eti en pas cap disbarat com aquell s 
a què ens teni en acos tum a ts e ls seus antecessors; però també 
fe ien la impress ió d'es tar molt desconnecta ts de tot e l que es 
coïa e n això que en començà vem a dir la base, tant l'ecles iàs
tica com la popular. El s he m vis tos assis ti r - en tre espantats i 
impoten ts- a la degradació, no de l franqui sme s inó dcl te ixit 
ecles ial que es pa lesava sobre tot e n el món clerical. 

Parl em-nc. 

El Conc ili i les relacions Església-món 

Jo diria que el Concil i, en tant que un afer d'Església, que s 'o
cupà de q üestio ns internes de la vida de l'Esglés ia, era relativa
me nt assimilab le i no cons tituïa pas un trauma massa fort: la 
renovaci ó litú rgica - fora d'al gun cas excepcional- fou accepta
da sense resis tè ncies i fin s diria amb un cert e ngrescamen t. Pen
sem e n e l Con grés litú rgic de Montserrat (ju liol de ]965). Ni 
aque lls punt s més co nfl ic tius com la co Hegia lita t ep iscopal, la 
iden tit a t sacerdota l (encara se 'n deia «vida i mini s teri del preve
re»). l'apos tolat del s laics, que el Concil i va tocar i desvet llar, 
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no són decisius per a ex plica r la crisi. Per a mi la qüestió clau 
és la que es refereix a les relacions Església-món. 

D'alguna manera, en tots aquells temes que he esmentat, el 
Concili no feia ga irebé res més que coronar to l' un joc d 'esfor
ços teològics i pastorals que ante riormen t s'havien ana t obrint 
camí, sobreto t des de la Segona Guerra Mundia l ençà. Estalvieu
me la demos tració his tòrica d'aques ta afirmació. En canvi, l'al
tra dimensió a què m' he referit - la de les relacions Església
món- tot just s'havia encelat tími dament. Des de la Ulustració 
un mur, cada cop més alt, separava l'Església le la cultura, e ls 
principis i la vida de l mÓn. Era «el ba luard ». Si a lgú s 'arri scava 
a trave sa r les trinxeres e ra considerat com un pròfug que es 
passava a l'enemi c. Els p ioners d'una Església que sortia del seu 
encastellament ho feien - i eren malvistos- des d'una perspec
ti va exclusivament apostòlica: eren aquells que, s in"lplemen t, des
cobrien que e l món real que els envoltava no era cristià -era 
un pa ís cie missió- i s'hi llançaven intrèpidament a anunciar J'e
vangeli . 

El papa Joan XXIII, amb l'encícl ica Pau a la terra, ens des
cobrí una nova manera de viure aquest problema: s'acostava al 
món ci 'avu i i en recolli a e ls a nhels i Ics aspiracions més profunds 
fenl-se'n cris tianament i crít icament ressò. L'in ici de la Gaudium 
et spes ja ens in dicava també que no es tractava d'acostar- e al 
món que ens envolta i, des de fora estant -encara que molt 
a la vora- , predicar-li l'evangeli. Quan aquesta form a de viure i 
entendre l'Església va ca lar entre nosa ltres es produí el xoc i la 
cri s i de la qual ta rdarem molt a refe r-nos. 

La crisi postconciliar a Catalunya: una església escindida per 
motius religiosos i per motius polítics 

Encara que no combreguéssim amb la situació global de l'Es
glésia a l'interior del règim franqui s ta, la realita t sociològica que 
definia el capellà era d'un signe clarament de cri stiandat. D'algu
na manera tothom qui vivia en e l territori d'una demarcació par
roquial era un feli grés del qual ens havíem de cuida r i que re
co rria a nosaltres a lmenys pel baptisme. la primera comunió, el 
casament i l'ente rrament. Tot i que aquesta feina ens abassegava, 
en quedava prou temps i lucidesa per a adonar-nos que la rea
litat de la vida és coïa al marge de l'Església i que hi havia to t 
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un món, exemplificat sovint parlant dels obrers i «les minories 
cu ltu ralment més evolucionades)) , per missionar. 

e.s e l moment que les fi gures tradicionals del rec tor i el vica
ri fan c ri s i i sorgeix la del consiliari. tS e l moment de l'embran
zida dels moviment s especialitzats d 'Acció Catòlica i d'una certa 
teologia del laïcat, no pas massa s6lida, tanmate ix. Per aquí vé
nen les primeres fri ccions amb el franq uisme, perquè per aquí 
ve e l descob ri ment del món real, de l'autènt ica faç política I so
cial de l país i de l que significa el compromís de l'Esglés ia amb 
aques t règim. 

L'Clapa postconcilia r s'enceta precisament amb la mort dels 
movim ents en mans del tànde m Morci llo-Guerra, l'any 1966, sota 
l'acusació de tempo ra lisme. A partir d'aques t momen t la cri si s'o
b re am b pro funditat. E.s un esq uinça ment te rrible i dolorós de 
la nostra Església: per una banda, l' Església renovada int e rior
ment que havíem entrevis t duran t e l Conci li , per l'a ltra, una Es
glésia que cont inuava igual, fora d 'a lguns petits retocs a la fa
çana; per una banda, el descobriment del món real que sofria 
el pes esclafador de la d ictadu ra , per l'a ltra, una Església que 
no es deslligava del poder i que hi mantenia els lligams adúlters. 

Una tensió d'aquesta mena es fa insos tenible. Les reaccions 
per a trencar-la han estat múltiples i no és pas fàci l d 'encertar 
la descripció de les més típiques: 

a) els qui han trencat la co rda sense su portal' la tensió. Això 
es pot fc r pe r dos canton s: o abando nan t l' Esglés ia o encaste
llant-s'hi. Entre e ls primers hi ha una bona part dels qui han dei
xat e l mini steri - no pas tot s, eh! T aquí enca ra hauríem de dis
tingir grups i grupe ts. En t re e ls segons hi ha la majoria de ca
pella ns que no s' han mogut ge ns de les velles posicions de de
fensa ; 

b ) els qui han prova t de continuar lluitant sobretot en el món 
eclesiàstic perquè es reformés. Han gastat energies per fer fun
cionar consells presbiterals , han organi tzat jornades de pastoral 
i hi ha n coHaborat, han es tat a le rta a tota iniciat iva que signifi
qués un pas enclavant. Aquesta tasca s'ha fet amb accents d iver
sos: o en una línia «refo rmi sta » o en una línia de «ruptura », d'Es
glés ia paraHcla, com vam dir durant anys. 

Aquests darrers deu anys del franqui sme cal reconèixer que 
mol LS capellans han es tat en una primera línia de resis tència, de 
denúncia i d'acció . Documents públics, homilies coHectives o indi
viduals, presta.ció de temples i locals, promoció d 'organitzacions 
on s'eixoplugaven activitats prohibides en l'ordre civil o des de 
les quals es treballava per una defensa i promoció públiques dels 
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dret s humans. Seria qües tió d'analitzar amb ca lma i rigor aquest 
fenomen que és un dels més definid ors de l'ac tu ac ió de l'Església 
c~ la lana aques ts últims temps de franquisme. 

Hem de pa rlir dc ducs coordenades que el defineixen i a les 
quals ja m'he referit: el canvi que experimenta l'Església a rreu 
a part ir de l'embranzida teològica i pastoral que arre nca del Co n
cili ; la si tuació política peculia r del pa ís i de l'Església en el 
pa ls. 

Pe l que fa ~ la reforma conci liar hem de fc r notar aques ts 
ex trems: 

- la iJ-lu s ió que desveli la i q ue es ma nifes ta entre nosaltres, 
per exemp le, en un interès que testimonien Ics publicacions; 

- l'ambiguïtat de molls pl ~n le i gs conc il iars que, sobre to t des 
del punt de vi s ta teològic, es mouen en un ecl ecti cisme estrany. 
Penso, pe r exem ple, en la teologia del presbiterat i del laïca t que 

es t roba en e ls textos; 
- la impaciència del s un s, la res is tència de ls al tres, la inca· 

pac ita t de ls de més enll à en l'a plicac ió de ls decre ts concilia rs 
c reen uns enrron taments i unes divi sions que fan salt:J.r :J. tros· 
sos el monol itis me ante rior i ran aparèixe r arreu el fenomen de 
la «contes tació » o del ((d issenso ¡¡. (Si aquí hi afegiu un ret cx· 
traecles ia l de l mate ix sent it , com és e l que troba la se\'a ex pres· 
s ió més sorollosa en el maig fra ncès de l 68, acabarem d 'entendre 
cert es actituds diguem·ne ana rqu itzants .) 

De tota manera, estic convençut que la causa d 'aquesta Es· 
glés ia dividida i enfrontada no la trobarem tan t en raon s d 'o r· 
drc teo lògic i/ o específica ment eclesiàs tic s inó de natura políti
ca. Perquè descobríem , com tan ta a ltra gen t, la inju stícia radica l 
del franqujsme: 

- en la seva manca de respecte a ls dre ts més elementa ls de 
llibertat d'exp ressió i d 'associació. Lliberta t que no era només 
rebutj ada en ,'odre dels principi s s inó que era reprimida amb la 
persecució po licial i amb la tortura; 

- en l'opressió econòmica i cu ltura l de ls més febles i en l'a· 
lienació de les classes popu lars a les quals es negaven tots els 
ca mins de reivindicació eficaç; 

- en la negació de to ts els drets del nostre poble que era 
sotmès a una despersona lització sis temàtica en tots els ord res. 

Fer un nou plant e ig d 'Esglé ia en aq uestes circumstà ncies su
posava un pas amb uncs connotacions q ue no trobem pràctica
ment en lloc més d'Europa . Perquè si arreu l' Església, ultra una 
rea lit a t de fe, és una rea litat amb un pes sociològic i polític , en· 
tre nosa lt res s 'havia integrat des de l 1939 a l mateix aparell de 
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l' Esta t. Pe r a ixò e ra impe nsabl e: 
a) que una crí tica i un es forç de renovac ió dc l'Esglés ia no 

comportés u na e ríti ca de la s ituació política ; 
b ) q ue muntar una nova ma ne ra de presènci a eclesia l no su

posés una Església a la intempè rie. 
La de fe nsa de vell s pri vil egis o, ras i curt , de l fra nquis me pe r 

una pa n , i la defensa d 'una Església lliure o, ras i cu r t, l'a nti
fra nqui sme , per l'altra, és e l q ue ens dividia p rofunda ment. D'a
ques ta d ivis ió i d'aq ues t enfro ntame nt , n'he m sortit molt mal
parals. 

La iHus ió in gènua amb què 1110 lts s'han troba t amb aques t 
assa ig democ ràtic que a ra vivim fa descuida r a vegades els da r
re rs te r ri bles q uara nta a nys. Si pa rle m a mb segons qui diríem 
q ue en aques t país no ha passat res, q ue e l fra nq ui sme no ha 
ex is tit ma i. Això és un engany i una t rampa en e ls qua ls no es 
put ca urc. Pe rò és innega ble q ue , amb la por a l cos i sense en
tu s iasmes fàc ils, cI país travessa un cert a ire d 'iHus ió coHectiva 
de futur. En canvi, no hi ha pas ca p indi ci e n aquest sentit pel 
.=¡ ue ra a l' Esglés ia. I és que aques ts darre rs deu a nys ha n estat 
lcr,- ibkmen t d urs i tardare m Illo lt a refer-nas-en . En la bata lla 
s'ha perdut molta gcn l , s'han cre mat molles e ne rgies, s'ha n e n
fonS:H mo lles ilhl s io ns. 

Al s u ns, e ls q uede n e ls I", bit s de l fra nquisme; d'a ltres veue n 
a mb u na certa nostà lgia qu e se' ls acaba la poss ib ilitat d 'un cert 
protago nisme; n 'hi ha que encara no s'hi acaben d 'entendre i to ts 
p lega ts e ns man te nim en una ce rta med iocrita t conformi s ta. 

Educa ts de ta l manera qu e e ls b isbes ho e re n to t per a la 
no.s l r(l vida d'Església, encara e ns hi ma nte nia lli ga ts e l blas me, 
la crít ica i la con tes tac ió. Des que te nim a llò que en d iuen un 
e pi scopa t «pla us ibl e», se mbl a que ja no le nim res pe r fe r, desem
pa ra ts de pa re i mare. Això ha portat , des de fa s is o set anys, 
a manlen ir una Esglés ia q ue fa la viu-viu , a deixar-ho córre r to t, 
o a fe r pe l nos tre compte pe tit es expe riè ncies persona ls o in stitu
ciona ls. 

Balanç global 

Si se' m dema nava, pe r acabar, un resum esquem à tic del que 
ha n s ignifica t pe r a l'Església catalana aquesta darrers anys del 
fra nquism e, e l dibuixaria en aques ts termes: 

I. L'Esglés ia elel pa ís ha so r tit força malparada d'aques ta 
experiè ncia : 
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a) és ionegable, tot i les excepcions, el compromís de la je
rarquia amb el franquisme; 

b) l'organització eclesiàs tica - Concordat, privilegis, pes so
cial , dependència econòmic3- s'ha muntat sobre la base d'aquest 
compromís; 

e) les divisions i els enfrontaments que s'han viscut - i per· 
duren- han crea t una situació inlraeclesial que només es podrà 
refer superant greus dificultats . 

2. Amb tot, hi ha unes dades positives, que no podem menys
tenir: 

a) la pluralitat d 'opcions polítiques entre els cristians és un 
fe l d'una transcendental importància hi stòrica i d'una g ran im
portància per al futur del país. Pràcticament és la primera vega
da que es registra aquest fenomen en la història moderna de Ca
talunya; 

b) l'actitud de molts capellans i re li giosos que, en aquests úl
tims anys, es comprometeren en la lluita que menava el poble 
per la llibertat i la justícia canvia també la imatge trad iciona l 
d 'una Esglés ia lligada amb el poder. 

3. J::s inajornable l'estudi seriós d'un aspecte que hem deixat 
força de racó: bona part dels militants polítics han esta t tocats, 
d'una forma o a ltra , per la pedagogia i e l treball del s moviments 
eclesials. Caldria, doncs, examinar amb prof~unditat quina ha es
tat la nostra labor educat iva tal com es reflecteix en la trajec· 
tòria d 'aques ta gent. 

4. Sembla que estem sortin t d'aquella situació, man iquea però 
clara, en la qual ens hem mogut darrerament: sabíem qui eren 
e ls bons i qui els dolents. Hem entrat en una e tapa dominada 
per l'a mbigüitat en tots els sentits. Hi ha sobretot una ambigiH
tat que ens corres pon a nosaltres d'aclarir: la de l'Església ca
ta lana. Què hem de fer perquè sigui clarament Església i clara
ment catalana? 
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COL.LOQUI 

JOSE P MASSOT - Sobre el «nac io nal-cato lic ism o». A M allo rca, al 
princi pi . ni to ts els milita rs ni to la l'església no ere n de l «Movi
mienlo». Només a pa rtir de l se tembre del 36 el bi sbe Mi ra lles i 
tots els ca tò li cs es van posa r a l cos tat de ls militars. 

La postura pe rsonal de l gen e ra l Franco és clara des de l prime r 
di a: pa rl a de «c ruzada» e n sentit es tri c ta me nt re li giós. Els bisbes 
n'elabore n la teoria e n connexió a mb Mola i Ca ba ne ll as, sobreto t. 
Pe rò Ics a rre ls són ben a nteriors: l'integri sme eclesiàs tic de l segle 
XIX i el tradi ciona l espa nyoli sm e. El cardena l Ga mà recull aques ts 
el ement s i els ro rmul a i és la figura c lau . 

Les discrepà.nc ies entre l 'esglés ia i cI govern comencen dc bona 
ho ra: Mira lles (ja e n plena guer ra pe l nazisme de ls fa la ngis tes i 
per la q üestió dc la llengua), Gomà, Pl a i Den iel, Pild:\in .. i l'a ba t 
Esca rré, que passa de di nt re a fora del franq ui sme. 

MODEST PI{ATS - Però aq uestes i les a ltres topades no posen 
e n qües ti ó e l pri ncipi de l «nac io nal·ca tolicislllo» fin s a l 1960. 

Josep M,\S<;OT - Els b isbes van tc ni r una gran des iHu sió del 
model d'es ta t ca tò lic amb què es va n trobar i que s'hav ie n ¡magi· 
na t d'una a ltra ma nera. Pe r posar un cas de prime ríssim a hora, a 
Ma llo rca l'a ny 1936 bo na part dels fa langis tes feien burla del cle
ri calisme i dels mi ssa ires. Després, el franqui sme va an a r canvia nt 
de colo r, com e ls camaleons. 

JOSEP MARIA M¡\RQ ts - E ls moviments especialitza ts d 'Acció 
Ca tò li ca tenie n les seves pròp ies dificulta ts internes a ni vell de 
basc, no necessà ri ament degudes a l'estructura eclesiàs ti ca . 
L'HOAC, per exemple . En la c ri s i, no tot va ser obra del tàndem 
Morc illo-Gue rra. 

MOf)EST PRATS - L'a ny 60 j a hi ha vi a qui de ia que, e l dia que 
e ns arr ibés la pa tacada, descob r iríem que é re m ben pocs. E:s cla r 
que a les hores no e ra prudent de fe r· la sentir, aquesta veu , que 
podia sonar com una de fensa de la s ituació. Les ve rita bles difi
cultat s de ¡'església , que en pI-avoquen la cr is i, véne n de la s itua
c ió rea l de la socie ta t: to ta la seva acció, inclosa la de ls movi
me nts, s' insc rivi a en un mó n que ja no era el real. 

JOSEP M I\RIA T UDA U - Jo vaig viure mo lt de p rop cI pas de 
l'Acció Ca tò lica gene ra l als Mov iments especia litza ts. Aleshores va 
caldre vè ncer molt es re ticències episcopals. I qua n va venir la c ri s i, 
van ser cessa ts trenta consiliari s a lli be rat s que hi havia a Madrid 
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i una vu itan tena de presidents i secretari s i a ltres. Amb c risi s in
ternes, però, els moviment s eren una rea litat amb embranzida , 
que va ser desmante llada viol entament. 

També voldria refe rir-me a la influència es trangera . La lite ra
tura , francesa primer i a lemanya després, i els es tudis ecles iàs tics 
a Ro ma de g ran nombre de seminaristes i capellans van afavorir 
la dicotomia entre el que eren el país rea l i l'esglés ia real i el pais 
i l'esglés ia tal com molt s capella ns els teníem a l cap. 

MODEST PRATS - Sobre aquest punt hi ha un art icle inte ressant 
de Jaume Lorès : «La teologia a Catalunya». 

JOSE I~ DALMA U - L'HOAC va né ixer i va prendre una forta em
branzida a judada, sobre tot , per la difus ió del setmanari «¡ Tú! », 
quc ti rava mil ers d'exempl a rs. T molt aban s que fos bi s be mon
senyor Guerra Campos va ser suprimit i les poss ibilitats i e ls 
ho ritzons de l'HOAC van veure's considerablement reduït s. 

També val la pena fe r notar q ue l'HOAC era un mov iment po
tent, amb força pe r encarar-se amb les ideologies i amb influència 
import ant en ci món obrer. En ca nvi, ,'ACO no va prendre aquesta 
ac titud de combat , s inó de defensa, i va acabar reduïda, sense 
fo rça i sense incidència massiva real. 

JOAN CARRERA - L'acció del tàndem Morcillo-Gucrra ja va pesar, 
ja. Tanmateix , el moviment apostòlic obrer havia estat fruit d 'un 
acte volun taris ta nostre, poc pensat , més o menys a l'empar d 'a
quell « ¡adelante!» que ens deien e ls bi sbes sense creure-hi ni en
tendre-hi gran cosa. Pe rò no havíem fet cap anà lis i seriosa ni 
n 'havíem sospesat les conseqüències. Va arribar el dia en què e ls 
canvis de l'esglés ia van posar de manifest que aquell voluntarisme 
era impotent per mantenir-lo. I ci Dr. Morc illo i el Dr. Guerra 
Campos van limi tar-se a explicitar la s ituació objectiva. 

De vegades penso, a més, que la influència de la lite ratura es
trangera ens va fer mal: va omplir-nos d 'escrúpol s davant l'acció 
temporal en nom de la puresa de l'evangelització i ens va impedir 
de transformar l'HOAC i tot el que teníem a les mans en un gran 
moviment més global. 

MODEST PRATS - Fóra interessant, lliga nt amb aquesta darrera 
inte rvenció, passar revista als qui, en nom del «compromís » han 
estat catapulta ts a la resis tència política des del s moviment s d'Es
glés ia. Em temo que, fora d'a lguns casos, ens trobaríem amb tot 
un grup de gen t que va anar-hi a parar des d'una mena de volun
tarisme pur. Em sembla que moltes posicions puri stes en política 
(d'un signe o un altre) vénen d'aquÍ. 
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LA REPRESA DE CATALUNYA, 
. 

INTERPEL.LACIO ALS CRISTIANS 

JOAN GOMIS 

Parlaré només d'ull sec to r dc cris tians, i encara generalitzant 
i presci ndint d'aquell es dife rènc ies que pod rien entorpir eJ curs 
d e l'exposició; no parlaré, clones, de la jerarquia eclesiàs tica ja 
que aques t aspecte ha estat ass igna t a una a ltra ponència. Aques
ta dist inc ió pal tenir l'in co nven ie nt d 'aïllar la jerarquia i els sec
tors que li són més propers dc la res ta de ls cris tian s, però pot 
tenir un avan tatge, i és que mossèn Bigordà sabrà tractar el se
go n aspecte a mb més coneixeme nts que jo. A més, tracta n t-se de 
d ues exposicions segu ides, vosa ltres ma teixos podre u fer-ne la 
síntes i. Exposaré sobreto t c I punt de vista i els prob lemes q ue 
afecten els la ics, c i que a l ca p i a la fi sóc jo, opció d'a ltra ban
da ben jus ti ficada pe l fe t qu e els a lt res dos ponents són cape
llans. Voldria remarcar, finalment, que la meva exposició se rà 
més aviat op ti m is ta. Procuraré fer l'anàlis i d'unes dades objec ti
ves però en aques t in ten t, com en tota anà li s i, hi intervindrà la 
s ubj ec ti vitat, tant pe l que fa al valor que es dóna a les dades com 
a la seva se lecció més O menys conscient. Això tindrà avantatges 
i inconveni ents, però pe rmeteu-me que oblidi els inconven ien ts, 
pe rquè ja hi ha molta gent propensa a veure sob re tot les om
bres, gent q ue d iu q ue no es pot fer res , que s'ha de plega r. Déu 
no ens ha enviat a la vida perquè pleguem. Qua n mo rire m ja 
plega re m d'aquesta feina terrenal. 

Panorama de la situació politica a Catalunya 

En el títo l que se'm va do nar per a aques ta ponència es pa r
Ia del redreça men t de Catalunya com a interpeUació a ls cris
tians. La paraula interpeHació m 'ha fet pe nsar. E videntment no 
es tracta d'un mot nou s inó d'un mot que a ra s'ha posat en cir
culació p ràc tica ment només entre els c ris tia ns, ja que l'altra 
gen t gaire bé no c i fa servir. Jo m'he preguntat per què; i se m 'ha 
ocorregut que potser es tracta d 'una traducció eclesial d'un mot 
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d'ús més secular: el mot desafiament. Desafiament va començar 
a estar de moda no fa gaires anys, als Estats Units, en tre els 
sectors po líti cs liberals - que en llengua tge europeu vol dir pro
gressius-, els quals parlaven dels desa fiaments dels temps nous; 
després la pa raula va passar a l llenguatge dels polítics europeus 
i al món de l 'empresa, dels execu tius, etc. Em sembla, doncs, que 
interpeHació és una versió ecl esia l d'aques t desafiament secular. 
Seguramen t cap dels dos mots no està prou ben aplicat ni ex
pressa prou bé a llò que volem dir, però substancialment són el 
mateix : tots dos mots, en el fons, volen dir que els temps can
vien d'una forma accelerada, que ens plan tegen una sèrie de 
problemes i ens demanen una sèrie d'accions com a resposta . .E:s 
evident que els temps han canviat molt tan t a Catalunya com a 
la resta de l'Esta t espanyol. En un a rticle que vai g pub licar l'oc
tubre passat, «Sembla que sigui un somni», em fixava en unes 
paraules del pres ident Tarradellas pronunciades quan va anar a 
M ad rid per segona vegada abans de tornar a Cata lunya. El pre
s ident, parlant del canvi que hi ha hagut a Espanya aq ues ts dar
rers dos anys, va di r: «Sembla que sigui un somni el que ha 
passa t, si ho compareu amb el que hi havia fa dos anys, encara que 
aquesta etapa hagi es tat llarga i difíci l.» Jo m'estranyava una mica 
en veure que algú, i més un polític, deia públicament que això sem
blava un som ni . Per què sembla q ue hagi estat un somni ?, per què 
sembla increïble?, per què sembla mentida?. Aques tes pa raules, 
referents als canvis que Iols coneixem, són dites molt en privat. La 
gent del carrer les hem pronunciades moltes vegades, en canvi els 
polítics només les diuen en p rivat. I per què no diuen a llò que 
tots coneixem? Jo comprenia molt bé que tant els polítics que es
(:l li en el poder com els de l 'oposició no diguessin en públic que 
a;xò sembla que sigui un somni. Pel que fa a ls polítics q ue de te
nen el poder , en gran part provenen del franquisme, amb el qual 
han coHaborat durant més o menys anys d'una forma es treta. Per 
això és com prensible que no diguin públicament que sembla un 
somni , ja que això desviaria immediatament la nostra atenció cap 
als temps passats i significaria reconèixer que ells han coHabo
rat amb el franquisme i que després han es tat incoherents amb 
aquest sistema, o infidels o, si voleu una paraula més gn.tixuda, 
traïdors . I::s natural , doncs, que no ho diguin, que no pos in l 'ac
cen t en la magn itud del canvi polític. Pel que fa a ls po lítics de 
l'o posic ió, també trobo no rmal que no diguin públicament que 
sembla que s igui un som ni , perquè tothom té els seus mites, i en 
certa manera un dels mites de l'oposició és que aquest canvi s'ha 
produït gràcies a les forces polítiques de l'oposició i a la pressió 
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popular. Aques ta afirmació en part és certa pe rò és evident que 
hi han inte rvingut 1110lts a ltres fa ctors, i si els partits de l'oposi
ció reconeguessin públicament que sembla que sigui un somni, 
això fó ra reconè ixe r que també una sèrie de polítics que actua l
ment de tenen e l poder han tingut un paper important, de vegades 
molt important, en aquest canvi. 

Pe rò, s i ens hi fixem, sí que sembla que sigui un somni. Si dos 
anys enrera, l'octubre del 75, se'ns hagués ocorregut, per exem
ple, que es podia signar e l pac te de la Moncloa, que, segons diuen, 
ha es ta t urgit més o m nys pe r Swírez i Carrillo, ens hauria sem
blat impossible que un polític jove amb un càrrec en el Movi
miento i un comunista, que era la bèstia negra número u del rè
gim, poguessin arribar a posar-sc d'acord per a fe r aques t pacte. 
També ens hauria se mblat un so mni ara [a dos anys la idea que 
ci vell president de la Generalit a t a l'ex ili pogués to rna r a Cata
lunya, en olor de multituds, amb una Generalitat ni que (os pro
visional. Ens hauri a sembla t increïble, totalment fal s ... Podríem 
continuar amb una sèri c de fets , en la transició a la democràcia, 
però no cal. 

Sembl a un somni, pe rò jo cm preguntava si és higiènic men
ta.lment no dir en públ ic les coses que diem privadament. Això 
no és gaire pos itiu, ja que po t produir com una esquizofrènia en
tre la vida privada i l'actuació pública , i ens podria arrabassar 
una ce rta confiança que ens és molt necessà ria , perquè aquest 
canvi s'ha aconsegu it gràc ies n la influència de persones, sec tors 
socials i forces polí tiques molt diversos. Certament tot s hem tin
gut a lguna part en el canvi , i em sembla que ens convé el senti
ment de confiança d 'haver assolit una cosa important , pe r tal de 
pode r continuar treballant en e l que encara ens cal aconseguir. I 
acabava dient en l'a rticle esmen tat que havia calgut que tornés 
un po líti c de l'exili pe r a dir públi cament , sense les reserves dels 
a ltres, que semblava que e ra un somni. 

Previsió del nostre futur 

Aques ta fóra la primera visió de l'actualitat, la qual ens porta 
cap a l'examen de les causes d'aquest canvi, però a ra no es tracta 
de parlar del passat s inó del (ulur, del fulur immediat, de l'any 
que ve o dels pròxims dos anys. I com aniran les coses? Adme
tent ci risc propi de les profecies, i a part esdeveniments interna
cionals imprevisibles que podrien canviar la situació, em sembla 

21 



que es poden fe r algunes previsions. Pel que fa al recone ixement 
de Catalunya, penso que en aquest lapse les Corts Espanyoles 
aprovaran l'Estatut , un estatut digne d'aquest nom. l per què ho 
penso? Perquè d 'una manera molt enèrgica. i alhora hàbil i intel
¡¡gent , s'ha plasmat la volunta t del poble cata là , una voluntat àm
pliament majorità ria. d 'arribar a un Estatut digne d 'aq uest nOI11. 
Pe rquè en a ltres naciona litats de l'Esta t espanyol hi ha un a volun
tat semblant; perquè en altres regions espanyoles tot aques t pro
cés ha desvetllat ta mbé la inquietud de tcnir una certa autonom ia. 
certament més limitada que la nos tra, però a l ca p i a la fi una cer
ta autonomia davan t les ingerències i la prepotència del poder 
central de l'Estat espanyo l. 

Hi ha, a més, un re t impo rtant en re lac ió amb e l temps de la 
República: una evolució a l cap i a la fi innegable de les forces 
d 'esquerra que es lOl'nen més comprensives vers els fets au tonò
mics i ¡'existència de nacionalitats i regions a Espanya. Encara hi 
ha un a ltre fet important: l'ex is tència d'un gra n sector de centre
dreta. amb totes les implicacions ecònomico-socials que a ixò com
po rta, a mb cI convencimen t que si c i problema de les naciona li
ta ts i regions dc l'Estat espanyo l no es reso l d 'una manera seriosa, 
la democràcia és invi able a Espanya. Em sembla, doncs, que s'a r
r ibarà a aco nseguir l'Es tatut. La lluita pot ser molt lla rga, compli
cada i difícil, però crec que s 'arribarà al final d'aquest procés. 

També es pOL preveure que es consolida rà la democràcia políti
ca a Cata lunya i a Espanya. Em baso per a aquesta afirmació 
en e l fet que no hi ha alt e rn at iva, o que l'alternativa fóra ca tas
tròfica . Una a lt ernativa d'invo lució fóra ca tas tròfica i no e veu 
viab le ni pe r ulla majoria de ciutadans ni pe r la maj oria cie les 
forces polítiqucs. Malgrat , doncs, les difi cultat s quc pugui haver
hi , crec que e l procés dc consolidació de la democràcia política 
anirà endavant. La situació actual és fruit d'un pac te dc Ics di
verses forces polítiques, i aq uestes no ten en cap altre camí viable. 

Tocan t a les transformacions sòcio-econòmiques e l pronòstic 
po tser hauria de ser més rese rvat. A l'Es tat espanyol es viu un 
problema econòmic greu que tots coneixem, fruit princ ipa lment 
de dos fa ctors: la cri si del petroli de l'any 1973 i la manca de 
mesures econòmiques adequades davant aques t fe t en l'à mbit de 
l'Estat espanyol, com Ics que es van prendre en la majoria de paï
sos de l'Europa occid en tal. No hi ha hagut una adaptació de l'e
conom ia als nous temps, és a dir, a un capita lisme una mica re
novat. També en això l'alternativa fóra catast ròfica, i no crec que 
pugui interessar a cap cie les forces econòmiques més importants 
una involució d 'aquesta mena , ta l com sembla demostra r e l pacte 
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de la Moncloa. La situació deurà ser difícil durant bastants me
sos, però al final d'aquest lapse estarem situats en una platafor
ma menys incòmoda que l'aclual , malgrat que la plataforma no 
tin gui ga ire més justícia socia l. 

Quines perspectives té el mÓn de la cultura en sentit més am
pli? Aquí sí que sembla que és difíci l dibuixar unes perspectives 
de futur ja que hi intervenen molts altres factors imprevisibles. 
Em sembla que actualment a Ca ta lunya, Espanya i Europa traves
sem uns moment s d'aton ia cultural. Fa temps que no ha nascut 
cap moviment cultura l que hagi arribat a diversos sectors del país 
amb una certa amplitud i que hagi projectat la societat cap enda
\'ant. Si so rgirà o no a lgun moviment cultura l, no ho sé, però el 
cert és que Cata lu nya és un poble petit, i que, com tots e ls pobles 
petits, no tenim capacitat, o no acos tumem a tenir-ne, per a crear 
cap d'aquests moviments cul turals amb un influx que arribi més 
en llà de les pròpies front eres. A Catalunya vivim, hem viscut sem
pre, cu lturalment parlant, una mica a remolc de les descobertes i 
e ls co rrents d'altres països, més forts i poderosos per a crear 
aques ts corrents. Ten im, això sí, individualitats molt importants, 
i una obertura i un interès viu vers els corrents culturals d'Euro
pa. Crec q ue en l'aspecte cu ltu ra l, la ll iberta t cI'expressió carac
te ritza rà e ls pròxi ms dos anys i posa rà en relleu la realitat del 
país. Com també prendrà relleu el procés de secularització que es 
viu des de fa temps a Catalunya, però del qual no érem conscien ts 
a causa de les antigues estruc tures franquistes i dc la tran sició. 
Durant aquest període quelcom amagava aquesta realitat cultural 
de la secularització, en la qual l'Esglés ia sol perdre influència i 
c redibilitat. Aquest seria a grans tre ts el panorama cultural d'a
quests pròxims dos anys. 

Quines interpeHacions i quins interrogants plantejarà cada un 
d'aques ts problemes a ls cristia ns de casa nostra, a ls cris tians ca
talans? 

Catalunya i el futur 

Vegem en primer lloc la construcció de Catalunya com a na
cionalitat. Probablement aq uí es plantejaran una sèrie de proble
mes que fan pensar una mica, pel fet que actualment l'Església 
a Catalunya, a Espanya, a Europa i a tot el món ha tingut una 
sèrie de tasques difícils, sovin t doloroses, de reconciliació: re
conci liació amb la democràcia polít ica, amb la transformació S" 
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cial moderna, amb les noves formes cultura ls. Aquestes recon
c ili acions han esta t més o menys aconsegu ides; en ca nvi, a grans 
trets podem dir que no ha calgut una reconciliació de l' Esglé
sia amb la defen sa de la personalitat ca ta lana. No és aq ues t el 
moment de fer his tòria, però tots sabem que des de la Renaixen
ça, des del moviment modern de reivindicac ió de Catalunya com 
a persona litat -se n'hagi dit nació o se n 'hagi dit regió-, una 
gran part de l'Esglés ia ha esta t a l costat d'aquesta reivindicació_ 
Des del segle pas a t hi ha hagut figures de l'Església, començant 
per Torras i Bages, que han aportat una aj uda i un recolzament 
important s e n aquest procés, i fins i tot durant els da r rers de
cennis ombrívols del franqui sme ningü no s'ha estranyat que un 
cata là pugui ser c ri stià i que un c ristià pugui ser català i defensi 
la personal itat de Catalunya. En general, a ixò no ha es tranya t 
pas, s í que, en canvi, en certs ambients podia fer estrany, fa uns 
quants decenni s, que un cris tià català fos pa rtidari de l sociali s
me, molt en tusiasta de la democràcia i obert a de te rminats cor
rents cultural s. Els anys cinquanta crec que ningt'1 no s'estranya
va que un ca pe llà fos de la «ceba », pel fet que en gene ral l'Es
glésia, amb totes les excepcions que vulgueu i amb tots els tras
balsos de l franquisme, era arrelada a l país. Pcnso que, en el fons , 
ara no ca l aq ucs ta reconci liació dels cris tians amb Catalunya: e ls 
cristians de Catalu nya es tarien en aquest punt més ben situats 
que no pas en a ltres aspectes per a afrontar la recuperació ju
rídi ca de la personalitat nacional cata lana. 

Això no obstant, crec que a ls cristians dc Catalunya se'ns po
den plantejar a lguns problemes, a lgunes tens ions. Du ran t aques ts 
anys hem viscut una consciència nac ional perseguida, oprimida 
i discriminada , i els cris ti ans hem contribuït força a aq ucst rc
dreçament. Això em fa pensar en una fra se que trobo encertada: 
«el naciona lisme només és bo mentre està oprimit ». El nacio
na lisme català i la reivindicació de la pe rsonalitat catal ana han 
estat oprimits i en aquest sen tit fóra và lida ta fra se que acabo 
d'esmenta r. Ara estem en una si tuació de transició, però si les 
previs ions, les meves i les d'alt res, no fallen, la nacionalitat ca
ta lana deixarà de ser oprimida i hi haurà una nova situació. Vo l
dria fer nota r que parlo sobre aquest aspecte referi nt-me a un 
punt de vista que crec que és majoritari entre els ca talans, j en
tre e ls ca tò1ics cata lans. Aquest punt de vista pot ser molt mati
sat , però en definitiva és favorable a l'autonom..ia catalana , a un 
estatut rea lment digne d 'aquest nom , s i bé amb diferències se
gons es trac ti d'un Estat regionali tzat o un Estat de tipus fede
ra l. Em sembla, doncs, que ens trobarem en un pas que pot plan-
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tejar alguns problemes: el pas d'un nacionalisme oprimit a unes 
nacionalitats reconegudes, pot ser amb limitacions i problemes, 
pcrò unes nacionalita ts que han deixat de ser oprimides. I això, 
des d'un punt de vista cris ti à, pot plantejar a lguns problemes, a l
gunes tensions, com tots els nacionalismes quan arriben a una 
situació de reconeixemen t públic . 

Potser encara hi ha o hi hau rà certs tics naciona lis tes que 
cm sembla que són anticristians, els quals en una si tuació de re
press ió són molt més comprensibles, però que en una s ituació 
de major lli bertat no scrien comprensibles ni acceptables. Hi hau
rà, doncs, aquesta llu ita en la qual crec que naturalment partici
parà la majoria dels catòli cs ca talans perquè els drets nacionals 
de Catalunya siguin realment reconeguts i perquè continuï i es 
reforci l'arrelament cie l'Església ca talana en la pròpia te rra. Una 
a ltra tens ió possible és la creada pe l problema dels immigrats, 
probkma prou conegut i sob re e l qua l parlem molt però potser 
encara no parlcm prou. o em referiré a les minories d'im
migrats que detenen llocs de poder o llocs més o menys elevats 
de l funcionariat, e ls qua ls sov int poden venir amb una mentali
tat de discriminació i fin s i to t cic conquesta, si nó a la gran mas
sa de ls immigrats . Jo diria que, mal grat tot, hi ha hagut bona 
volu ntat ent re totes ducs comunitats, enlre els nascuts a Cata
lunya i els qui han vingut aqui a cercar llar. Hi ha hagut fric
cions o reaccions nega tives per ambdues parts , és cert, però em 
sem bla que en general han tingut bona volunta t e ls uns i e ls a l
t res, una bona voluntat de convivència. Ara bé, aquesta bona vo
luntat bàsica d 'ambdues comun itats no elimina el fe t indiscuti
b le que la gran majoria d'aques ts immigrats aquí reslen discri
min ats per raó de classe. Si han vingut aquí ha es ta t evident
ment perq uè a Ics seves terres, per una sèrie de causes econò
miques i polítiques , no hi havia fe ina i aquí n'h i havia més, i com 
que es necessitava la seva coHaboració han vingut a treballar 
aq uí. Normalment la majoria s'i ntegren, però hi ha una situació 
evident de discriminació de classes, i aquest problema pot c rear 
tensions entre aq ues ts drets innegables, els drets nacionals, i e ls 
dre ts també innegables de l món del pro letariat. Això pot crear 
entre e ls c ri st ians una tens ió e ntre la defensa d'aquests dos drets, 
sobre si cal a tendre m és els uns o bé cal atendre més els altres. 
Aquest és un problema que està plantejat i ja veurem com es 
resol en les interpeHacions d 'avui dia. I un altre problema impor
tant : fer que la nostra solidaritat amb els pobles subdesenvolupats 
d'Espanya sigui realment efectiva. 
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la democràcia política i el futur 

Pel que fa a la democràcia po lítica, ¿hi ha al gun problema 
que pl antegi a tenció especial als ca tòlics? Ahir va do minar a l'Es· 
glésia una malfiança vcrs la po lítica, i això no fou pas una edu
cació cívica exccHent per als ca tòlics . Però això passà en un ahi r 
ja una mica llunyà i és certa l'evolució dels darrers decennis en 
insisti r en ci deure de participar en la política per part dels ca
tòlics. Segura ment en aquest aspecte no hi ha dife rències entre els 
ca tòlics i els que no s6n creient s. La gran majori a dels uns i 
dels a ltres ha n accepta t la democràcia po lít ica. El s poss ibles pro
blemes poden raure, pel que fa als ca tòlics, en uns alt res punts. 
Primerament, l'acceptació rea l del plura li sme polític dels catò
lics. Hi pOL haver una tensió ent re la unitat de fe i la unitat 
eclesial i cI plu ralisme polític. Les eleccions del I S de juny van 
demostrar amb ev idència, per exemple, que existeix ci pluralis
me polftic dels catòlics. Però a vegades pot ex istir una certa ten
sió en això, que podria mani festar-se en l 'intent, encara que fos 
poc conscient, de defensar la pròpia opció com l'única accepta
ble pel ca tòlic, com l'única q uc pod ria deduir-sc lícit a ment de 
l'Evangeli . 

Hi pot haver, també, un altre problema que ca ldrà superar 
en la vida democrà tica. I és la possible tensió entre l'afany d 'abso
lu t que hi ha en tot ésser hUJnà, però encara més en els quj te
nen una fe religiosa, i la pràctica polít ica. Durant els darrers 
anys, ¿no hi ha hagut a vegades una mena de visió religiosa de 
la política per part de força cristians? Això era explicable per 
ci rcumstàncies històriques: era una reacció contra aquella mal
fiança trad icional i era larnbé l 'afirmació, contra la dictadura, 
dels drets polít ics de tots els ciutadans. Però hi ha hagut a ve
gades com un tras lla t d 'una visió re ligiosa a la políti ca. La po
lítica democràtica, aleshores, podia ser presentada com una me
na de cel: bé sense cap mal. Una visió molt poc realista que no 
tenim en l 'àmbit professional, en ci familiar, etc., i que ajuda
ria a explica r el desencís de força persones quan han entrat més 
plenament en la política: militant en un partit, per exemple. N o 
ha estat, aleshores, cosa excepcional que hi hagués ca tòlics que 
es desencisessin fora de mida. Com si esperessin que, en la polí
tica, dins d 'un partit, to t fos bé, to t fossin àngels. Això no ha 
de portar, evidentment, els catòlics a tenir una visió de la po
lítica simplement, i fins i tot cínicament, pragmàtica. No! Però 
sí que és un advertiment a no fer del món polític un absolut, i 
a no traslladar al món de la política unes certes exigències ma-
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xima li s tes, com s i la política democràtica i els partits polítics 
fossin una mena d'orde contempla tiu que aspira a la perfecció 
més es tricta. Una cosa és la fid elita t pràctica a uns principis ètics, 
i una a ltra aq uesta act itud no gens realis ta. 

L'economia i el futur 

Pe l que fa a les transformacions sòcio-cconòmiqucs, c rec que 
durant aquests dos anys no hi hau rà grans transformacion s n i 
a Catalunya ni a Espa nya. Hi haurà a lgunes transformacions sò
cio-econòmiques rea ls, i a ixò pot pla ntejar també a lgun s proble
mes als cris tians, perquè du rant el franquisme, de tran sforma
ció sòcia-econòmica important o estruc tural, no n 'hi ha hagul 
ca p; només hi ha hagut un desenvolupament econòmic, i res 
més. Alguns cris tians. impul sats per un negu it d'inspirac ió hu
mana i cristiana, pod ien afirmar amb fac ili ta t que cali a reformar 
les est ructures, i fin s i tot dir-ho d'una manera vigorosa. Pe rso
nalmen t, en a lgunes reunions pensava que d ir això estava molt 
bé, però que potser només serv ia pe r a tra nquiHitza r la cons
ciència ja que durant e l franqui sme, de reforma d 'es tructura, no 
podia haver-n'hi absolutame nt ca p. No crec que duran t aquests 
dos anys hi hagi reformes renis dc les estructures. Ara, crec que 
és possible quI.! hi hagi transformacions sòcia-econòmiques d'una 
certa importància i, per consegüent, un acostament a l moclel so
c ia l i econòmic de l'Europa Occidental, a la qual pe rtanyem , amb 
a lgunes reform es q ue aquest fe t pugu i implicar. 

Per exemp le, darreramen t ten im e l projecte de reforma fi sca l 
ja presenta l a les Corts. Certamen t la refo rma fi scal presentada 
per Fernúndez Ordóñez 110 és gens revolucionària, però s í q ue és 
una reforma efecti va per poder canvia r una mica e l s istema fis
ca l vigent fin s a ra, e l qua l p ro tegia eviden tment les capes més 
poten ts econòm icament de la societat. No he vis t que aquest pro~ 
j ecte desve tll és gaire entus iasme, i de fet es tracta d'una refor~ 
ma fi scal que ens pot acostar a uns certs nivell s europeus neo~ 
cap ita lis tes, no pas socia li s tes, encara que inclou reformes inne
gab les. Aques ta man ca d'en tusiasme pot ex plicar-se pe r una sè
rie dc raons: el fet que aquesta re forma hagi estat realitzada per 
un Esta t encara molt centrali tzat, on encara pot ser vàlida la 
cor rupció ad mini s t rat iva tradicional; el temor que unes reformes 
fisca ls bon es e n prin cipi no se sap com seran aplicades, s i la dis
tribució del que es recapti serà justa o s i els més pode rosos con
t inuaran prac ticant el frau fisca l. Amb to t, malgrat les expli ca-
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cians que puguin donar-se, el fel és que davant una reforma evi
den t, malgrat que es lI'act i només d 'un petit intent de reforma 
econòmica i social, no he vist cap gran entusiasme entre els par
tidari s de ca nviar les estrucLUres. 

l!s aquí on pot ser caldria plan teja r un dels problemes més 
greus que ten im els c ris tians ca ta lans, com també la immensa 
majoria dels cris ti ans, almenys de l món occidental. Crec que val 
la pena dir a lguna cosa d 'aquest fet prou conegut. Resu lta que, 
per una sèrie de raons hi s tòriques sabudes, hem vingut a parar 
a un fet que preocupa i planteja molts problemes: el fet que la ma
jo ria dels crjs tians (això segurament s'hauria de precisar socio
lògica men t, pe rò crec que a ra i aq uí ja pOL ser vàlid) s iguem de 
classes mitjanes, de c lasses que normalment no necessitem amb 
urgència , d'una manera vita l, transformacions econòm iques pro
fundes. Venim de l'Evange li , venim d'una proposta que és revolu
cionària en e l sen tit de proposa r un ca nvi radica l de les escales 
de \'alors. ':'5 evident que els primers temps el cristianisme apa
reix com a revoluciona ri, però, per una sè rie de fets his tòrics, a 
Europa aquest cris tianisme s'ha enca rna t, és més aviat viu , no 
pas enmig de les classes obreres, els prole tari s que són e ls qui 
vitalment necessiten canvis impo rtants en l'economia i en l'orga
n ització de la socie tat, sinó que està present en tre una sèrie de 
classes mé o menys ins taHades en e l s is tema econòmic. Aques
ta con tradi cció entre la pertinença a la classe, a llò que demana 
la classe social, i a llò que demana un cristianisme exigent, un 
c ris tianisme rea lment evangèlic, és una inte rpeHació d'avui, però 
davant la poss ibi lita t real d'a lguna transformació, potser petita 
però rea l, de l'orga nització econòm ica i social, aquesta interpel
lació pren re lleu i pot constituir un dels problemes més impor
tant s pe r als cristians en aquest redreça ment de Catalunya, 

La cultura i el futur 

Fi na lmen t, quins prob lemes pal plantejar-nos l'evolució del 
món actual durant e ls pròxims dos anys? En p rimer lloc, ja he 
d it que hi hau rà la consolidació de la ll ibe rtat d 'expressió, que 
serà la menys discut ida de totes. Gràcies a a ixò apareLxeran una 
sèrie de corrents que es manifestaran d'una forma habitual a Ca
talunya. Quins problemes se'ns plantejaran? Durant els darrers 
temps del franqui sme, c ree que en bona part gràcies a una sin
ceritat cristiana, va haver-hi entre molts sectors cris tians de Ca-
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talunya un neguit en la lluit a pels drets humans, és a dir, per la 
llibertat, la justícia, e tc. De fet ha estat un neguit d'inspiració 
cristiana i una tasca moltes vegades real i amb una certa opera· 
tivi ta t. Però ta mbé podem preguntar·nos si aquest descobriment 
de Ics dimensions de l'Evangeli no amagava uns certs dubtes, i 
fins i Io l de vegades un ce rt buit. Per malament que s'hagi po
gut fer la transmissió de l'Evangeli, una de les seves dimensions 
essencial s seria e l q ue en ll engua tge d'ahir se'n deia atenció prio
ritàr ia als pobres i en llengua tge act ua l cn diem atenció pdo· 
rilària a ls oprimils, a ls marginalS, elc. Per malamenl que s'hagi 
pogut fe r aquesta transm issió, això és una realitat que la immen· 
sa majoria de ls cris tians no pot oblidar. S'es tà en desacord vi ta l 
amb a ixò, però és una cosa que no es pot amagar. Molt bé que 
hi hagi un desvetllament de la consciència en aquest aspecte, però 
què ha passat en Ics a lt res dimensions de l'Evangeli? 

Aquest desveli lament de la importància de la defensa dels 
dret s humans, a Catalunya his tòricament ha coincidit amb l'en· 
trada de la secul a ri tzació i la cri s i del postconci li. Em sembla 
que LO LS vàrem rebre e l conci li amb entusiasme i esperança, i, 
com acos tuma a passar, després ha es tat més criticat. Po tser en· 
ca ra manca temps per a pode r saber què va signifi ca r dc fet el 
concili , pe rò les cri tiques poden tenir una certa part de raó en 
afirmar que e l concili, lOt i Ics seves coses positives, no va plan. 
tej a r a fon s l'aprofundim ent de l contingut de la fe , de la formu 
lac ió de la fe en e l món d 'avui . Aquesta és un a de les coses que 
ha aparegut més o menys públicament en la c ris i de l pos tconcili . 
Molts cris tians compromesos en aquesta lluita a favor del s dre ts 
huma ns. ¿tenien o tenim tan clares totes aquestes altres qües
ti ons sobre ci contingut de la fe i sobre la formu lació d'aquest 
con tingut ? Durant molt temps, quan la lluita pels drets humans 
e ra urgen t, aquest fe t podia amagar aquell buit o aq uelles incòg· 
nites. Em sembla que aq uesta és una de les interpeHacions que 
ci fUlur immedia t ens plan leja als cristians de Catalunya. Per
què si bona part dels c ris tians fos fidel a la inspiració cris tiana 
i treball és d 'una manera continuada en la recuperació de la lli
bertat nacion al de Catalunya , en la consolidació de la demacrà· 
c ia , procurés no tirar enrera davant les transformacions sòcio--eco· 
nòmiques que poden venir, s i a ixò anés acompanyat a l mateix 
temps d'una certa pri vatització de la fe , el panorama no se ria prou 
convincent. Crec que tota aquesta lluita pels drets humans és alho
I-a una proclamació de la bona nova , però en to t cas serà només 
una part de la procla mació de la bona nova. Després de les coses 
que han passa t a casa nostra sovint potser no sabem ben bé 
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què és aquesta bona nova i , pcr consegüent , no tenim gai re int c
rès ni neguit per in tentar de comunica r-la. Crec que aques t és un 
dels altres inte rrogants que es plantegen, interrogant cerla ment 
seriós per als cl"Ïs tians de Catalunya. Evidentment hi ha força 
gent que hi treballa; s' han publicat treball s i se'n deuen estar 
preparant d'altres sobre el contingut de la fe, sobre la seva va
lorac ió, sobre què és aquesta bona nova per a l món del segle xx, 
del darrer terç del segle xx, treballs segurament valuosos, i dic 
segurament perquè jo no els conec gaire, i s i jo no els conec ga i
re suposo que la gent menys posada en aquests assumptes no e ls 
deu conèixer gens. 

I se'ns planteja també aquest problema: a qui ens hem d'adre
ça r ? Hi ha una dimensió evange litzadora que no pot se r obli dada 
pel cristian isme però que de fct a casa nos tra ho ha estat , en 
bona part per cu lpa de la carcassa triomfalista de país catòlic i 
d'imposició del triomfal isme oric ia l, imposició que avui pot resul
tar compensada per una certa inhibició a l'hora de parlar del 
nostre cristian isme, inhibició ell part comprensible psicològica
ment després dc tantes imposicions triomfalistes, però que no 
es pot just ificar. Aquesta inhibició, d'a ltra banda, podria se r oca
sionada pel fenomen que he assenya lat, és a dir, pel fet que mol
tes vegades no parlem perquè no sabem ben bé el que hem de 
dir, perquè estem envaïts per dubtes i inseguretats. Però tot 
això ens faria defugir als cristians de Catalunya aquesta tasca de 
proclamació de la bona nova que em sem bla que és inseparable 
del c ristianisme. Aquest matí, quan venia cap aqui m'he fixat 
en una bona dona, ja gran, que fregava a te r ra a l'exterior d 'una 
llibreria; b tasca e ra evidentment rut inària i a mb Iota segure tat 
mal pagada. T m'he preguntat: q uè diem els cris tians a aquesta 
bona dona i a tanta gen t com e lla ?, ten im a lguna cosa per d ir
los? Si realitzem la lluita pels drets humans ja és moll (no vu ll 
minim itzar la importància d'això), però no tenül1 alguna cosa 

més per dir fins i tot en aquesta si tuació difícil de la pertinen
ça de la majoria dels cris tians a unes classes determinades? 

Els beneficis de la llibertat 

Ahir en Modes t Prals \'a acabar la seva exposició dient que els 
cristians de Catalunya SOI11 11101t pocs, i que ara ens adonem que 
som molt pocs gràcies a la s ituació actual de lli bertat, en la qual 
s'ha suprimit la tapadora artificial que ens oprimia. Va afegir 
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també, em se mbl a amb molt a raó, que ahir, quan l'ambient ofi
cial ens podi a fe r semblar que érem molts, també é rem pocs . 
Ara bé, aques ta afirm ació q ue som tan pocs es po t rela ti vitzar. 
En difc l'c nl s ocasions he fe l refe rència a la impressió que cm va 
produ ir una enques ta sociològica, suposo re lativame nt fiabl e, so
b re els cris ti ans que a Ca ta lunya van a missa e l diumenge. L'en
questa donava la xifra d 'un mil ió. He de dir que aquesta dada 
correspo n a fa un pa re ll d 'anys, però crec que Ics xifres no deuen 
haver canvia t gai re. ~s clar també que a ixò només és una dada, 
la q ua l s'hauri a de compl eta r mirant a quin secto r d 'eda t per
ta ny aquest milió, com es d is tri budx entre el centre de la ci utat 
i els suburbi s industri a ls, com es reparteix en el cam p, e tc. Amb 
lo t, la xifra d 'un milió, ma lgrat la devaluació de la pesse ta . sem
pre fa imp ress ió. Perquè aques t mili ó de pe rsones que va a missa 
és un índex de tants del possible c ri s tianisme, i e ns sugge re ix 
a lguna cosa to l i que po tse r no és e l més impo rtant. Un milió 
de persones no són tan poques persones. De vegades c reiem que 
som nom és e ls qui anem a les reunions , els qui ens apleguem , 
la majo r pa rt dels quals ja ens cone ixem ... , i que els altres es
tan a les tenebres exte riors i no tenen cap interès pel cris tiani s
me i qu e no tenim res a dir-los. A aquest milió de pe rsones, no 
tenim res a dir-li del nostre cristianisme? 

Fa poques se tm anes un a mic meu, molt conegut en l'àmbit 
espanyol, deia a Mad rid , to t co men tan t una situació greu que ha
via viscut junt amb a ltres am ics: «Hem os sa /ida de es te t rance 
con cierto decoro y S ÚI grave da;;o.» Aquestes pa raules, les apli· 
caria a l c ri s tianisme de Ca ta lunya després del rra nq ui sme, del 
qu al hem sortit amb «ciert o decoro» i «si» grave da ño». Això, 
gràc ies a Déu, ens és un mo tiu d 'al egri a, i també ens és una sor
p resa, ja que hi havia prou dades objecti ves per a pensar q ue en 
sortiríem molt pitj o r. Segons Modest Prats, una de les raons per les 
q uals n' hcm so rt it millo r del que es podia preveu re ha es ta t en 
gran part l'exis tència d'una minoria, reduïda, s i voleu, però viva 
i ac tiva, que no va acceptar e l rranqui sme i va fer rront decidi
da ment a l nacionalcatolicisme, a la di ctadura política, a la di cta
dura ca pit a lis ta , e tc. Aques ta tasca ha tingut el s seus fruit s: un 
d'ells és que e l conjunt de l'Església, i fin s i tot els ben amplis sec
tors que no van compartir aquella actitud, pugui acarar el futur 
des d'una plataforma d'humilitat, s í, però no de ca tàs trofe. 

Penso . doncs, q ue la situació no és tan ombrívo la com pod íem 
pensar . D'a ltra banda , c rec molt en cls benefi cis de la llibertat. 
Ara tenim sobre tot llibe rtat d'expressió i d'opinió, cosa que afa
vo re ix la llibe rta t de pensament. Durant el franqui sme moltes 
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vegades ens podia semblar que en l'àmbit priva t teníe m lli bert a t 
de pensament, però de fe t, d 'una manera inconscient, aquesta lli
berta t res tava obs taculitzada per l'ambient ex terior. Crec eviden t
men t q ue la ll iberta t beneficiarà e ls crist ians en la nova etapa 
ca talana que anem a emprend re, e tapa que per primera vegada 
durant molts decennis pOL mobil itzar una confia nça i un op ti mi· 
me cofl ectius per a construi r a llò que no havíem pogut ed ifica r 
du rant tant de temps: una societa t més justa, millor. Crec que la 
lli bert at bene fi ciarà també les tasq ues més específiques dels cn s
tians: la investigació, la revisió, l'aprofundimen t d'una sèrie de 
qües tions q ue he cen trat en el con tingu t i la formu lació de la fc . 
Ara bé, a ixò és vàlid si creiem en la ll iberta t i s i, en definit iva, te
nim confiança en ta ve ritat. De vegades potser no ap rofund im prou 
la verita t i no anem més enllà en aq uest te r ri tori que mai no s'aca· 
ba i que no arribarem a abastar del tOl, pe rquè ten im por de tro
bar so rpreses desagradables o perquè aquest terreny no ens agra
da, cosa q ue fa que ens re tirem a les trinxeres. S i tenim un amor 
realment profund a la veritat - la veri tat és Déu- c rec q ue els 
benefic is cie la llibertat són mol t important s en aquesta tasca, 
com també e n la continuïtat de la lluita pe ls drets de Ca ta lunya 
i dels ciutadans, i pels drets po lítics i econòmics dc la gran ma
joria oprimida. 

Com acabar aquestes mirades vers e l futur? Acabaré amb 
dues parau les dc l'Esc rip tura , connectades entre e ll es i amb tots 
aq ues ts p rob lemes sobre els q ua ls he intenta t de refl exionar en 
veu al ta . La primera pa raula és de Jesús a ls seus deixebles : «No 
ti ngueu por, sóc jo». L'a lt ra és de la Cc'\ rta de san t Jaumc: _La 
llei perfecta és la de lo lli bertat. . 

COLLoaUI 

J OSEP M. VllASECA - L'exposició m 'ha semblat ben centrada, in
te ressant i, sobreto t, optimista , cosa que ja ens convé ... Crcc, pe rò, 
que la contradkci6 entre els dre ts dels immigra ts i cls dels indfge
nes, ta l com es planteja avui, no hauria d 'existir. La dem ocràcia 
passa per l'autonomia, i e l futur dels immigra ts està en el fe t d'una 
Catalunya autònoma on els dre ts humans sigu in to ta lment respec
tats. Aques ta haurà de ser la posició realis ta dels partits autonò-
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mi cs; hi ha , pe rò, partits que posen en re lleu aquestes contrad ic· 
cions, amb fina litat s polítiques d 'un a ltre ordre. 

Tocan t a la reforma fi sca l, sóc me nys o ptimis ta. Aquesta re· 
forma no és ni una revolució fi sca l ni una re fo rma dc fons; és 
només una reforma tècnica, mo lL poc adeq uada a la nostra reali tat 
(d ife rent de la dels països més avança ts) i, a més, poc ambien tada, 
pel fet que no s'ha treba llat abans l'opi nió pública. Hi ha també 
un cert convenc ime nt que l'a pli cació es tri c ta i jus ta dels pape rs 
~erà mo lt d ifícil que es rea liLzi . 

Pe l q ue fa a l'escola, pode n plantejar-sc problemes greus. L'Es
glésia pot adop tar posicio ns pe rfectes des del punt de vista 
doctrina l, però pràct ica ment poc defen~ab l es, i poc conven ien ts 
de ca ra a l mante nime nt i la pro pagació de la fe. 

J Of\ N GO~tlS - L'aHusió al prob le ma de l'ensenyament ha estat 
certamen t oportuna, i conft:sso que l'omiss ió responia s imple men t 
a l fc t que aques ta qües tió no té prioritat e n ci cam p de Ics meves 
preocupacions .. Refe rent a la reforma fi scal, crec que ha d 'anar 
lli gada a mb la deb d rc t ~ nac io na ls i ci problema dels imm igra ts. 
Darrera ment s 'ha afermat la consciència de solidarita t de Cala· 
llinya amb e ls a ltres poble, dc l'Estat espanyol, però e n la nova 
si tuació ca l passar de les paraules a l'acció. El pas dependrà de 
l'orga nització de l' E~tat, dc la planificació d'una veritable demo
cràc ia, de la solidaritat en tre k~ nacions i regions dc l'Es ta t es
panyol, c tc. 

S f\ NTl AGO GUI LLÉN - Sóc optimis ta, però c rec que ens ma nca 
moral. Aques ts darrers temps, durant la dictadura, l'E sglésia cata
lana ha esta t un de ls grups social s que més ha contribuït a l mante
niment de l sentit català. Per exemple, mentre, fa deu anys, les for
ces ma rxis tes que més protagonitzaven la vida polílica clandestina 
e n e l nos tre país cons ide rave n la cultura catalana com una cultu ra 
burgesa, l'Església, com a grup social, admetia e l fet ca ta là amb 
tota norma litat. Avui, pe rò, com a grup social, hem pe rdut la 
mora l. De fe t, la lluit a contra la dictadura ha estat duta a te rme 
pe r m inories molt pe tites, cosa que ha de ixat els grups social s des
arma ts: he m ob tingut la glò ri a sense sacrifici , hem rebut la 
de mocràcia gra ti s. Actualment tenim tendè ncia més avia t a firmar 
les cartes que altres ha n escrit. Crec que ens cal la mo ral de selec
ciona r objectius, de donar una respos ta sense por a no estar de 
moda, d 'a tendre e ls sec tors més ma rginats ma lgrat que a ixò no 
s igui re ndible po lítica ment : ci sec tor dels vells, e l cie Ics fam ílies 
campero les i Ics e migrades, e tc . 
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JORDI LÓPEZ - El nostre poble ha contret un compromís de llui
ta pels dre ts humans, a lt rament no fórem on som. En aque t mo
men t , però, ja no es tracta de derensar-los e n abstracte sinó en 
concret . 

Avui , una gran pregu nta que tenim plantejada és: què diem 
els cri tian a la nostra societa t?, ¿continua valent el missatge 
d'a ll iberamen t que hem intentat d'anunciar-li fins ara? Perquè a 
la nostra societa t i a l'Església es dóna actua lment un deba t cu l
tura l p luralista i ober t: anem cap a ulla societat la ica i un es tat 
aconfessional. Per tant, els cont inguts de fe que he m de donar els 
c ri st ians han de ser planteja ts en funció d'aquesta societat lai ca. 
Ca l remarcar que Ics relacions Església-Es tat hauran de ser deci
dides a l marge de qual sevol privilegi, ja que no és veritat que el 
nos tre poble t O L e ll s igui ca lòlic. 

En la nova perspectiva d'aques la societat laica i pluralis ta , els 
cristians haurem d'aportar-hi motius d'esperança. 

JOSEP B REU - També jo sóc optim is ta. Voldria afegir, al que 
s'ha anat dient, una dada: que la mitjana d'edat dels capellans és 
de c inquanta-cinc a nys, i que en aquestes edats no se solen produir 
gai res canv is en la vida de les persones. 

Voldria dir que sovint els cape ll ans e ns acontentem amb reu
nions romà ntiques, de cai re re trospectiu, i amb celebracions d'ani~ 
versaris, q uall el que ca l és fer autèntiques reunion s de treball, 
amb ulla veri tab le opera tivi tat. 

J OSEI' M. MARTORELL - Ca l treballar per la construcció d'una 
Catalunya nova, pe rò l'Església ha de vet llar per la seva missió 
específica de propagar la Bona aLícia. Per mi, un dels grans pro
blemes és aq uest : quina serà ¡'ac ti tud dels cris tians més acti us 
(capell ans, laics, religiosos, reli gioses .. . ) enfron t dels 1l0 U S proble
mes que s'estan pla nt eja nt ? 
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L'ESGLÉSIA CATALANA 

AL LLINDAR D'UNA NOVA ETAPA 

JOSEP BIGORDA 

Marc de l'exposició 

1. El moment present és fràgil i vulnerable, encara. Tots en 
som prou conscients, tant s i en fem un diagnòs tic optimista com 
pessimista, tant s i ens referi m al moment ecles ial com al moment 
cívic. Les diverses vic issituds fan pujar i baixar e l termòmetre 
ele l'engrescament amb molla facilitat. Pe r això tindrà la seva im
portància sabe r que la meva reflexió (com, en general , loles 
aquestes jornades) ha tingu t lloc el dia 3 de desembre de 1977. 
~s, doncs, una reflexió và l ida avui. 

2. E l ret que grav iti tant sobre ¡'Església la seguretat de la 
seva sobrevivència i de la seva transcendència pol Fer que mai 
no tinguem massa pressa a treballar. Doncs bé, vull com ençar 
client que, s i ara e ns hem reuni t per reflexionar, ho hem fet per 
engrescar·nos a treballar, de segu ida , de cara a l futur. 

Les meves paraules volen contribui r, així, a la dinàmica ope· 
l"ativa que molts dels assistents enyo rem. D'entre la diversitat 
d'enfocaments que pot suggerir l'enunc iat - l'Església cata lana 
a l llinda r d'una nova e tapa- em decideixo per un plantejament 
d'ordre operatiu. Voldria indicar o suggeri r aquelles coses que 
hauria d'emprendre la nostra Església i Ics que es podrien anar 
realitzant a nivells més modestos. 

La pregunta que tinc present és aquesta: ¿quina és la praxi 
que co rrespon a l'Església catalana al llindar de la nova etapa on 
ens trobem? 

3. En definitiva, el punt de vista on vull s ituar·me és de caire 
pastoral. D'aquesta manera In'agradaria aportar un modest com· 
plel1lcnt a l punt dc vis ta cul tural que sobre el fe t re ligiós - i, 
dins del fet religiós, sobre l'Església catòlica- ha treballat fa 
poc e l Congrés de Cultura Catalana en el seu àmbit 24. Fins m'a· 
treviria a dir que, en tre la bibliografia que ens ca l manejar als 
qui sentim un interès pràctic j apassionat pel futur de la fe en el 
nostre poble, la ponència d'aquest àmbit, i, en gene ral , tot e l con· 
junt de treballs del Congrés, hauria d'ocupar·hi un lloc impor-
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tant. Ens poden ajudar a acos tar-nos a això que en diem la nova 
cultura ca talana -o, simplement, la cultura catalana-, la qual 
po t desvetllar en nosaltres, naturalment, reaccions i parers di
versos. 

4. E.s propi d'una perspectiva pastora l ap roximar-se a la s i
tuació his tòrica i socia l que afaiçona concretament e l Uoc i ci 
con tex t on és , viu i es mou l'Esglés ia cata lana. Només establint
hi un veritab le diàleg se rà possible descobrir les decisions espe
cífiques que li correspon de prendre . 

AI llindar de la nova etapa 

I. Cornençaré apuntant unes dades només per situar la nos
tra imaginació. Són , evidentment, molt incompletes. Però, en e l 
moment actual , seria im pe rdonable no tenir-les en co mpte o do
nar-Ics, s im plemen t, com a pressuposades. Ano taré aq ue lles que 
cm semblen decisives d'aquesta nova Clapa, d is tribuint -Ics en dos 
grups. 

a} Primer de tal ca l posa r-hi Ics e leccions del qui nze de j uny 
com a ta ls. Es un fet cabdal en la hi stòria del nostre pob le i en 
la configuració d'això que -amb una certa pretensió i amb mol
ta iHu sió- anomenem la nova c la pa . 

Immcdiata ment després de les e leccions, el SC lI resu lta t, q ue 
aqu í a Cata lunya ha esta t sensiblement diferent del d 'alt res in
drets de l'Estat espanyol. Aques t resultat ens ajuda - i ens obli
ga a lhora- a precisa r e l nostre panorama polític concret quan 
ens rc[e rim a la nova etapa. El que ha passa t a Catal unya -em 
refereixo a la vic tòria o, mill or dit, a l predomini de les forces 
d 'esquerra i d'esquerra social is ta- no es dóna en cap altre país 
de l'Europa occidenta l. Semblaria, doncs, poc adequat, s i volem 
dibu ixar la nova e ta pa ta l com es configura aquí, deixar que 
aq ues tes dades es dilue ixi n en e l conj unt dels resultats electorals 
de to t l'Esta t espanyol. 

Cal tenir present , també, el res tabl iment provisional de la Ge
neral ita t de Ca ta lunya, després del plebi sci t que va se r l'onze de 
se lembre. I en dic pleb isci t no pas en e l sentit jurídic del terme, 
és cla r, s inó per expressa r tota la força popula r que va tenir. 

Finalment, voldria deixar constància, d intre d'aquest apar ta t , 
del fenomen llibertari, tan real en el nostre poble, i que va de la 
revita li tzació de la CNT en el panorama sindical a tota una sèrie 
de moviments anarquistes que dibu ixen un venta ll molt vast i 
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acolorit; de la resurrecció d'aquell anarquisme tan arrelat a Ca
talunya, que tenia una autèntica pretensió de cultura popular, fins 
a les manires tacions més extremes d'avui, de signe contracultu
ra l. Fóra ben ingenu d'oblidar aquest sector, 

b) En un a ltre ordre de coses, recordem, també, la crisi eco
nòmica, amb les seves repercussions sobre els plantejaments sin
dicals i les postures cmpresarials, i també l'existència d'a lguns 
problemes d'ordre públic: la lectura de la premsa diària ens en 
va mostrant la realitat. 

2. Davant aquest panorama, tots utilitzem unes grans parau
les, indi cadores de la realitat que contenen i del futur que a nun
cien. 

La primera d'aquestes paraules és democràcia. Les eleccions 
són un fenomen realment democràtic, reconcgut com a ta l per 
to les Ics forces polítiques, potser mirat amb força reserves per 
ell es mateixes i per un sector important de la població, que no 
sap substreurc's als inte rrogant s, a les vaci Hac ions, a ls dubtes, 
matisa ts d'il'lusió o de desiHusió. Tanmateix , la paraula és ade
quada . 

Una a ltra gran paraula és Catalunya: expressa a lhora els resul
tats e lectora ls i el restabliment de la Generalitat. 

Com a tercera paraula hi posaria projecle de socialització. Els 
resultats e lectorals, amb predomini socialista, són gràvid s, a Ca
talunya, d'un ambiciós proj ecte de socialització, que no sabríem 
passar per a lt a l'hora dc situar-nos i de situar l' Església. 

Però enmi g d'aq uestes grans parau les que assenyalen el futur 
que conté i cap a l qual marxa i empeny el presen t, hi ha una pila 
d'ame naces emboscades en Ics ombres a què ja he al'ludit ara 
mateix: la crisi econòmica, amb les seves repercussions negatives 
sobre els plantejaments sindi cals i les postures em presaria ls, i 
els problemes de l'ordre públi c. Són realitats que pesen com una 
amenaça per a la configuració democràtica de la nostra societat. 
No es trac ta d'acréixer aquestes ombres ni d'ennegrir-ne e ls tons. 
Així, e l balanç que presenta l'ordre públic en aquest pas d'un sis
tema autocràtic a un de democràt ic tampoc no és tan a larmant, 
a desgrat de to t. [ la psicosi d'alarma -cal tenir-ho en compte
beneficia les forces feixistes. Però les ombres hi són. I tant O més 
perillosa que e lles és la seva explotació interessada. 

3. Davant d'aquesta realitat, que simplement he apuntat, se 
situa l'Església ca ta lana. La seva posició resulta difícil de deter
minar, perq uè, quan di em «Església cata lana», ¿a què ens refe
rim ?: a ls bisbes?, a ls capellans?, a ls qu i van a missa els diumen
ges?, a les inst itucions que, més o menys, depenen de l'Església ?, 
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a l món del s religiosos? D'aqu í que l'expressió « Esgl és i~ c ,¡]t~l a na » 
resulti molt imprecisa . Per a ixò són d 'agrai r e ls treba ll s d'anà lisi , 
com el que ha fe t Modes t Reixach en e l seu llibre Expectllli\'es i 
perspectives de l'Església ca talal7a . 

Per a la meva exposició em limitaré a dis tingir dos nivells. 
a) La Conferència episcopal tarraconcnse s'ha mostrat f~ · 

vo rable, en te rmes una mica abstractes, és cert, a l procés de de· 
mocratitzaci6 i a l restabliment dc la Generalita t : n'hi ha conslàn· 
cia documental, a lmenys en ducs reunions recents. 

Dc to ta manera jo posa ria modès tia en aquesta meva afirma· 
ció, encara que no sigui s inó pe r fe r honor al refinament i a la 
modèst ia amb què s'ex pressa la ma te ixa Conferència, que no 
sembla voler utilitzar un ll enguatge ho mo logable a mb c i dels par· 
lilS políti cs. Expressant·se a ixí, hi dóna un matís intencionat , que 
ens convida a la prudència ~ l'ho ra d'entrar a anal it za r e ls con· 
tinguts de la democ ràcia. L'acti tud inic ia lmen t favorable queda 
mati sada. 

Pel que I-especta a la Generali tat, voldria fe r notar, també, 
que e ls bisbes mostren una re ti cència a do nar a la se\a Conre· 
rència el qualifi CÀ:'1t iu de ~ca talana »: es posen «tarraconen se». t~ 

cla r que ci Primat de Tarragona ha de contin uar essent-ne el Pri· 
mat: pe rò q ue aquest proced ir no resulti una forma d'afavorir el 
llenguatge híb rid que s 'utilit zava a l'època franqui s ta, quan en 
comptes de Cata lu nya deien «Nordeste ». El fe t és que ci llengua t
ge episcopal es manté, també aqu í, a una certa d is tància del dels 
partits polít ics. 

Quan de ixem les dues primeres parau les - democràcia i Ca
tal unya- i ens acos tem a la terce ra - procés de social ització
veiem com l'actitud de la nostra Conferència episcopal resulta, ja 
d'ent rada, una mi ca re ticent en front del propòsit concret que en 
pro pugnen les forces e lectora ls majoritàries a Cata lunya. Fona· 
mentalment pe r raons ideològiques, és c la r. Pe rò, a na nt més 
endin s, pOlser hi ha t::l.Inbt! raons d'ordre instit uc iona l (la imat
ge de la ins titució) i raons d 'int e rès en c i sen tit més pu r de la 
parau la: e ls bi sbes semblen inte ressa ts a mantenir la ima tge i 
l'es tructura actua l cie l'Església amb vis ta a l'acompli ment de la 
seva missió. 

Poscm l'exemple dc la qües tió escolar. La Confe rènc ia episco· 
pal tarraconense ha manifestat e l seu desig sincer que tOLS els 
infants tingu in accés a la cultura: no es pot negar hones tament. 
Pe rò també és cert que el plantejament d'aquest tema, l'ha [et des 
d'una act itud de defensa dels dre ts dels pares o de la ma te ixa 
institució eclesiàs tica. [ així ha donat la imatge que, a ls seus ull s, 
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la defensa d 'uns dre ts concre ts passava a l davant d 'una cosa que 
sembla més p r imà ria: la socia lització de la cultu ra . Les formes de 
concreta r-la, aquesta socialització, són d iverses i discutibles, cert. 
Però és un fet : dava nt el propòsit concret de socialització de la 
cultura que propugnen les fo rces polítiques majo rità ries a Ca ta
lunya ha aparegut, en primer lloc, com un reflex de defensa. 

b) Deixant ara e ls bi sbes cata lans, passo a pa rla r dels catò· 
li cs. Hi incloc , ind iscrim inada men t , laics, cape ll ans, religiosos i 
re li gioses. 

Doncs bé, el pr imer que ca l d ir és q ue no p resenten pos icio ns 
mono Ut iq ues, s inó q ue fa n pl antejaments plura ls. Més encara, no 
crec q ue es pugui d ir q ue la seva norma general s igui de referi r
se a les pautes que ha donat la jera rquia. Si volem establir una 
re lac ió, haurem de dir , em sembla, que ni la Confe rència episco
pa l tan-aconense ha deduït el seu pensamen t de la fo rma com 
pensen i s 'ex pressen els ca tòlics, amb la seva pl ura lit a t, ni els ca
tò lics han tre t e l seu de les orien tacions doctrina ls dels bisbes 
ca ta lans. La conclusió és q ue ens trobem enfron t de di nà miques 
d iferents. 

Per a ixò permeteu-me que em faci ressò aqu í de la incomod i
tat que ex peri mentern a lgun s ca tòl ics davan t el Fe t sovinteja t que 
la Conferència episcopal tarraco nense pa rla com un subjecte que 
de fe t ens rep resenta (els ca tòlics, tan plurals) sense dir explíci
tament q ue hi ha ca tò lics que no tenen e l mate ix esq uema sobre 
la qüest ió de la qual e lls parlen . Pe r cont inuar amb l'exemple an
terio r, fa l'e fec te que els bisbes tenen un pensament pres sobre 
la manera com hauria de ser l'organització de la cul tura, un pen
sa ment úni c, que vold rien que fos l'ex pressió del pensa ment catò· 
li cament més ortodox i q ue fos igua l pe r a to ts els catòlics i com
part it per tots e ll s. Però, de fe t, les coses no són pas a ix Í. ¿Per 
q uè, clones, no deixar cons tància d 'aquest plura lism e? 

Perquè e ls ca tòlics som un món plura lis ta. Igno rem quants 
han votat el pa r t it A, B oC. Però sabem que hi ha catòlics a tot 
a rreu. ¿ En la ma te ixa pro porció que no catòlics? Ve t aquí una 
dada que e ls sociòlegs ens haurien d'a juda r a conèixe r. Perquè 
seri a mo lt important de saber s i el món catòlic presenta políti
ca ment els ma teixos percenta tges que els altres ciutadans o bé 
si s'ha decanta t cap a un cantó i quin . 

4. Pe rò sigui quina sigui la posic ió de fe t de l' Església cata· 
lana en la militància i en les opcions e lectora ls, els s ignes de la 
nova eta pa his tòr ica i socia l de te rminen - han de determinar 
segons la lògica de la constitució conciliar Gaudium et spes
les cond icions de la seva presència en la nostra socie tat, al cos-
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tat , naturalment , del discerniment més nítid de la seva funció 
específica. No pas que l'Església s'hagi d 'adaptar de forma mimè
ti ca a la s ituació concre ta, tal com ens l'ofereixen les dadcs so- ~ 

ciològiques, econòm iques o polítiques, s inó que cal establir·hi un 
veri tab le joc dialèctic, l'a lt re pol de l qual ve representa t per les 
decisions de la mateixa Esglés ia . Així, s i l'es tructura sociològica 
de la societat és dic tatorial , això no voldrà dir que l'Esglés ia hagi 
d 'accentua r e ls seus tre ts autoritaris o configurar·se ella matei· 
xa autorità riament, s inó que la constatació hk ida i rea li s ta d'aques t 
fe t -el con text social autoritari- "ha dc de terminar en l'ac titud 
a prendre: una actitud se mpre críti ca, potser profè ti ca, de vega· 
des fins i lot de desa fiam ent d 'aquest cont ex t. 

Pe r això, r e to rnant a la nos tra situac ió -al nou lIindar-, l'Es
glésia ha de sabe r endevinar que autènti cs va lors posi tius apu n· 
tcn en això que n'hem dit democratització, fe t ca ta là i procés de 
socia lització, a lmenys abans de la seva u lte rio r concreció partidi s· 
ta . Vet aquí pe rquè - pe r bé que hagi d'aportar-hi acti tu ds críti 
ques- aq uesta c ríti ca no té - no pOl lenir- el mateix sentit que 
qua n l'Església es troba en un con tex t autoritari , que lesiona els 
dre ts de la pe rsona , de Ics in stitucions O de Ics entitat s . 

Rol de l 'Església catalana 

Mira ré d'acos ta r-me d 'una forma clàssica a la in d icaci ó del rol 
dc l'Esglés ia ca ta lana en e l nou llindar en q uè es troba, dien t pri
mer e l q ue e m se mbla que no ha de ser o no ha de fe r pe r passar 
després a exposar el que, a pa re r meu, em sembla que hauria de 
se r i hau ria de fer. 

I. L'Església ca ta lana no ha d'obstaculitza r el procés de de
mocratització ni la democràcia , ni ha d'a pa rè ixer en cap moment 
com una força, com un poder fàctic, com una instància que, de 
fet , e ls obstacu litza. 

Aquesta afi rmació comporta unes dete rminades ex igències per
tocant a les ac titud s a prendre i a la manera de prendre-les. Si, 
de fet, obs taculitzen el procés democrà tic , ca ldrà revisa r-les. Quan 
s'ha pres una act itud c rítica en nom de la ll ibertat i el profeti s· 
me evangèlics, ca ldrà veure, encara, a qui afavoreix i com inci
deix en la realitat. E l profe tisme i la ll ibertat evangèli cs caldrà 
casar-los amb e l procés d 'allibe rament i democra tització. No n'hi 
ha prou de prend re una actitud en nom d'un de termina t argu-
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me nt : es fa necessari a na lit zar·ho tot de ma nera ben co ncre ta 
i de tallada . 

De l'a fi rmació ini cial en de ri va, igua lment, l'acceptació fra n· 
ca de la laïcitat dc l'Es tat i de la Gene ralitat en la seva doble 
vessa nt : poder civ il no confess io nal i llibertat pe r a l'Església din· 
tre e l marc de les llibe rta ts democrà tiques que defin eixi la Cons· 
tituc ió. En una socie tat plura l is ta, com de fe t és la nos tra, es fa 
molt dif íc il imaginar un es ta t que no s igui laic. I a Ca ta lunya , 
¿és poss ible im aginar una Gene ra lit a t que no s igui la ica, s i ha de 
ser veritablem ent plu ra lis ta? ¿ Des de quina p la taforma pod ríem 
de manar que l'Es tat o la Gene ral it a t a ssumissin un de terminat 
fel confess ional , s igu i quin s igui e l seu volum , perquè infl uís, des 
d'una in s tà nc ia de pode r , en la legis lació o e n a ltres deci s ions po· 
lítiques? 

2. L'Església ca ta lana no ha d'obs taculitza r el fe t nacional ca
ta là ni e l restab liment de les inst itucion s de Ca talunya. 

Aquesta afi rm ació compor ta unes ex igènc ies determ in ades per 
a ¡'es tru c tura de la Conferència episcopal catalana en Ics seves 
relacions in s tituc iona ls amb la Conferènc ia episcopa l espanyola 
i amb e l Vaticà. tS importa n t adona r·se'n . Em sembla que preo
cupa els m::J. teixos memb res dc la Conferència ta rraconense. 

Dava nt els resultat s electo ra ls - que d ibuixen a Catalunya una 
configuració sociològica be n di fe rent de la de la res ta de l' Estat es· 
panyol- sembla cla r que e ls b isbes ca ta la ns no poden parla r , sen
se més, e n els mateixos termes que utilitzen e ls bi sbes espanyols 
quan s'adrecen a to ts e ls catò li cs o a tots els habitants d'Espa
nya. Un exemp le : d issabte passat la Confe rè ncia espanyola fe ia 
una decla ració arran del projecte const itucional, que no hauríem 
de llegi r teni nt co m a única pauta e l discurs d 'obertura del ca r· 
dena l Tarancó n, i q ue en dem a naria una a ltra des de l'episcopat 
català. 

Quan parlo de re vi sar les re lac io ns in s ti tuciona ls a mb e l Va· 
l icà no em refe reixo , na turalment, a l Pr imat de Pe re: no hau· 
riem d 'ide ntificar· lo, fàc ilment , a mb to t a llò que comporta la 
po líti ca va ti cana. I:.s ben sabut que la seva man e ra de trac tar el 
fe t ca ta là no dibu ixa una tra jectò ria especia lment gloriosa; per 
bé q ue també e ns ca l reconè ixe r que aques ts darrers a nys ha fe t 
passos positius in d iscutibles : a ixí la campanya «Volem bisbes 
ca ta lans», empresa a rra n del nome nament del Dr. Marcelo Gon· 
zalez pe r a la Seu de Ba rcelo na, va aconseguir una modificació 
d 'actituds pràc tiques sob re el nOmena ment de bisbes . Tanma te ix , 
no c rec que s'hagi a rriba t, e ncara, a una s ituació prou sati sfactò· 
ria. Posaré un exem ple ben actua l en el camp concre t de la po· 
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lítica vaticana. El restabliment de la Generalitat és Wl fet prou 
important perquè, segons la lògica d 'aquesta política, el President 
hagués rebut un telegrama de la Secretaria d 'EstaI. No ha estat 
així. ¿No c reieu que és un símptoma de falta de reconeixement 
-o, i més no, de desconeixemenl- de la realita t ca ta lana ? La 
nos tra Confe rènci a episcopal té aquí un altre camp on aplicar-se. 

3. L'Església catalana 11 0 ha d 'obs taculitzar el procés de so
cialització. Pe r tant , no ha de frenar, en no m de la fe (o d'una 
interpre tació socia l determinada ), e l procés de socialització de la 
cultura i dels dre ts i el s béns que han de se r compartits pel' 
lo ts e ls c iutadans, sense classismes ni discriminacions. 

Per això ens caldrà revisar la nos tra finor doctrina l i la nos
tra sensibilitat per uns dete rm ina ts principis è tics si ens porten 
a bloquej a r, de [e t, una legislació que ha de ser unive rsa l, desti
nada com és a la Lo ta üta t de ls ciutadans . Ens trobem aquí, cert, 
davant un problema de consciència que s 'ha de planteja r tota 
persona que tingui una responsabilitat sobre el poble. 

Posa ré l'exemple de l'avon ament, tema 11101t més greu i in
tranquiH itzador que no ho són ci d ivorci o la qüestió escolar. Des 
de la nostra perspectiva pròpia podríem dir: l'avortament és un 
disbaral. Però, ¿és que la legislació sobre aquest tema ha de de· 
cidi r-se, exclusivament, des de la pe rspectiva d 'uns p ri ncipis è tics? 
Caldrà, doncs, més fin or d 'anà lisi, ca ldran ulteriors preci iODS 
per tal de no oferir noves raons per a acusar l'Esglés ia d 'impe
di r el procés d 'allibe rament en curs en la nostra societa t. 

La concl usió és cla ra : l'Església cata lana ha d 'interrogar-se 
sob re les rese rves que oposa - de vegades sense ni tan sols ado
nar-se'n- a una possible a plicació del procés socia li tzado r en de
termina ts camps. 

4. Fe t aquest acos tament negatiu a la qües tió que ens ocupa , 
passo a ra a precisa r, positivament, el rol de la nostra Esglés ia 
a l llinda r de l'e tapa que he ca racteritzat. 

L'Església catal ana ha de dur a terme un procés de democra
tització en el seu s i. Si manifes ta la seva satisfacció pel procés 
democrà tic en curs, és impo rtant a plicar-lo a la convivència ecle
s iàs ti ca i a les seves es tructures. 

Aquí e l programa a realitzar, e l formularé a basc d 'interro
gan ts: quina pa rti cipació tenen de fe t - i poden tenir, de dre t , 
es truc tu ralment, ins titucionalment- els la ics en les decis ions de 
l'Església?; quina partici pació te nen els bisbes en e l govern 
de l'Església unive rsal ? Esti c toca nt un tema molt vas t . Considero 
insa tisfactòria la institució sinodal tal com funci ona avui. Tam
bé conside ro insa tisfac tori e l fun cionament de la Confe rència ple-
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nà n 3 de l'e pi scopa l es panyol. Hi ha a llres te mes de molt gruix, 
n 'a punto dos: els d re ts huma ns a l'inte ri or de l'Esglés ia i el s òr· 
ga ns de confro ntació dels d ive rsos pa rers teològics i pas torals 
ex is te nts, 

En aques t ca mp , l'Església ca ta la na ha d 'empre nd re una se· 
riosa autoc ríti ca que la dugui a reconè ixer lleialment a ll ò que 
no fu nciona, a detec tar on es troben els veritables nusos que ca l 
desfe r i a avençar en la c reaci ó d 'estructures i procediments efec· 
tiva ment democrà tics, sense que la paralitzi la por de malme
t re, a ixí , la seva unita t. E n to t cas, pot quedar vulnerada una de
te rminada ima tge d'aquesta unit a t, la que o fe reix, pe r exe mple , 
u n documen t e pi scopa l molt ben elabora t , en e l qua l s 'ha n d iluït 
les di verses pos ic ions i q ue ha recollit aix í, amb escreix, e ls dos 
te rços elc vota nt s. Pe rò q ua n el llegim , ¿ens senti m gaire rep re· 
sentats en u n documen t ta n a rrodon it ?; ¿on sóc jo aquí, on és 
assu mit e l meu pensa ment ele cris ti à? T a ixí, un hom veu com s'es· 
colen vint-i-ci nc a nys de cape ll à se nse re troba r-se ma i (o ben 
compt ades vegades) e n els doc u ment s jerà rq ui cs , que no só n l'ex
p ress ió d 'u n pensa men t plu ra l, com ho és, de fe t, el del poble cri s· 
li à. J és a ixò c i que es t rac ta ri a de recoll ir i el qu e un vold ri a 
trobar en e ls tex tos de la nostra jera rqui a: la p ròpia mane ra de 
veu re ; no pas com un monopo li, s inó s impleme nt ocupant un ll oc 
entre Ics a ltres e n u n cos plura l. 

5. L'Esglés ia ca talana ha de ser cata lana. Ser-ho ver itable
men t vol d ir sup r imi r aquelles dcpc ndències q ue ori gi nen , o po· 
den origina r, un a es pècie de subcult u ra. Aq uesta exigènc ia val 
per a ls ca tòlics rasos, i no s im ple ment per a ls bi sbes. 

En ge nc ra l, e ls ca tòlics estem avui poc a rrelats e n la cultura 
rea l del país: la de la cançó, l'ar t, e l tea tre, la lite ra tura, etc. Una 
c ultu ra q ue sovint presenta a spectes una mica estripa ts i agres· 
s ius per la nostra me nt a lita t i l'educació que hem rebu t, i que 
tend im a confon d re a mb l'ex pe r iència profunda de la fe. l pe r 
a ixò ens refu gic m en una subcultura pe r a ú s propi . 

Prenem l'exemple dc la fil osofi a neoscolàs tica : durant molts 
a nys ha es ta t un refu gi pe r a la re flex ió teològica, qua n no e ra 
realment l'es tri adequa t pe r revisar fil osòficament a llò que pas
sava e n el món , s inó una sub cultura fi losòfica per a ú s exclusiu 
de l' Esglés ia i d'a lguns sectors uni vers ita ris molt lli ga ts amb e lla 
i amb molt poca inc idència en la vi ela i en el pensa ment rea ls, 
Doncs una cosa se mb la nt e ns pot passa r , a ls catòlics ca ta la ns , e n 
e ls pl ans de la cultu ra ar tís ti ca, lite rà ria , ob rera , juven il, etc. Pe r 
a ixò he dit , e n come nçar, que els treball s del Congrés de Cultu· 
ra Ca tala na - que ens posen e n contacte amb la realit a t cultural 
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del nostre pa ís, avui- han de se r pe r a nosa ltres d 'una gran uti
I i ta t. 

Pe rquè la sup ress ió de dependències subcultu rals ha d 'ana r 
acompanyada de l'adopció d 'una nova relació manifes ta de l'Es
glés ia amb la cultura ca ta lana ac tua l en tots e ls seus ca mps. l no 
solament amb aque ll s representants que són i es manifesten catò
li cs , s inó amb e l fe t global de la cultura ca ta lana actua l. 

6. Fina lment , l'Esglés ia ca ta lana ha d'entra r ac ti va ment en 
el procés socialitzador en cu rs, pres ta nt la seva veu a ls secto rs 
més deprimits de la societat ca ta la na, i no avenint-sc a engrui
xi r el concert de les fo rces reaccionà ri es. El s tons planyívols que 
pugu i adopta r a lguna vegada ha n de venir en defensa rea l dels 
dèbil s, ev it ant de po tencia r e ls ge mecs inte ressats dels podero
sos dc semprc. 

El programa especific de l'Església catalana 

t. La nova e tapa que comcnça d 'es trenar-se condiciona Ics 
mat eixes es tructures de la nos tra Església, demanant-li 'n una re
visió urgent. Així podrà trobar c i seu lloc i assegura r la seva pre
sència, una presència nova en una societa t que ha canvia t. 

En aques t sentit , e l que he dit a l'apa rta t ante rio r són condi
cions ind ispensables perq uè l'Església cata lana tingui crèdit com 
a anunciado ra de l'Evangeli i reclamen no solament bon des igs 
o manifes tacions verbals, s inó una traducció estruc tural. Una Es
glés ia ca ta lana que - pe r molt que en parlés- no fos cata lana ni 
democrà tica, que no tingués rcs a vcu re amb el procés dc socia
lització en curs sinó que, a l contra ri , afegís la seva veu a l co r dc 
gemecs i planys, sense d is t ingir bé la seva procedència (que no 
són el ma te ix e ls gemecs d 'un banc q ue e ls d'una barriada) hau
ria perdut la seva credibilita t. 

2. Una vegada ress ituada i res t ruc turada, ca l encara que l'Es
glésia cata lana redefine ixi la seva missió específica com a Esglé
sia. Ja sé que és molt difícil es tablir fro nteres entre e l quc és la 
prcsència de l'Església en la socie ta t i la seva missió específi ca. 
Però és també urgent, a lho ra que fem un esforç de res tructu
ració i de ress ituació, que a nem redefinint la seva miss ió especí

fi ca i actuant d'acord amb les seves exigències . 
Havia pensa t, inicinlment, prec isar aquesta missió pa rlant d'« Es

glésia confessant». Pe rò m'ha semblat que e ra una express ió mas
sa lligada a l'experiència concreta d 'uns secto rs de l'Església ale-
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manya durant l'època nazi i que a ixò li donava unes connota
cions massa peculiars i de signe diferen t del que són les condi
cions del nos tre context sòcio-polític. Tanmateix, si no l'expres
sió, sí que hauríem de re t robar e l d inamisme del qual sort ia : e ls 
cris tians confessan ts volien trobar ci seu propi terreny específic 
co m a c ri stians i com a església en les noves circums tàncies, per 
tal de no cau re en la trampa de l nazi sme ambient n i ésser-hi en

golit s. També la nostra Església hauria de ressituar-se J e lla mateixa 
i la seva miss ió, en e l nou con text. N'indicaré dos punts. 

a) Una pastoral d'in iciació. Sigui quin sigui el nombre con
cret de ca tòlics prae ti cans a Catalunya (un milió? més? menys?). 
sigui quin sigui e l nivell cie penetració de l ca tolicisme en el nos
tre poble, tothom reconeix avu i que c i (et cri s tià i catòlic de i
xa de se r conna tural a la nostra socie tat, com un fet hereditari 
que es passa ga irebé automàticament d'una generació a l'a ltra. 
En un contex t així, la pastoral ha de teni r molta més força evan
ge litzadora i d'inici ació. En gene ra l, a la que anem fent , tant a la 
ca teques i com a l culle, predom inen, lleugerament retocats, els 
esq uemes dest inats a comunicar i fer celebrar la fe a pe rsones ja 
iniciades. Però, ¿pod ríem dir que el milió de catòlics q ue van a 
missa ha n tingut un entrenamen t, una iniciació en la fe? Els can
vis sòcio-cultura ls del país , ¿no produeixen en tot s nosaltres una 
espècie de mort que ens fa néixer a una a ltra cosa i que demana , 
dels cris tians, una rein iciació? 

1J) Una pastoral compa tible amb formes i pos icions plura ls. 
I:.s verita t que s'ha fet un avenç importan t en l'Església: ens 

hcm avesa t a tole rar diverses mentalita ts. Però no és suficient, 
cnca ra . Per posar un exemp le actua l, quan el b isbat de Barcelo
na va pla ntejar-se la conven iència de fer una assemblea de pre
veres, va aparèixer aquesta objecc ió: ¿qu i gosaria convocar una 
assemblea a ixí, davant la d iversitat de parers i de mentalitats del 
cos presb it era l? I bé, precisa ment aquesta diversitat fa encara 
més necessària l'ex is tència de tribunes de confrontació, per ta l de 
poder i haver de raonar en veu a lta les posicions de cadascú. No 
n 'hi ha prou de gemega r: ca l poder expli citar i con trastar en pú
bli c per què es prenen unes de te rminades posicions . Si l'es truc
tura no ho permet , predominen les reaccions instintives i els ge
mecs irraonats. Semblantment, quan ens trobem dos o tres que 
pensem de la mateixa manera, ens tranquiHitzem a bon preu , ens 
sen tim forts i podem creure 'ns que som milers i milers. En can
vi, una contrastació organ itzada de parers plurals ens força a se r 
més reali s tes, més crí tics amb les nostres pròpies raons i més 
respectuosos envers les de ls a lt res. 
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Es trac ta, doncs, en definitiva d 'acceptar la dive rsitat i el plu
rali sme ex is tents i de c rea r aq uells meca nismes que e ls facin 
fructífers. Altrament podrien dur a la neutralitzac ió mútua o a Ics 
bandositats. 

3. Però no podem oblidar que, mentre parlem de represa de 
l'Església, ens trobem en un moment de c ris i interna , que ens 
falla molt d'alè. Els símptomes, prou vistents d'altra banda, en 
són les reaccions de desmorali tzació, de manca d'identificació, de 
sequeda t ; el malestar que produeixen tant la incomoditat de la 
nostra relació amb el món cultural d 'avui com les divergències 
enlre la doctr ina ofic ia l de l'Esglés ia i la fe real del poble; o 
l'enduriment d'alguns grups eclesial s i àd huc el con rlic1c obert. 

• • • 

El moment actual demana de l'Església ca lala na una l'estruc
turació , exigida i determ inada per les dades de la nova etapa, una 
programació específica de la seva funció pròpia i una política 
conjuntural, encaminada a la superació de la crisi. 

La cris i i les seves causes s'han d'afrontar amb una terapèu
tica. Dir que no és poss ible, és prendre una actitud desespera
da i suïcida . Aviat és dit que no hi ha imaginació per tro
bar les a lternatives. El que passa és que encara no ens han con
vocal mai a concurs, com deia en Casimir Martí, fa uns anys, 
amb un cert hUlllor. ¿Cre ieu que els ca tòlics de Catalu nya són inca
paços d'engendrar idees fecundes i alternat ives reals per a la 
nos tra pas toral ? Pensar-ho així s ignif icaria estar cond icionar pe r 
una por o una timidesa moll profunda, que res no té a veure 
amb l'Esperit de Déu, que an ima l'Església i l'empeny sempre 
endavant. 

Deixeu-me acabar amb un poema de Salvador Espriu, que pot 
indicar cI que hauria de se r -avui i scmprc- la voc~c ió de l'Es
glésia: 

Si el criden a guiar 
Im breu moment 
del ",iNenar; pas 
de les generacions. 
apar/a l'or, 
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la son i el Hom. 
Tan¡b é /a il1f/or 
bl/ida dels mOls, 
/a vergonya del ventre 
i dels 1I0110rs. 



Imposaràs la veritat 
!i/1s a la 1I10r', 
sense l'ajut 
d e ca p consol. 
No esperis mai 
deixar record, 
car ets taH sols 
el més humil 

COL.LOQUI 

dels servidors. 
El desvalgut 
i el qui sofreix 
per sempre SÓIl 

els teus únics sellyors. 
Excepte Déu, 
que t'lla posat 
' Iessota els peus de tot s 

(La pell de brau, XXIV ) 

J O,\ N GO ¡\II S - Vull deixar constà ncia d 'un ob lit que hem tingut. 
Hem parlat dels bisbes, del cll.!rgat i dels cris tia ns en general. Però 
no hem parlat explícitament de la dona. l d ins el procés de demo
crat ització i de socialització on som, i també a l'interior de l'Esglé
sia, la don3 té uns problemes específi cs que ca ldria haver analitzat. 
Abans en Santiago Guillén ha (ct una referència molt oportuna als 
ve ll s i a LO ts e ls marginats. Em sembl a que és bo de posar també 
damunt la taula e l problema de la discriminació de la dona en 
l' Església i en la socie tat. 

JOAN LLOPIS - Quan es diu que l'Església ha de ser catalana, 
m 'agradaria rnencionar un possible peri ll , que de moment sembla 
llunyà, però que hauríem de tenir present per evitar Lata tempta
ció de recaure-hi: em re fercixo a un nacionalcatolicisme, aquesta 
\'cgada de s igne ca talà. Crec que la nostra Esglés ia és catalana i ha 
de sabe r ser ca Lalana en una Catalunya que pot no ser cris tiana . 
J que no hem de caure en l'espe rit que an imava aquella rotunda 
afirmació que s'atribue ix a Ton'as i Bages : «Catalunya serà cris
t iana o no serà» . A Catalunya, l'Església, si no és catalana, no serà 
Esglés ia autènticament. Però el pe rill d'un nacionalcatolicisme de 
tipus ca talà podria ressorgir encara, i he m d'exorcitzar-lo per 
sempre. 

JO SE P BIGOIWÀ - Est ic abso luw.ment d 'acord amb ci que acaba 
de dir en Joan Gami s. l , quant a l perill que apun ta en Joan 
L1opis, penso que una manera de conj u rar-lo és tenir molt pre-

47 



sent s les orientacions de l Congrés dc Cultura Catalana cn la seva 
a nà li s i que ha fet del fe t religiós des d'una perspec tiva cultura l. 

JO SEP D I\ LMA U - Vull referir-me a t res punts. Primer, és molt 
conve nient que el Vaticà prengui una nova actitud respecte a 
Ca ta lunya; i no només a s impl es nive lls tàc tics, s inó a nivell estra
tègic. Segon, avui, com a Església , no tenim programa, he m perdu t 
c i sentit dels objec tius , no sabem cap on hem d 'a nar. En aq ues ts 
quaranta anys, hi ha hagut una pri mera etapa d 'ini ciatives: hem 
fe l HOAC, JOC, escoltisme i molles a lt res coses; en una segona 
e tapa, he m es tat coHabo radors de forces polítiques t.!n Ull S nivells 
n"loJt pràc ti cs: els hem obert Ics portes dels nos t res 1 0c~:t1s; ara 
ens he m quedat se nse reina. Tercer, l' Església ha travessat el 
temporal de seg le.:: i mig se nse adonar-sc del q ue passava a l seu 
cos tal. El Concili Va ticà va recol li r e ls princip is de l liberal isme, 
però ens hem queda t a mig camí. I he m de continuar demanant, 
enca ra, que l' Església s'es truc tu ri democrà tica men t pe r ta l que 
e ls creien ts hi t robin reconegudes la lliberta t i responsabi lit at 
persona ls en e ls àmbits que els pertoquen: ja ho afirmava en e l 
meu ll ibre La fi de l'autoritarisme catòlic. Crec, a més , que 
l'Església s'ha d'orga nitzar per sectors, i això dema na un reconei
xemen t de les línies pas torals exis te nts en la realitat : ca l saber 
q uants crist ia ns hi ha s itua ts en l'à rea de l socia lisme, quants en 
l'àrea del ccn trismc, quan ts en la de l'anarquisme, e tc., i reconèixer 
aq ucstes diverses actituds amb ple dre t a l' interior de l'Església. 
Es un problema cie llibe r ta t. 

J OSEP MA SSOT - Pel que fa a la qüestió nacional, tan difícil de 
p recisar i de fi nir , voldria afegir que, ac tu a l menI. , partim d'una 
Genera lita t provisiona l que ens ha estat donada a base d'una unió 
a mb " Esta t espa nyol. Pe rò penso que ca l posa r en re lleu que no 
to thom ho veu a ixí, s inó q ue hi ha un sector relativamen t impor. 
ta nt i molt conscienci a t que no té aquesta opció, sinó la que en 
d iuen, a ra , indepcnde nti s ta. Sobre aq uest punt, l' Església i els 
c ri s tians com a cri s tia ns no ens he m cic ddinir. Cadascll pot pen
sar persona lment el que vulgui , però l'Esglés ia ha de res tar-ne a l 
marge i no ha d'aravorir una opció o l'a ltra . 

Pel que fa a l'ex pressió Països Catala/1s, com a ma llorq uí que 
res ide ixo a l Princi pa t, hi veig dos pe rills : que només parlem de 
Ca ta lunya, i prou, O bé que parle m cie la gra n Ca ta lunya, com si 
ja ex is tís . He m de foragitar el risc dc quedar·nos en Ics gra ns 
a firm acions, a favor o en con tra, sense sabe r ben bé el que passa. 

Sob re e l procés de secularit zació, voldria referir-me a l prece
dent hi s tòric de la Segona Repúb lica. Aleshores va ser inte rrom
put brutalment per la rebeHió de l'a ny 1936. La nova to: impermea-
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bilitzac ió hi sp¿mica» consegüent (per utilitzar la mateixa expres
, ió que ha estat aplicada a l temps dc Fe lip 11 ) va tall a r Ics pos
~ i b ilitats d 'una evo lució norm~ 1 del nostre país, ta l com es donava 
a ls països veïns, a França o l tàlia, pel' exe mple . Pe r això, a ra, en 
escrostonar-se e l franqui sme, e ns hem trobat immersos en una 
notable con fu sió i he m vist ba rrejades i a dins del ma teix sac la 
c risi nostra, la de fora i la de l' Església. J ho confone m to t en una 
barrija-barreja . Ens cal, doncs, fer un esforç per clarificar aques
tes dive rses c ri s is - 3 nivell econòmi c, cultural, politic, religiós
que s 'han vis t aguditzades per la hi s tò ria concreta del nos tre país, 
de lllanera que ara e ns trobe m immersos e n un procés complex is
si mo tS importan t que e ls b isbes en s iguin conscients. Així, per 
exe mple , e l cardenal Tarancón evocava, no fa gaire, l'espec tre 
d'a nti gu es re lacion s do lentes entre l'Església i l'Es ta t. Però la in
fl uència de l Va ticà - Ia i co m queda de manifes t ell e ls volums ja 
publicats dc l'arxiu Vida l i Barraq uer- 110 va ser aleshores posi
tiva e n mo lt s as pectes (e n altres s í, en ca nvi ), jus ta men t per vole r 
imposa!" una conduc ta c ri s ti ana e n un món que ja no volia ésse r
ho, perquè havia canviat. En aques ts moments cal que no s 'imiti 
l'experiènc ia ita li ana: s i fcm una gue rra de religió, la perdrem. 

S ANT IAGO G U ILL~N - Voldria refe ri r-me a la socia htzac ió, que e l 
ponent .ha presentat com Ull del s s ignes positius de la nova e tapa 
hi s tòri ca i que, a l meu en tendre, pot ser un concepte ambigu . 
Inclou connotacions d 'anticapitali sme (societat regida pel profit) 
i de solidaritat (socie tat en la qual els homes es co mporten com 
a homes entre els homes). I a ixò és positiu . Pe rò hi trobo també 
connotacions de consumi sme: és a d ir, aque ll procés propi de les 
~ocie tals indus trials -capi ta listes i no capitalis tes-, e n les quals 
c i fet de l consum difon la promesa d 'una societat millor, una so
cie tat que mi lloraria sense necess it a t de fer un home millo r . Així, 
a mesu ra que les subvenc ions arriben a tots els desgraciats i a 
to ts e ls espatl lats socials, la socie tat es va autojustificant per 
aq ues ta via del consumisme-hedon isme: es potencia sobretot e l 
plaer, la satisfacció i no pas c i treba ll i l'esforç. També això és 
un s igne del nostre temps. 

Ho expressaré d'una ma ne ra més concre ta. Quan un partit, 
com e l comunis ta nos tre, evoluciona en cinc anys d 'unes postures 
a unes a ltres , ho fa perquè no té més remei que adaplar·se a 
aques ta s ituació consumista-hedonis ta , i passa d'unes actitud s molt 
rígides, e n matè ria de mora l sexua l, posem per cas, a unes de 
molt laxes, o d 'unes ac tituds molt dures respecte a l fet religiós 
a unes de més comprensives, etc. 

Aques t ambient consumi s ta-hedoni s ta que va penetrant en les 
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socie tats industrials - i a Catalunya més que a la resta de l'Estat 
espanyol, perquè ho és més, d'indus tria l- , és molt fàcil de con
fondre , en certs moments , amb un progrés, i d'anomenar-lo «so
cialització ». [ és aquí on dic : atenció ; s i enteníem això per socia
litzac ió, jo no hi estaria d'acord. 

Abans he parlat de ls ve ll s. J:.s que, pe r a mi, són un problema 
rea l. Constitueixen un deu pe r cent de la població, però són un 
test socia l. Un model de societat, com e l nost re, en e l qual e ls vells 
estiguin desa tesos, és un model que no funciona. Però un model 
en cI qual el vell és trac tat com un marginat, a qui es dóna una 
subvenció i que es posa en Ull racó, tampoc no funci ona . 

Posa ré un exemple concret. Ell una reunió sobre e ls vells que 
vam fer fa pocs dies, Ull company va dir: a la Unió Soviè tica, els 
vell s que cobren pensions pode n treball a r , si volen, sense perdre
les; però només s'hi ha apuntat un dos pe r cent. l e ll ho presen
tava com un èx it. Però, s i és Ull fracàs! Si a ls 60 anys només hi 
ha un dos pe r cen t de pe rsones que s 'apunten a treballar, senyal 
que, en aquesta societat , e l treball és vist com un esclavatge. I 
aleshores, j us tament , c i millor que pal fe r la pe rsona que hi arriba 
és reconè ixe r que la seva vida ha estat un fracàs, que ha estat 
vivint en un model de socie tat consumi sta. 

En aquest punt hauríem de se r molt ex igents: mentre hi hagi 
un sec tor socia l marginat -abans hem parlat de les dones i ara 
parlo dels vells- so m en un model de societat que no funciona 
i que hem de canviar. Dir «e l futur és dels joves » i quedar-se aquí 
és no dir res. o: e l fUlllr és dels joves perquè facin un esforç 
perquè e ls vells puguin viure-hi com a persones . 

J ORD L LÓPEZ - No contes taré l'aHusió directa que ha fet l'amic 
Santiago Gu illén. Només voldria afegir a l'anà lis i d'en Bigordà 
que, en aques ts moments, no ens trobem només amb crisis estruc
tural s, ni està només en joc e l canvi de model de producció, sinó 
que ens trobem enmig d'una cri si globa l de valors i de model de 
civilització. 1 hauríem de veure quina resposta hi donem els cris
tians i l'Església . El s fenò mens contraculturals intenten ser, a la 
seva manera, una resposta. Què hi diem els cris tians des d'una 
perspectiva evangèli ca?; quina és la veu profètica de l'Església? 
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MALLORCA 

PERE LLABR(S I MARTORELL 

M'han demanat una intervenció sobre com l'Església dc Ma· 
lIurca s'enfron ta avu i amb la represa del nostre poble. Voldria 
que les meves paraules fossin aclaridores davant un públic ma
joritàriament ca ta là del Principat. La Balear major, juntament 
amb Menorca i les Pitiüses, forma un país, ara denominat comu
nament entre e ls Cc:1.ta lans les Ill es, amb unes arre ls històriques, 
l ingüístiques i cu lturals que el fan un dels Països Catalans, com 
diem els qui creiem en un naixemen t, ulla natura lesa, una nacio
nal it a t co mpartit s pe ls qui avui a la vora del Mediterrani parlam 
cata là. J o sé pe r pròp ia expe r iència l'a recte amb què els catalans 
del Principat esguarden Mallorca des de J aume T, i fins i to t des 
d'abans; però també sovint he experimen tat una manca d'infor
mació que porla a judicis errats o almenys preci pitats. Tots sa· 
bem que la història , i no tan sols la mar, ens ha allunyat i que 
pretensions roranes ens han esqueixat i àdhuc enfrontat; i espe· 
cia lment als darrers quaranta anys han cu ltiva t malen tesos i res
sentimen ts . Crec que hauríem d'csforçar·nos per cloure aquests 
períodes d'a ll unyament i d'ignorà ncia mutu s i per cerca r, entre 
tots, també des de d ins de les nostres Esglés ies , uns lligams de 
comun ió i participació que ens són tan necessaris en aquesta hora 
de redreçament dels Països Cata lans. 
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la història que ens condiciona avui 

Per a entendre la his tòria de Ma llorca i de les a ltres illes ger
manes cal tenir ben presents, en primer lloc, les seves dimensions 
geogràfiques i humanes més avia t reduïdes, i la seva es tratègia 
dins un mar conflictiu , cultural, comercial i políti c com és la 
Mar nostra . Aques ts condicionaments han obert pas al fenomen 

cic la cons tant coloni tzació a què han estat sotmeses les Illes, a 
la fàc il influència sobre un poble petit de les pressions dels po
derosos dc Ics ribes voltant s. Davan t les forces polítiques i eco
nòmiques fo ranes, amb greus dificul tats pot reaccionar un poble 
mancat de molls recursos per afirmar la seva pròpia personalitat, 
desd ibuixada constan tment pels alts i baixos cie la història. 

Podríem dividir la nostra hi Lòria, la que han viscut el poble 
mallorquí que avui és i també l'Església de Mallorca, en quatre 
grans períodes: des de la con quista del Rei en Jaume rin s al ma
tri moni dels Reis Catòl ics; des del 1469 fins al decret de . Nueva 
Planta.; des del 1715 fin s a la guerra civil dels Tres Anys; des 
del 1936 [¡ns avui. Són quatre períodes que marquen amb uns 
I re ts caracterís tics el poble mallOl-qui i la seva Església; quatre 
circumstàncies que han modelat una fi gura del nostre poble que 
avu i podem reconèixe r i cons tatar en múltiples elemenl s i acti
vitats. 

Oirem que ca l marcar una línia descendent en l'afi rmació de 
la personalitat del nostre poble en aq uests qua tre períodes. El 
primer serà de manten iment del tarannà mallorquí en el si de la 
co munitat que li donà origen pe l repoblament que segu í la con
quista del Rei en Jaume. Subretxern en aquest període la restau
ració de l' Església de Mallorca pels conquistadors catalans i pels 
repobladors, Església res taurada en el cim espl endorós de la 
Cristiandat medieva l. Per l'aïll ament i pel tarannà conservador de 
l'illa, la Cristiandat es man tindrà entre nosaltres intacta fins al 
segle passat, on començaran a aparèixer uns cli vells indicadors 
tím ids d'un futur esfondrament. 

La personalitat del nos tre pobl e, i consegüentment de la nos
tra Església, s'ani rà afeb lint i desd ibuixant per art d'un centra
lisme foraster que pressiona des del matrimoni dels Reis Catò
lics i fortament després pel decret de 4I Nueva Planta», del 1715 , i 
Ics mesures centralitzadores dels reis borbons, que es valgueren 
de bisbes forasters per a imposar els seus «piadosos deseos» que 
l'Esglés ia usàs en la pred icació i la catequesi el ca tellà. Però 
aques ts esforços fo ren en va pe rqu è l'Esglés ia de Mallo rca fin s a ls 
anys 50 d'aquest segle, fora de la documentació ( llibres parroq uia ls 
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inclosos) i d'alguns ce rclcs de Ciuta t, conse rvà la llengua del s ma-
1I U1-quin s en I ~ predi cac ió, la ca tequesi i ci culte no litúrgic. De 
fel, el caste llà no començà a lenir pes a Mallorca fin s a l segle 
passat a causa de les escoles públiques en castellà, la vinguda 
dc pen in sul a rs pe r mor de I ~ guerra contra ci fran cès dels es
dc \'cni ments polítics. 

Recordem del segle passa t la fl orida de funda cions reli gioses 
femen in es i masculines, sob retot de les nos tres mo nges, vertade
ra in stitució mallorquina ben encarnada en e l poble senzill per 
la seva dedi cació a ensenyar la doctrina i les primeres lle t res, i 
a l'assis tència a ls ma la lts ; recordem també les ll uites polítiques 
en tre li berals i absolutistes que decanten la majoria de l clergat 
cap a l'integri sme, d 'on ne ix el conservadorisme radical de la nos
trn Església; recorde m l'apo rtació de c~pe llans i laics c reient s 
a la Re naixença, el s idea ls de la qual per a la nostra Església 
assumí e l bisbe Pere Joan Campins , e legit pe r la clerecia mallor
quina e l 1898. Vend ria a ser per a nosaltres e l que Torras i Ba
ges fou pe r a l Principa t. L'an imaren a bastir una Església ben 
mallorquina mossè n Anton i M. Alcover, el seu vicari general, i 
mossèn Miquel Costa i Llobera. El bi sbe Campins promogué una 
a mplíss in1a tasca de restauració espiritual , que malauradament 
no tingué continuac ió després del seu pontificat, finit pe r la seva 
mo rt prematura l'any 1915. 

L'empenta de la Rena ixença i d'aq uest pontir-icat s in gular s'es
vaí en la fru stració i l'evasió de ls qui havien abraça t amb més 
força aques ta tasca. 

L'Església mallo rquin a en els a lt s i ba ixos polítics, ante riors 
a l 36, continu ~1 esse nt dc signe dre tà i conservador; influí en el 
tr iomf de les dretes a Mallo rca en les e leccions de 1936, triomf 
~obre to t del caciqui sme local. 

Di a 19 de ju lio l dc 1936 el moviment nac ional s 'a lçà victoriós 
a Ma llorca, l'únic ent re els Pa'isos Catalans, on el bàndol de la 
revolta milit ar es mantingué trio mfant a l ll arg de to ta la guerra 
dels Tres Anys. Dia 8 de selembre del 36, després de la fallida in
vasió rcpubli c~na a Porto-Cris to, el bisbe Mira lles es declarà pú
blicamen t pe l bàndol vencedor. El seguí la imm ensa majoria del 
clergat i dels catòlics. Pcr a ltra banda, el bisbe Mirall es s'en
fronlà a les pre tens ions fa langistes que l'Església u sàs el caste
ll à cn lloc de l mallo rq uí en la p redi cació i la catequ es i i no ama
gà les seves prevencio ns contra e l feixi sme i el nazi sme. Però 
no s'oposà pública ment a la duríssima repressió que hagué de 
sofrir e l bà ndol vençut. 

S'inicia així. a Mallorca, el nac ionalca toli cisme que aquí es-
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clatà en ae les triomfalistes, en e l resso rgiment fora temps de la 
situació de Cris tiandat, en el predom ini i control de la clerecia 
sobre la moral pública i molts d'a ltres aspec tes de la vida . La 
Cristianda t renovellada pel nacionalcatoli ci sme trobà el seu punt 
à lgid en e l pontificat de l bisbe Hervàs, promotor dels cèlebres 
Cursets de Cristiandat, que de fet són l'últim intent ser iós entre 
nosaltres de consolidar la si tuació de Cristiandat. 

Som a ls anys 50, els a nys decisius pel canvi més gran que ha 
ex perimenta t e l nostre poble en la seva hi s tòria. IÒs el temps del 
boom turís tic, vénen els immigrants massivament , cridat s com 
a mà d 'obra per a l'hos tal eria i la const rucció; la socie ta t mallor
quina es va desruralitzant; Ciuta t creix desmesuradamen t en la 
línia d 'una ciutat moderna, amb suburbis on s'api len els immi
grant s. 

L'Esglés ia s'engresca en processons de Marededéus, en la cons
tl-ueció del nou seminari ; e ls curse ts ca len foc i fan proseliti sme. 
L'Esglés ia de Mallorca a leshores comença a abandonar seriosa
ment la seva llengua : ho fa no per pressions d irectes del Règim, 
s inó pe r la seva poca persona litat, pe l poc presti gi sòcio-cultura l 
del mallorquí, per ¡'exempl e d'un bi sbe valencià que sempre par
Ia en castellà. I a ixò d u ra ben bé vin t anys: el cas te ll à és la 
llengua norma l de l'Esglés ia mallorquina . tS un vin tenni ben 
negre. 

So bre e ls anys de l franqui sme a Mallorca, resumin t, podem 
arribar a aquestes conclusions descriptives: 

1. A Ma llorca, país agrícola e l 36 i majorità riament conser
vado r, e l franqui smc s 'hi acl imatà sense grans traumes, s i bé cal 
esme ntar la repressió duríssima inic iada el mateix es tiu del 36. 
L'Esg lés ia també s'aclimatà a l franqu isme , i la cle recia es declarà 
franqui s ta sense grans entusiasmes ni c risis de consc iència . 

2. L'oposició a l franqui s me, minori tària i encoberta, es ma
nifestà entre aquells capellans i laics c ristians preocupa Ls per la 
qües ti ó social, desitjosos d'una societat democrà tica i «mallor
quin.istes ». Tanmateix , no hi ha hagut massa «extremisn'les»: no
més, pe r homilies, a qua lque capellà se li retirà el passaport; 
no s'a rribà a imposar multes. 

3. Esglés ia i Est a t confess iona l a Mal lo rca s'avingueren, nor
malment. Els enfront aments, escassos, eren deguts a gclos ies de 
poder i a moralitat pública pel que es referia a l s isè manament ; 
perquè de l'alt ra ~~ moralita t » : especulació del sòl, monopolis, es
cànd ols financers, coloni a lis me capi ta lis ta, repressió polít ica, etc., 
l'Esglés ia no en di gué ni una paraule ta. 
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4. En l'ensenyament, e ls coll egis re ligiosos t ingueren una in
fluència aclapa radora. Foren nacionalcatòlics, classistes, sobretot 
els luxosos de Ciuta t - no a ixi els de les «monges» de pobles-; 
foren ta mbé cas te llanitzadors cultura lmen t. La immigració de 
frares i monges rastel lano-parlants també ha innuïl negativament 
en aq ues ta àrea. 

5. La nostra Església ha estat, a l llarg d'aquests quaranta anys. 
profundament provinciana. Ho ha espera t gairebé to t de Roma i 
de Mad rid . No ha seguit una línia inte rna conseqüent. Els bisbes 
ens han es tat imposats de fora, sense comp tar gaire amb el ta
rannà del nostre poble, i endemés han protagonitzat q uatre pon
tifi cats fortament contrastats, la qual cosa ha causal divis ions 
i desencantaments sobre tot en la clerecia, acostumada infan til 
ment a esperar-ho tot de da lt. Això, unit al raquiti sme inteHec
lUal i pastora l del Seminari, ha pesat molt a ¡'hora de fer ben 
magra una presència qualificada de l'Església en e l poble mallor
quí. I això ha succeït en un momen t de profunda transformació, 
la més g ran de lOts els segles, experimentada e ls anys 50 per la 
socie ta t mallorquina . 

6. Els signes de desve li1 amcnt als darrers anys del postcon 
c ili han esta t l'obertura a l Tercer Món, per la coHaboració de 
capellans, religioses i la ics a l Perú i Bu rundi, l'atenció a ls im
migra nts sobre tot d 'hosta leri a i l'esforç cre ixent pe r incorporar 
la llengua i la identitat del nostre poble a les tasques i mani
festacions de l'Esglés ia. 

El moment actual: interpeHacions als cristians 

El principi de la mort de l nacionalca tol icisme, del s is tema de 
Cris tiandat, restaurat entre nosa ltres pe l franquisme, va ser el 
Conci li . Pe r això a Mallorca fou acollit sense entusiasme, espe
c ialment per la majoria del clergat dir igent, i el postconcili, tam
bé per ci rcu mstàncies de jerarquia , va ser ben magre . 

La pastoral conservadora de Cris tiandat, animada pels _cur
sets» , que entrebancà entre nosal tres els moviments especialit
zats d'Acció Catò lica, encara té el seu pes. E l postconcili ens du
gué les tensions entre integristes i progressis tes (aquell s escla
taren en d iatribes virulentes l'any 1970, quan veien que el poder 
se' ls escapava de ses mans), les secularitzacions de capel1ans (que 
aquí comença ren tard però assoliren un alt percentatge), la poca 
cateques i de les reformes litú rgiques introduïdes, una pastoral 
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dc facilitac ió (que és tal volta el quc la gen t del carrer més ha 
copsa L del Concili, etc.). En e l postconcili també ca l remarcar 
que l'any 1965, quan s'introduïren les llengües vives a la litürgia, 
a Mallorca es passà del lla tí a l castellà quasi uniformement. No
més l'a ny 1966 començaren a aparèixe r les ed icions litürgiques 
adaptades de l catal à i s'encelà una certa normal ització de la li
túrgia en la nostra llengua, que encara no ha es tat plenament as
solida. 

També vull recordar que, com a mos tra de la despersonalit
zació de la nos t ra Església, fin s fa poc els problemes pastorals 
considerats més urgents eren e l del turisme i el dels immigrants. 
Semblava que els mallorquins no pintàss im res. 

Des del principi d'aquesta dècada els ideals del Concili s 'han 
anat obrint pas en la pastoral diocesa na: sense gaires presses, 
amb ca lma, pui x so m a «l'illa de la ca lma ». 

El nostre poble, petit i colon itza t (com us deia a l principi), 
votà ci 15 de juny passat pel règim establert i girà l'esq uena al 
partit autonomista. Tanma teix , els sociali stes trobaren una en
cletxa oberta . Però e ls resu ltats de les Illes no es poden cornparar 
ni amb els de Cata lu nya ni amb e ls de l País Valenci à. 

Tanmateix , poc abans de les eleccions, tots els partits, fora 
d'Aliança Popular, s ignaren el pac te autonòmi c. El cri t d'auto
nom ia és a l carrer, tal com manifestà la Diada per l'Autonomia 
de dia 29 d'oc tubre, ma lgrat les reticències d'UCD i les pitades 
a nti ca talanes. 

Aqucst deixondiment dc consciènc ia de país i de poble també 
ha anat entrant progress ivament dins la nostra Església. Re
corde m la carta dels bisbes de les Illes pel maig de 1975, poc 
temps després que e ls bisbes de la Tarraconense publicassin la 
seva amb motiu de la convoca tòria del Congrés de Cultura Ca-
ta lana. 

Un exponent encara més clar cie l'o pció de l'Església de Ma
llorca per la nostra llengua i cultura, i d'una renovació ben pro
funda de la pastoral diocesana, va ser la Setmana de pastoral 
urbana pe l' a Ciut at, celeb rada pel juliol de 1976. Tanmateix, ha 
estal bloquejada pel conservadori s me i la inoperància de molts 
dels responsables de la pastoral a Ciutat de Mallorca. 

Avui el cris tià ma llorquí. i tota l'Església de Mallorca, se sen· 
ten interpeHats pe r un pob le que cada dia pren més consciència 
de si mat eix, que es va secularitza nt progressivament - ja no 
valen l'antiga confusió i ci binomi parròqu ia-poble amb tot el 
que a ixò ha suposat durant segles-, que té femlents de piu ra-
1isme polític amb presència de partits revolucionaris i esquer-
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rans sobretot ent re e l jovent , que confronta les opcions tr-adicio
nais del nos tre poble amb el reclam de Ics ideologies modernes 
que ens a rriben de ls quatre ven ts del món, que pateix a ra la des
inflac ió d'un fe l iei sme i d 'un c reixement econòmi c que amb la 
c ri s i es van esbucant. 

L'Església ha pe rdut in dubtablement e l pes socio lògic, cultu
ra l i políti c que te nia; davant sec tors dc la po blació , ha tudat la 
seva imat ge per haver-se enca rrilat e n s ituacions com prometedo
res i no haver es tat fide l, en de finiti va, a l'Eva ngeli. En una re
ce nt enques ta, d 'engua ny, ci re tre t majo ritari a la nos tra Esglé
s ia és la seva manca d 'aut en ticitat, la seva incoherè nc ia. 

Les indec is ions i incohe rències, no sols e n la base sinó en el 
pl antejame nt centra l de la d iòces i, aturen el ll a nça ment de la 
nos t ra Esglés ia cap a l futur ; crec que no s'ha troba t e ncara l'es
til d'una pl an ificació adequada , no s' ha triat u na línia de pen
sa ment i ~ccié, i encara nu s'han ofert unes c rides i unes a trac
cions íldcq uadc~ per conjun tar una pastoral renovada. La diòce
~ i s'ha d ivi d it e n q ua tre vica ri es i e n vi nl -i-s is arxipres ta ts. Aquests 
són més a\'ia t inoperants ja que ordi nà riame nt no es fona menten 
e n una conjunc ió cie persones q ue puguin treba ll a r juntes. Ciu
tal. pe r a mi inexpli cabl eme nt , s 'ha d ivid it e n dues vica ries, les 
qua ls ten en també pobles. El nome na ment dels vicaris fa tres 
anys, i e ngua ny renovats parcia lment , ha ag il itza t vertaderament 
la pas to ra l diocesana , pe rò crec que un a lt re pla ntejamen t de la 
pas tora l diocesana, amb la pa rt icipació no sol s dels sectors geogrà
fi cs s inó de fun cions pas to ra ls i d'elements humans, e n definiti 
va la forma c ió d'un Conse ll di ocesà de pastora l, e fi caç i re pre
sen lat iu , se ria una fórmu la més adequada i opera tiva. 

Expectatives de cap al futur 

A hores d'ara , crec que la imme nsa majoria dels qui se sen
te n c ri s tia ns a Ma llorca i compromesos amb l'Església, volen tre
ballar pe r ulla Esglés ia ben nostra i e ncarnada en la realita t del 
poble mal lo rquí. He m anal a rracona nt una Església provinciana. 
Trac tem, cloncs, dc preveure una mica com hauria de ser aquesta 
Església nova de Mallorca. 

1. Vold ríem , ja ho he dit, una Església be n a rre lada e n aques t 
país nostre, que sabés compartir la fru s tració i l'csp e rança, l'an
gúnia i e l goig del nostre poble. Una Esglés ia, poble de Déu , amb 
e l pob le, din s el poble que pe regrina a la nos tra illa . 
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Segura ment tindrem un s anys c ncara d 'un c ris tia nismc 1l1~ S~ 

s iu i a nò ni m; d 'uns practicant s majo rità ria men t conservadors, i 
fin s i to t reaccionari s en a lgun s casos. Però ja es van bas tint unes 
co munita ts pe tites, a les quals ca ldrà presta r una a tenció prio
rit à ria. 

Per esse r Mallorca una unita t ben defi nida, s'ha urà d'apron ~ 
ta r a fo ns aques ta rea litat pe r projecta r i anima r un~ pas tora l 
cada dia més conjuntada, evitant la d ispe rsió i Ics contradiccions 
del desgave ll q ue a ra sov int co mp romct la presència dc l'Esglé
sia en la nos tra societat. 

No ca l insis tir en la necess itat d 'un bi sbe elegit de ca ra n 
Ics necessi ta ts rea ls de la nos tra Església i del nostre poble, d 'un 
bi sbe i uns preve res menys autorita ri s i més signes de comunió . 
Ca l dir el mate ix de ls re ligiosos i les re ligioses: que superi n so~ 
bre to t les absurdes divisio ns de les seves províncies, que faci li
ten q ue aquí ti nguem memb res de ls seus o rdes desconeixedors 
de la nos tra llengua i q ue ma i no a rr iben a encarnar-se en la 
nos tra rea lita t. 

2. Si pe r motius hi s tòrics, geogràfi cs i cultura ls e ls Països 
Ca ta lans tenen una configuració tr ipa rt ita , c rec que hem de Ireu
re la conclus ió que a cadascun d 'aquests tres països l'Església 
ha de gaudir de la pròpia aut ono mia. A les Il les, l'aut onomi a po
líti a s'ha de bas ti r a pa rtir de la realita t i unitat de cada illa; 
com un po lít ic ho ha fe t no ta r , l'Esglés ia ha reconegut aq ues ta 
autono mia creant i res taurant les tres d iòces is. Ara bé, les diò
cesis de Ics liles pe rt anye m a una Provínc ia Valentina que abas
ta des d'Al bacete fins a Maó. En aquest mo ment de rev isió de 
Ics p rovínc ies eclesiàs tiq ues, les I lles tenim e l dre t de demana r 
una p rovíncia ecles iàs ti ca p ròpia , la i com ja s 'ha demana t a les 
conclus ions de l'à mbit sobre . EI ret religiós», del Congrés de 
Cultura Ca talana. 

Una província eclesiàs tica de les Ill es suposa la su pe ració d'an~ 
tics rece ls, c rea ts sabre lot pe l règim polític i admi nislra tiu pro
vinc ià, im posa t des de Mad rid i rad ica t a Pa lma; i su posa espe
cialment la comunió d 'uns serveis i d'u ns minis te ris, d 'un plan
teja ment comú de totes aquelles acti vit a ts que poden agerma
nar les tres Esglésies. No vol em una província en l 'esq uin da de~ 

fini ci6 j urídica q ue ara en dóna e l dre t canònic, inó que volem 
supera r aques t esquema fent de la comunió de les tres Esglésies 
un veritable servei als c re ients i a lot el poble de les Illes. 

3. Volem caminar cap a una Conferència episcopal dels Paï
sos Ca tal ans ; i no sols episcopa l, s inó de to ls els c ris t ia ns. 

Tal volta això encara és una utopia . Però creiem que és lIna 
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mcl.:! pe r la qua l hem cic t reba llar, i c rec que ja hi ha t reba llat 
«Quaderns de Pas to ra h> e n e ls cinqua nta números passats . 

Aquesta confe rè ncia de bisbes i cris tia ns es tà cridada a coor
dinar i an imar les tasques de l'Església i la seva presència en els 
nostres pa'isos, defugint tot cen trali sme i tota supre macia, pe rò 
propiciant una Església ben nostra, arrelada a la nostra te r ra, des
e nga nxada de tot provincianisme i oberta a l'Església u ni ver
sal. Una Esglés ia , doncs, de ls Països Catalans que respongui a l 
reclam de l'ho me d'avu i, a una socie tat de te rminada, a l redreça
m e nt de la nos tra consciè ncia nacio na l, al desvetllament de la 
pe rsona li tat del nostre poble. 
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L'ESGLÉSIA 

AL PAís VALENCIÀ, AVUI 

J . LLUrs SANCHI S 

L'Església Valenciana actua l es tà tan condicionada pel seu 
passat que no és possible de comprendre-la sense conèixer aquell 
període. I!s per això que em ca l comença r aquestes ratlles fcnt 
un colp d'ull al nostre passat religiós. Ben bé que voldria pres
ci ndir-ne. Tem que siga massa nega tiu . Tot i que els juís va lora
tius que avui, amb l'avan tatge de la perspectiva del temps, puga 
fer, potse r no siga just d 'aplicar-los a l passa t, crec que val la pe
na de fer-los; perquè una història no va lorada no va ld ria per 
a ser «mestra de vida»; seria una història inú til. 

Això no vol dir pas que les meves va loracions siguen absolu
tes i tancades. Agraesc d'av3ntmà qualsevol recti ficació justifi
cada. 

Abans de la Restauració 

La divisió eclesiàs tica del PV, fe ta en par t abans de la Re
conquestil, rou de la següent manera: Fins al Palància (o, si va
leu, fins a Almenara) s'afegeix a la diòcesi de Tortosa; els territo
ris reconqu istats al Sud del Palància formarien la diòcesi de Va
lència (única res taurada de les que hi havia abans de la invasió 
musulmana), sufragània de la Tarraconense per vora tres-cent s 
anys ; al mateix segle X III , i després de la conversió del 11101'0 Seit. 
naix la diòcesi de Sogorb , que comprenia els territoris del reial
me d'aquell i era poblada per moriscos i crist ians aragonesos; 
i j a en la segona meitat del segle XVI naix la diòcesi d'Oriola, que 
abas tava els territoris del Regne al Sud del Montnegre. 

L'organització de la cri stiandat restaurada es féu, el mateix 
que en ci ca mp polític, segu int el patró de la Catalunya ava. 

Per ser dada de molta importància per a la nostra història 
religiosa, i fins i tot política, anotem la següent observació: 

Des de la concess ió del . Privilegio de Presentació,,> (1523) fins 
al momen t present la diòces i de València ha tingut trenta-sis ar-
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quebisbes, del s quals: I de Ma llorques ; I del Princ ipat; 4 bas
cos o aragonesos; 4 del Pa ís (a lguns d'ells Conna ts a centres cas· 
tellans), i 26 de ls Regnes Cas te llans. 

Altra dada remarcab le ha es tat la divis ió del clergat secular 
e n «alt » i «ba ix», divis ió que no sols cra nominal, si nó que afec
tava la seva vida social, econòmica, inteHectual, política, etc. Així 
mateix , lTlai no hi ha hagut , n i encara avu i hi ha, una entesa cord ial 
en tre secu lars i regulars. 

El nivell inteHcctual del cle rgat , sobretot a partir de les refor
Ill CS tridentines imposades pe r l'arquebisbe Ribera a la Univer
s itat, e n gene ral ha es ta t baix i dc caire conservador. Les excep
cions no són ga ires d intre un cle rgat força nombrós . 

De la Restauració (1874) fins a la República (1931 ) 

El segle XIX havia s ignificat per a l'Esglés ia Valenciana, en 
política, decantament cap a un conservadorisme militant en pro 
de l'anti c règim ; en e l camp ecorlò /lúco-social, pè rdua del poten
c ia l econòm ic (desamort itzacions) i de la influència en les mas
ses urba nes (naixe ment dc la consciènc ia de classe en e l prole
tariat); i en la doclr;"" , aferrissamen t a l'ortodòxia més trad i
c ional. 

La Restauració s ignificà la re-liaison Església-Estat. L'Esglé
sia Val e nc iana aprofità la conj untura pe r a refermar-se en la lí
nia seguida a l llarg de tot e l segle : defe nsar-se de ls enemics i 
condemnar-los (Concili Diocesà del 1888) . La possibi li tat d 'un cato
lici sme liberal i modern esdevingué encara més imposs ible. L'in
tegri sme s'accen Luà amb la restauració dels Ordes Religiosos, e ls 
qua ls, quas i in s tintivame nt , van fent per recupe rar les posicions 
econòmi ca-soc ial s pe rdudes. Hi ha una man ca gairebé absoluta 
d 'autocríti ca. La culpa de tot el que va malament s 'a tribueix «a 
los el1 enn'gos de la fe y a las fu erzas del mal ». 

La formació re ligiosa del cle rga t, i per tant cle l poble , és més 
av iat superficial i ru Unàr ia , tot i que na ixen noves devocions, 
associacions , confraries, etc . La qualitat cie la literatura apologè
tica res ta molt pe r dessota de la de la literatura ant iclerical d'a
leshores. El clergat valencià no donà, ni de lluny, cap personatge 
«públic» capaç d 'oposar-se a un Blasco Ibañez. La mediocritat in
teHectual i e l desarre lament del poble, que patia la nova problemà
tica d'una societat també nova, són dues causes ineludibles a l'ho
ra d'explicar l'actitud de l' Església envers tots e ls fenòmens públics 
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d'aleshores. Especial significac ió té, per exemple, el cas de la Re
naixença : l'Església la ignorà per comple t a l temps dc produir-sc, 
tot i que va tcn ir com a bressol ¡'edifi ci de l'Escola Pia. 

Com que e ls temples enca ra s'emplenaven de fide ls, a maten ts 
acceptadors de tol el que deien i feien els qui garan tien el ce l, 
i com que aquells sa ti sfan les exigències materials d'aquests, la 
«classe cl e ri cal» no surt de les sagris ties s i no és pe r a vis itar 
«piadoses amistats de còmoda posició econòm ica», la q ua l cosa 
comporta dues greus conseqüències: d'una banda , continua man
Lenin t la «consciència de classe privi legiada» (ci clergue mai no 
practicarà treball s «servi ls» tal i que no exerci te la intdligència); 
de ¡'altra , no s'adonarà del nai.'(cmen L i creixement d 'una nova 
c lasse socia l a l seu vo ltan t, la qua l actuarà sov int con tra e l ca
pellà i a llò que representa. Es trac ta del proletariat industrial, 
tantes vegades víc tima d'homes be n arrecerats a l'Església. 

En el fon s, e l des ideràtum d'aquella Església con tinuava es
se nt aq ue ll règim polític, l'a ntic, on tot ve ni a fe t , i «ben fe t», des 
de da lt. Així s'ex plica que foss in tan ben rebuts en e ls ambients 
clerica ls la dictadura de Prima de Ri vera i, més tard , el fran
q ui sme, 

No manquen les necessàries excepcions ent re e ls clergues que 
s'ado nen de la nova reali tat soc ial. Però, bé siga per manca de 
vocació, o de qua litat s, o de poss ibilita ts polítiques, sols gosen 
o fe rir solucions tradiciona ls a Ics noves necessitats socials: cm 
referesc a ls fundadors de nou s ins titut s religiosos, la finalitat dels 
quals és a lleujar mitjançant la beneficència les injustícies so
cia ls. 

El desa rrelament i la desconeixença de la rea lit a t socia l ex
pliquen que l'Església fos l'última força social a prendre pan 
en e l moviment ob rer: va ins tituir un sin d ica li sme ca tòli c que 
sols arribà a ten ir un èxit re la tiu en els ambients rural s. 

Els regula rs, davant la impossibilitat de recupera r les propie
ta ts perdudes, va n introd uint-sc entre les c lasses socials a ltes en 
fer-se càrrec de l'ensenya ment privat. Com que així quedava re
solt e l problema de l'educació de ls fill s de la classe dirigent , 
aques ta mai no va fer ga ire cas del problema de la instrucció pú
blica a nivell es tatal, enca ra avui no resolt satisfac tòriament. E.s 
per això que no pocs veuen en e ls Instituts Religiosos e l princi
pal culpable d'aquest fel. 

Hi havia també instituts dedicats a l'apos tolat de la predica
ció (m issions populars), els quals continuen mant enint la fe tra
dicional del poble. Cap institut , pe rò, no es caracterit za per ac
tivita ts de tipus social que no siguen de beneficència. 
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En aquest temps, i dins de la classe clerical, inteHec tualment 
només els canonges Sanchi s i Chabàs, i algun regular de menor 
ca tego ria , me re ixen conside ració. AI pob le fidel, no li arribe n 
més que fu lle ts i revis tetes i, més tard, a lgun dia ri d'allò més 
trad iciona l. 

Dc LOta manera, cal tenir compte que la ins trucció impresa 
mai no pod ia suplir la influència personal , si atenem a les es ta· 
dístiques, sego ns les quals cap a l 1900 un 60 % del poblament del 
Pa ís Valen cià e ra analfabet, i e l 1940 enca ra ho era ci 40 %. 

La classe inteHectual libera l, que era la més nombrosa , no le
nia lloc a l' Església. Si a lgun inteHec tua l s'hi troba , indubtable· 
ment és integri s ta , «ca rlh). 

Les masses populars cada dia es ta n més a llunyades de l'Es
g lés ia . Les mission s po pulars tenen un efec te temporal i més aviat 
s uperfi cial. El poble reclamava estruc tures justes, i no sols pro
meses esca tol ògiq ues. Com que els diri gent s polítics de l pro le
tariat eren més ben e ntesos que els capellans, i com que aques
tos solien es tar més a prop de l «ri c», l'a nticlerica li sme anà c rei· 
xent dia re ra dia. 

Durant la República (1931 ·1939) 

L'Església Va le nciana sempre havia trobat un perill per a e lla 
e n la legiti mació de les llibe rta ts políliques pe r a tots els ciuta
d a ns. Pe r a ltra ba nda, sempre havia es tat molt lli gada a la Mo
narquia (a la qual l'arquebi sbe havia d'agra ir la seua «prebenda »)). 
Ai xí no és ga ire d 'es tra nya r que ¡'Esglés ia veiés amb recel l'ad
veniment de la Re públi ca, lot i que va se r ta n pací [j ca mc nt. Aviat 
confirmà els seus temors una innecessària legis lació a ntieclesiàs
tica i la passivita t o impotè nc ia governamenta l davant e]s ex· 
tremi smes anticlericals. (És força s ignifica tiu que l'Església a 
Catalunya no pa t ís violè ncies fís iques fin s a la rebeHió mili
tar del 36.) L'enve rinamenl progressiu de la s ituació féu que 
l 'escla t del 1936 resu ltàs t ràgic per a l'Església Va lenciana. Pràc· 
ti ca ment totes les forces republi canes (no sols les revolucionà· 
rics) endevinare n la complicitat de l'Església en la rebeHió dels 
milita rs i l'a tacaren amb violè nci a. No deixa dc ser s igni fi catiu 
que e ls bi sbes i superiors ma jors re li giosos rugire n a temps del 
peri ll. 
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Durant el franquisme fins al Concili (1939-1964) 

La vic tò ria de ls mi li tars portà aque ll règim de «despotisme il
lustra t catòlic» que ta nt havia des itjat l'Església Valenciana (i n
cloem-hi , no cal dir-ho, e ls seglars més acostats a les sagri s ties)_ La 
postguerra fou un període de «res tauració» (= rc-i nstauració) de 
"estil ancien régime, fins i tot quasi inquisitoria l (pe rsecució 
dels pro tes tants). La je ra rquia pren ín fules parafeudals i els rec
la rs sovint fan de cacics. La qües tió soc ial deixa de ser-ho. La 
pas tora l de l 'arquebisbe Olaechca Sobre el salario justo fou un 
simple marejol al bell mig d'un immens «oceà pací fi c» . L 'Es
glésia acceptà amb ulls closos aquell a decisió del règim pe l' 
la qua l se'ns ma nava crcure que es tàvem en e l millor dc tots els 
països, fi ns i tOl so la ¡'aspecte rel igiós. La fidelit a t del clerga t va
lencià al nOLI règim fou ta l que cap clergue lla va pafir t/iscrimi
nació per motius polítics. Alme nys, no cons ta. T a ixò e n un po
b le qu e, pe r la raó que fos, fou l'últ im a sotme tre 's a l nou règim . 

La jerarquia promou una «renovac ió » espiritual a partir de 
les miss ions populars, l'Acció Ca tòli ca (sovint enfrontada amb 
a lt res associacions més an l igues pe l seu afany protago ni s ta), p ro
cesso ns i concen t racions, «circl/los t/e estut/io», c tc . En la pr ime
ra meitat dels anys SO a lgun s pensaven que ja e ra a prop e l de
s itj at «règim de c ri slianda t». El 195 1 s'a plegà el . Sínodo Dioce
sa no », on van fe r acte de presènc ia, i dintre la més estri cta or
todòxia de la pos tguerra, les primeres gene racio ns cle ri cals en 
e l règim. Els rectors pract ique n un in te ns fun c ionarisme sac ra
menta l. Continuen lligats a l temple i a ls ambient s clericals. 

D'aques t temps és e l mas todòn tic «Semi nario Metropolitano ». 
Se' l vol modè li c en lot , particularment en l'aspecte inleHectua l. 
Se' l p roveeix d 'una abund a nt b ib lio teca, s'envia gent a es tudiar 
a Ics facu lta ts més re llevan ts de l'estra nger. El seminaris ta , sc' l 
segrega i sc li infon un co mplex de supe riorita t Tespecte de ls seus 
igua ls. Com a s igne de di s tinció ha de re nunciar a la pròpi a cul
tura (és sancio na l e l qui parle e n valencià) . En aquest aspec te 
és s ignifi cativa la prohibi ció d'anar a Montse rrat, fe ta pel rec
Io r , un home del més pur in tegrisme i fidel al règim polític des 
cle l primer dia (l 'any 36, a Ma llorca , on es t robava, incitava e ls 
fa langis tes a prendre rep resàlies cont ra e ls repub li cans). 

El que podem dir del clerga t regu lar és en to t sembla nt a l 
que hem dit del secular. O pitjor e ncara , al me nys quant a la for
ma ió nacional ca tòlica i a l desarrelament de l'ambient cultura l 
de procedència. Des del primer moment la seua vida és més 
aïllada. 
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Seculars i regulars continuen tan separats com semp re, Potse r 
l'úni ca excepc ió fo ren e ls eq uips de miss ione rs format s entre se
culars i paüls després cie la mi ssió de final s dels anys 40 . 

De les monges , millor no parlar-ne ... 
Tot j que el pobl e continua ompli nt els templ es, ta l com ho 

ex igien les c ircum stà ncies sòcio-político-econòmiques (en a lgun 
poble no eren llogats els jorna lers que no a na\'en a missa men
tre n 'hi hav ia dels qui hi anaven), el senyal de les passades cam
panyes anticl e ri ca ls hi era present. La vida sense proble mes, a l
menys a parentme nt, de tants frares i rectors era entesa per les 
classes humil s com una inj ustícia desafiadora. Tots havien patit la 
guerra , però la postguerra no e ra igua l pe r a tots. 

Aix í ma teix, no va merèixer més atenció la qüestió dels immi· 
gran ts i de ls e migra nts, A aque ll s, de vegades, se 'l s feia ca ri ta t ; 
aquests quas i sempre fo re n ignora ts. (Molts encara no s'ha n as
sabenta t ql:e ~ I Pa ís Vale ncià fins a ls anys seixanta, a lmenys, era 
major l'emi gració que la immi gració.) 

Pe rò pot se r e ls clos ca pítol s més lamentables de l'Església Va· 
lenc iana del s últims temps s igucn: 

- haver reduï t la moral it a t pú b lica a qüestions de tipus se
xual, igl10rall l per cO lI/plc l les inj ustíc ies d'una admin is tració per 
a la qual e l problema més importan t era la fi delitat a l règim es
tablert; 

- e l més absolut silcnci davant la di scriminació, a to ts els ni
ve ll s, patida pels venç uts de la guerra, els republi cans. Je rarquia 
i si mpl es clergues accepta ren sense cap mena dc suspi càcia q ue 
e l nou règim i e l «Caudi llo » ho ere n «por la gracia de Dios». 

El moment present (1964 ... ) 

El Con ci li tre ncà la «convivència pacífica » en tre e ls supe riors 
eclesiàstics i la base cle rical. La con tes tació, nascuda a la fi de ls 
anys cinquanta, ja no es va poder mantenir domesticada per més 
temps. L'impacte causa l pe l Concili queda refl ectit en les parau
les que un dels homes més representat ius de la diòces i digué 
a ls semina ristes: «El Concilio ha sido una idea infeliz del Papa,» 

A partir dels anys del Con ci li es planteja cada dia més crua
men t la c ri s i d'autorita t, ta nt per l'actitud c ritici sta dc les noves 
gene racion s com per la incompetència dels supe riors. sovin t en· 
testats a mantenir mètodes i solucions vell s davant qüest ions ve
lles i no ves, 
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Davant la pertinaç fa lta de comunicació i inteHigència entre 
els de dalt i e ls de baix, podem dir que el clergat s'ha polaritzat 
en alguna de les següents actituds: 

- uns, generalment els de més edat, en el «menenfotisme»; 
potser siguen els qui econòmicament es troben més ben situats. 
Es limiten a complir rutinàriament el seu «ofici», fugint de LOI 
a llò que puga complicar-los la vida ; 

- d'altres es regeixen per una «autonomia de fet »; potser pú· 
blicament respecten i aca ten l'autoritat, però a l'hora de la veri· 
tal decideix la seua consciència - més o menys «carismàtica »; 

-en un tercer lloc deixaríem els qui han deserta t l 'estat 
clerica l que, només a la diòcesi de València, són cap al centenar 
de secu lars. 

Repetidamen t s'ha dit que la diòcesi de València ve pa tint una 
llarga accfa lia. l , pels símptomes, sembla que és veri tal. 

L'Esglés ia cle ri cal perd pres tigi a tots e ls nivells; la qual co
sa, per contrapartida positiva , ha fet prendre consciència a al· 
guns la ics (encara pocs) de llur corresponsabilital. Una de Ics 
dificuJtats que més aviat han trobat aquestos laics ha estat l'im· 
mobili smc de l'Església jeràrquica, d 'una banda, i de l'altra , que 
se'ls haja tractat com a menors. 

Altra reacció remarcable entre els mateixos laics ha es tat la dc 
l' integrisme. No só n pocs e ls qui han vol gut escapar a la crisi 
d'inseguretat que avui ho abasta tot, volent fer reviscolar tot allò 
que en altres temps els havia donat tranquiHitat de consciència . 
Acusen, així, una formació religiosa on preval la seguretat psico· 
lòg:ica sobre la ce rtesa teològica. Es simptomàtica l'espectacular 
expansió de l'Opus, que si bé havia topat amb la prevenció de 
l'arquebisbe an terior, compta amb el recolzament de l 'actual. 

Els nous plantejaments políti cs arribaren a molts clergues i 
ca tòlics practicants com una es tranya i perillosa novetal. Fins a 
última hora la j erarquia ha volgut mantenir una postura neutral, 
però que -per imposs ible- ha afavorit l 'estament conservador. 

Quant al problema nacional del País Valencià, la nostra Es· 
glésia ha fet tard del to l. Més endavant tornarem sob re e l parti
cular. 

AI més o menys dip lomàtic arquebisbe Olaechea, a última ho
ra ja contestat, succeí l'any 1966 un temps, precisament el del 

canvi, de «sede vacante ». Pràcticament, segons no pocs eclesiàs· 
tics i fins i tot laics, encara continua. L 'oposició del Capítol de 
la Seu al nomenament de Jesús Pla com a bisbe auxi liar fou un 
fe t insòlit i inespera t de la dita institució. 

Fou en la dècada dels seixanta que el clerga t secular va anar 
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caien t de l'encastellament on sc l'havia munta t a les au les de l 
«Seminario Me tropolitano». El trencament del «complex de su· 
pe rioritat » parlà alguns capellans a refugiar-se en l 'integrisme, on 
troben una «seguretat » (f ins i tot econòmica), necessària per a 
no perdre la identitat i caure en e l buit. (M'asseguren que més 
d 'un 30 % del clergat secular pertany a 1'« Hermandad Sacerdo
tal».) D'altres cercaren també «seguretat, continuïtat i identitat» 
en els nous moviment s apos tò lics (curse ts de cris tiandat, HOAC, 
JARC, JOC, Junior, e tc.). Aconseguiren aplegar molta gent jove 
i de ni vell inteHeclual mitjà o baix (la massa univers itària cada 
d ia més im portant pot se r s iga la classe més desatesa re li giosa
ment); un te rcer grup - ja ho hem dit adés- se'n van anar en 
no veure esdevenidor (en tre d'altres raon s, és clar) dintre l'Es
glésia. 

Les actitud s autoritàries i la voluntat de mantenir una Esglé
s ia com un poder públi c dava nt el poder c ivil , la fa lta de comu
nicació entre superiors i súbdi ts, etc., han propiciat en la basc 
fidel del clericat ulla conduc ta en molts aspectes semblant a la 
d'una «esglés ia paraHe la ». En aques t sentit cal esmentar «L'As
semblea de Servei Pastorab>. 

L'escissió de les re lacions en tre jera rquia i clergat ha arribat al 
punt extrem e n preparar aquest una espècie de «me mori a l de 
greuges» o <dibro rojo» contra e l bisbe aux iliar. Qua lsevol d ia 
pot so rtir al públi c , amb el consegüent escàndol pe r a l poble. 

Els regul ars, mancat s també d 'hom es capaços de mantenir la 
seua identitat específica, han caigut així ma te ix en una crisi d'i
dentitat i de subsistència. Algun s ins tituts, amb el pretex t de col
laboració en la pas toral diocesa na, han posposa t llur essencial 
«vida reli giosa » a la «vida c1e rica\l> en acceptar les tasques par
roquials; no són menys e ls qui s 'han dedicat a l'ensenyamen t, cosa 
que avui es tan qües tionant-se, almenys els més joves. Uns i al
tres han troba t , val a dir-ho, en les parròquies o els coBegis un 
mitjà còmode de viure. La vida en comunitat, essencial a ga ire
bé tots e ls ins tituts, ha fet fi ga . Són molts els elements (sempre 
dels més joves i amb major poss ibilitat de bas tar-se econòmica
ment) que han abandonat el convent per anar a instaBar-se en 
un pis qualsevol, on porten molt es vegades una vida anodina i 
sense entrellat re ligiós. Al s convents sov int van quedant els homes 
(i les dones) me nys capaços per a autovaler-se (siga por l'edat , s i· 
ga pe r la sa lut, s iga per tare s de tipus psicològic, etc.) i per a 
compl ir la norma de vida tradi cional. Les generacions de més 
edat se senten tant més fru s trades quant més van lluitar i donar 
a l'ins titut i a les seues últimes generacions. 

67 



Les defeccions entre els regulars no han estat menys nombro
ses, almenys proporcionalment, que entre els seculars. 

En ambdós c1e rga ls hi ha hagul experiències de treba ll ; però 
són ben pocs els qui han renuncia t de manera efecti va i defini 
ti va a l recolzament de la institució (diocesana O regular). 

Ai xí mateix , s'ha observat que la presència del capellà en ci 
món del treball en més d'un cas ha estat motivada pel desig d'un 
protagonisme, que creia fàcil entre gent de formació inferior . 
La ma leixa expli cació s 'ha donat a la presència de capellans en 
organ itzacions polítiques. 

Pe r bé q ue cada dia és més di fícil Irobar intelkcluals mili
tant s, no és ga ire es trany sentir els laments dels qui enyoren una 
Esglés ia més en consonància amb el nostre món. No deixa dc 
ser significatiu que tant s dirigents polítics actuals militaren al
gun temps en les mes de les organitzacions ecles iàstiques. 

Menció especial mereLx l'actitud de l 'Església Valenciana en
vers el problema nacional. El maridatge Esglés ia-poder civil cen
Ira li s ta ha durat ¡-¡ns a última hora. Quant al problema nacional, 
no és solament nacional. Persones ben assabentades m'asseguren 
que l 'enfonsament del Llibre de l Poble de Déu fou e l preu pe r 
a resoldre algunes diferències entre el Govern Civil i el Bisbat. 
Avui més del cinquanla per cenl de les publicacions i dels acles 
políti cs es fan en català; dels actes litúrgics , ni l'u per cent. El 
nacionalisme valencià, per ara , té ben poc a agrair a l'Esglé
sia . No hi ha cap institut religiós, i sols una o dues parròquies, 
que haja no rmalitza l l'ús de la lle ngua. No hi ha cap organilza
ció eclesiàsti ca a ni ve ll de País, quan fin s i tot els partit s d'ex
ll cma dreta cn tenen. (Polser la «Confer Regional» siga una ex

cepció.) Els cenlres d 'ensenyament de l'Església continuen llur 
tasca colonitzadora i alienant , tot i haver concedit -alguns- una 
hora setmanal de gramàtica valenciana (ja que els pares, que sÓ n 
els qui paguen, no ho veuen massa bé). t S a dir: l' Església una 
vegada més arriba tard. Vet aquí el que deia un any enrera un 
dirigent polític: « . .. el redreçament del País Valencià, l 'es tem fent 
i el farem al marge de l'Església i sovint malgrat l'Església» 
( . Saó., núm. 3, p. 13) . 

Podria resumir aquest apartat amb els punts concretat s per 
la comissió preparadora de 1'« Asamblea del Prebisterio»: des
orientació, incomunicació i soledat, descoratjament i cansament, 
i absència de realització en la vida sacerdotal. 

Després del que he anat exposant resulta arriscat parlar de 
perspectives de futur. 
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Hi ha a lgun home de fe que espera e l miracle. Més só n els 
qui no volen pensar-hi: «Déu proveirà! », diuen. 

Malgra t lOt, hi ha una dada per a mi força positiva, i és la 
inquie tud i e l desconten t de la mate ixa classe clerical, sovint es
peronada pel ma te ix Poble dc Déu. Aques t gru p coincideix , a més 
a més, en l'esperança de la pròxima renovació de la je rarquia dioce
sana en co mplir l'arquebi sbe e ls setan ta-cinc anys. Així i to t, en
ca ra queda en cI País c i cas no mcnys tràgic de la diòccsi d'Orio
la-Al acant. 
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L'ESGLÉSIA CATALANA 

A CATALUNYA DEL NORD 

JORDI PLANES 

D'enlrada, he de fer dues observacions prèvies. La primera, 
que, no havent ocupat mai cap responsabilitat a l'Església de Per
pinyà, parlo a títo l es tric tamen t personal. Sis anys de residència, 
però, a la ca pital de l bisbat nord-català m'han permès d'obser
var amb s impatia crítica e ls passos d'aquella Església. La sc
gODa observació és que m'ocuparé només de l'aspecte ca talà de 
l'Església de Cata lunya del ord, car no la conec prou per a ju
dicar-la des d'altres punts de vista. 

A desgrat d 'un fenomen migratori notable, que buida Catalu
nya del Nord dc natura ls joves i els substitueix per forasters 
vells, es pot a firmar que la basc de la pob lació nord-ca ta lana, 
especia lment fora vil a, és cata lana i sap parlar o com a mínim 
entén cI ca talà.- L'ús discontinu d'aquesta llengua enfront de Ja 
francesa, el conegut problema de la diglòssia, escapa dels objec
t.ius d'aquesta comunicació. Amb 101, avançaré com a dada sug
ges tiva més que no p~s analítica que el c~ talà conti nua essent 
la llengua de l'amor i de la mort --els dos pols complementaris 
de la vida- per a gran part de la gent adul ta. l en aquest punt 
no serà balde r de consta tar el fe t que, quan un nord-català ateny 
la trenten~ , reprèn sovint la «llengua dels avis» que, a lmenys en 
teoria, no sabia parlar. Més dc tres-cents anys després de l'an
nexió a l Reialme cie França, Ca ta lunya del Nord con tinua essent 
ca talana, però de manera dife rent a ls altres Països Catalans ad
ministrats per l'Estat espanyol. Damunt d'aquesta base incon
testablement catalana, l'Església catòlica de Perpinyà ha anat bas
tint i va bastint la seva hi s tòria, del 1659 ençà . Però no sempre, 
ni al més sovint, en cata là, sinó en francès. 

Ju stament va ser l'Església catòlica la primera responsable 
de l'af rancesament d'aquestes terres catalanes. Estretament uni
da a la política de la corona francesa i possessora del monopoli 
pràctic de l'ensenyamen t, l'Església catòlica fOll l'encarregada de 
difondre e l francès a Catalunya del Nord .' Els eclesiàstics cata-

I. Llorenç PLANES, El pelil llib re de CalaIIlNya-Nord, Ed_ La Falç, 
Perpinyà, 1974. 
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lans, començanl pel bi sbe Vicenç de Ma rgaril , essenl lilllals d'ul
tramuntans a viat van ser substituïts en la mesura del possible 
pe r cJe rguc's fran cesos de gaHi canisme prova t. Especialment en 
e ls llocs clau del cap del bisbal i dels es lablimenls d'ensenya
menl. Morl el darrer bisbe calalà lrelze anys després del Trac
la l dels Pi r ineus, fou substiluït pe r un bisbe bordelès. D'alesho
res ençà, cap més ca ta là no ha regit la seu que ¡llus trà un dia el 
g ironí fra Francesc Eiximenis , be n cfimerament per cert. La Com
panyia de Jesús, en e l camp de l'ensenyament, fou d 'una ajuda 
que no goso dir provide ncial pe r al pla de Lluís XIV per a fran
cesitzar Ics te rres recentment annexionades. Els jesuïtes rec mpla
çn ren de seguida llurs rivals his tò rics -els dominicans- en ob
tenir l'encàrrec de concedir el que podríem anomenar certificat 
de bon rrancès, indi spe nsable per a l'oblenció de qual sevol beni
fe t civil o ecles iàs ti c. I a ixò no més tres anys desp rés de l t rac tat 
conclòs a ¡'illa de ls Fai sans. Un a ny més ta rd , les be nedictines de 
la Co ngregac ió de Bcsie rs van ob rir u n col'lcgi a Pe rpinyà, o n les 
fill es de la bona societa t rossello nesa e ren ins truïdes a la moda 
d e Fra nça. '::'s ev ident que no to t van ser fl ors i violes i que la 
gent no es va deixar afra ncesar sem pre de bon grae Si e n l'as
pecte civil es p roduï re n guerrill es i revoltes impo rt ants, e ls pro
mo tors de Ics q ua ls pagaren sov int a mb la vida llur gosadia , és 
aquí impo rt a nl de nOla r que e n l'as pecle religiós lambé hi ha
gue re n fri ccions conside rables . Espec ia lment la protagonitzada 
pe r l'a badessa de l mones tir de c la ri sses de la Pass ió de Pe rpi
nyà, l'avui ve ne rab le mare Anna-Maria Antig6 (el tricentenari de 
la mo rt de la qua l fou celebra t a Pe rpinyà a mb dive rsos ac tes 
impo rt a nt s -com una e uca r is tia que reuní bisbes d'un vessant i 
allrc de les Albe res- i amb nolable ressò popular, e l 1976). Aques
ta enè rgica mo nja pe rpinyanesa ja ha via sofert exil i a Girona i 
Barce lona cie pa rt de Ics autorita ts fra nceses durant la guerra, 
l 'any 1652, amb vint compa nyes més. Pe r donar una idea de l cli
ma políti co-re ligi6s d'aquell mo ment a Ca talunya del Nord, aba ns 
i després del Tracta t de ls Pirineus, cal veure com Josep del Vi
ve r , nomena t bi sbe d'Elna pel re i de França, s 'enfuig i es retira 

2. Ma rcel D URL1A.T, H isloi re dtl ROllssi l10H, P.U.F., col. . Que sais· 
j c», Pa rís, 1969, 2a. cd. Moltes referències històriques d 'aquesta co
municació són extretes d 'aquest ll ibre, redactat tanmateix am b men
ta lita t molt fran cesa i amb òptica d'es ta t. 

3. Josep SANABRE, El traclat dels Pi rj,-I el.ls i la mutilac ió de Cata· 
Il.mya, Ed. Barcino, Barcelona, 1959, i Resistència del Rosselló a in
corporar-se a Fr(lIIça, Ed. Barcino, Ba rce lona, 1970. 
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a Catalunya sense ni espe rar Ics butlles de nomenament , l'a ny 
1643 .' 

De fet , la francesitzac ió oficia l s'e fectuà a mb gran r~ pidesa, 
donats e ls mitjans de l'època. Des del 1676, l'adl'oca t ge neral 
s'adrcçil ja en fran cès a l Consell sobirà de Perpinyà (e l presi
den! del qual fou Francesc de Sagarra, lle id a tà passat al pa rtit 
francès i artífex de c ruelta ts que enca ra avui es reco rden). E l 
ma le ix any es va començar de predi ca r en francès a la ca tedra l. 
El 1682, el Conse ll sobirà decla ra ob liga tori el coneixement del 
fra ncès per a accedir a Ics profess ions liberal, I fina lmen t , un 
edic te del 1700 imposa l'ús del fra ncès en tots els ac les públi cs. 
En quaran ta anys, les classes dirigent s no rd-ca ta lanes van aba'1-
donar l'ú s de l ca talà en públic i en pri vat i van gira r els ull s de 
Barcelo na i e ls seus cos tums a Pa rís i Ics seves mod es. 

Les classes populars, però, romanen fide ls a In ll engua i a l\\ 
costums ca ta lan s. No sabem fin s a qu in punt ¡'acti tud de l'E ,-, 
glés ia oficial afrancesada i afrancesadora ha contribuït a la desa
fecc ió religiosa de ls nord-ca ta lans, desafecció que es manifcs tü 
especia lment arran dc la Revoluc ió de 1789. I:.s mol t probable, 
com indica l'actual bi sbe de Perpinyà, Henri l'Hcureux, en una 
entrevis ta recent , ~ que la \'eIla malfiança davan t del c1er i ca li ~me 

sigui deguda a ls excessos afrancesadors de de te rminats clergues 
es trangers, montpelle rencs i tolosencs espec ia lment. El fe t és que 
el poble menut va identificar, co m pertot arreu , Església i no
blesa. [ qua n es produía la Revo lució francesa dese rtà una Es
glés ia ga Hican itzada pe r a abraçar els ideals del nou model so
cia l. .. en ca talà . Ai xí, s i és ve rit a t que la població de Ca ta lunya 
de l Nord començà el 1789 una h is tòria conulI1a amb e ls a lt res 
pob les de l'Esta t frnn cès, també és ve rita t que e ls convencional s 
nord-cata lans reclama ren de llurs correligionaris respecte a la 
llengua i a ls COS tU Ill S ca talans. D'alt ra banda, la desa fortunad a i 
reaccionà ria intervenció de les tropes monàrquiques espanyoles 
del gene ra l Rica rdos, vingut a Catalunya del Nord per a juda r e ls 
contrarevolucionaris, provocà un movimen t de rebui g de to t el 
que representés Espanya o espanyol. A partir d'aquest moment, 
s' ins tau rà la convicció que res de progressiu no pod ia venir de 
l'Església, s inó del republicanisme. 

Les viciss ituds pe r les qual s va passar l 'Església a partir de 

4. E. CORTADE, -Rcform atrice et proscrile, soeur Anne-Marie An
I¡ !SÓ (1602-1676). re1igieusc du monastèrc de Sainte-Clairc de la Pas
sion de Perpignan », Conflent, Prada, 1976. Joan SA LOU «L'heroisme 
d'Anna-Maria Antigó» a -Serra d 'Or., desembre 1976. ' 

5, Diari «L'Indépendant ., de Perpinyà, 26 d~ gener de 1978. 
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la Revo lució (ins ta u ració de l cle rga t cons titucional , exili cap a 
Espa nya del cle rga t refrac ta ri , supress ió duran t un temps de l bis
ba l de Pe rpinyà, etc,) van impedi r-li d'ap rof ita r Ics poss ibilita ts 
lega ls d 'obri r escoles re li gioses després de l'època na po leò nica i 
d' ins la Ha r es ta blimen ts de bene fi cència i, a ixí, de recupera r un 
xic e l p res ti gi socia l pe rdut. Tan ma te ix, q ua n , e l 1868, el bisbe 
Ra madié va ob rir una escola de re li gioses, la In st itució de San t 
Llu ís de Gonçaga, l'e nse nyamen t fou dona I exclus iva me nt e n fra n
cès, seguint a ixí la tasca d 'a francesa ment començada dos segles 
abans. In s tituc io ns d'aq ues ta me na, doncs, continuaven esse nt so
cia lme nt e lit is tes i fra nc is itzaclorcs. El poble menut rep resentava u n 
percenta tge d 'a na lfabe tisme de ls més e leva ts de Fra nça, ignor':!
va en conseqüènc ia e l fra ncès escrit , i con tinuava treballant i vi
vin t en català. Pe r a ixò, fin s a l'a ny 1874 es continuava predi cant 
e n ca talà a l'esglés ia de Sa n t Ja u me de Pe rpinyà, encara avui 
u n dels barr is més ca ta lans d e la vi la. A les parròq uies ru ra ls, 
p resumi blement e l ca ta là co nt inuava essent la llengua de les de
vocio ns, s i nu sem p re ci e la p red icació, de ma ne ra especial e n oca
s ió dels a pl ecs a les e rmit es i sant uaris q ue reunien , com e l de 
Font Romeu , gen tades vi ngudes d'una banda i l'a lt ra de la fro n
te ra. Ca l assenya la r ací qu e la fro nte ra, pels qui hi vivien a ca
va ll (e mpo rdanesos i va llespirencs p rinci pa lment , sense par lar 
de ls cerda ns) fou molt permeab le fi ns a l tanca ment provocat pe r 
l'a r r ibada de l fra nqui sme, l'any 1939. 

L'Església , doncs, no have nt-se i!-lu s tra t gai re pels seus neguits 
huma nit a ri s (bene fi cència i ins trucció públ ica) , fou e ncara el re
publ icani sme la ic qu i aglutinà les legí times asp iracions de ls no rd
ca ta la ns. La reforma escolar de Ju Ies Ferry, a l final del segle XIX, 

e n ins titui r l'escola públi ca, la ica, gra tuït a i ob ligatòria, do tà l' Es
ta t fra ncès de l' ins t rument més poderós d'ass imilació socia l i lin
güís tica concebut fin s a lesho res.& A pa rtir d 'aque ll mo ment , les 
classes popul a rs, pe r demos tra r que també ha n ana t a esco la, se
gueixen e ls mòdu ls lingüís ti cs de la burges ia i s 'accentua el fe· 
no me n diglòssic fins a extrem s difíci lment concebibles . Les guer· 
res naciona lis tes de 1914- 1918 i de 1939-1945 , especia lment la pri
mera , donaran el cop de gràcia a tota veHeïtat naciona lista nord
ca tal a na . La ll engua se rà nom és obj ecte cie cultura i, a ixí, les re
na ixences lite rà ri es segui ran a contra temps les del Princi pat, Fins 

6. Joan B OR RELL, «Ferry-Durkheim , mateixa lluita! Naixeme nt dc 
dos germans bessons: e l mes tre d'escola i c i sociòleg», a «Aïnes», 
nú m. 2, del Centre Pluridisciplina ri d'Estudis Ca talans del Centre 
Universi tari de Perpinyà, Perpinyà, 1975. 
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l'any 1968 no re troba rem - llevat del parèntesi obert , entre 
193 1 i 1939, pe r la p roximitat de la Gene ra lita t de Ca ta lunya, que 
susci tà à mplies espera nces a Catalunya de l Nord ent re un grup 
d 'jnte Hec tua ls i de lIe tra fe rits-' una consciència naciona lis ta for
mul ada en termes polítics. 

La pro moció a la sell de Pe rpinyà, l'any 1899, del canonge gos
có, arq ueòleg i e rlldit , Juli de Ca rsalade du Pont (1847- 1932), re
p resen tarà un inte nt de recata la nització de la vida religiosa cn 
Ull ponti fica t lla rg, pe rò iso lat. Aques t bi sbe, fruit de l'esperit ro
màn tic de l'època en què nasqué, emprengué la res tauració de 
San t Martí de l Canigó -<>n fou ente r ra t-, comprà Sant Miquel 
de Cuixà pel- a res ta bl ir-hi la vida monàs tica, restau rà la capella 
romà ni ca de la Mare de Déu de l Có rrec, a la catedral de Pe rp i
nyà, e tc. Haven t après ell ma teix el ca ta là, inten tà e l res tabli
ment de la pred icació i l'aprenenta tge del catecisme en la llengua 
de ls nord-ca ta la ns, sense ga ire èx it. Ins taurà contactes amb inlel· 
lectua ls del sud de Ics Albe res, acollí els Jocs Flo ra ls a Sa nt Ma r
tí del Can igó (1902) ' quan van se r proh ibit s a la ciutat Cap i Ca
sa l i e ls presidí a Barcelona l'any 19 14. Un b isbe, el . b isbe dels 
ca ta lans» q ue li deien sobre to t a l sud , com aque lla flo r solità ria 
que encara no fa primavera i q ue to tho m recorda com u na espe
ra nça frus trada pel pes aclaparador d'u na his tòria adversa. La 
seva bona fe , su port d 'una lúc ida co rnprensi6 dels problemes 
del seu b isba t, no va bas ta r per a remou re la llosa imposada pe r 
l'es ta t més j acobí que es pugu i imaginar. Algu ns preveres con
tem po ra nis de l bisbe de Carsa lade conrea ren a mb pro fit la li
teratu ra ca tala na, especia lment e n e l gènere fabulís t ic i , na tura l
men t, mora litzan t : Josep Bonafon t, que s ignava «lo Pas torelle t 
de la Va ll d'Arl es», Es teve Casepollce - que vi squé una q uinze
na d 'anys a Barce lo na-, Juli COI'novo l - que residí a Ba rce lona, 
on morí, del 1915 a l 1945- , Josep Gibra t i Martí J ampy.' Des
conec l' impacte pas to ra l, en l'aspecte català, d'aquests p reveres 
ll e tra fe rits, però no sembl en haver deixat cap ras tre. 

Ca r avui cos ta de d isce rni r un plec ca ta là en e l vell ros tre dc 

7. Jordi E ST IV1LL, «Abandonats en una illa desert a i e l moviment 
de l sol: la revista Nos tra Te rra i la Genera lita t . a «L'Avenç», nú m. 0, 
Barcelona, 1977. 

8. Blanca SER RA , PUIG, «Un episod i cult ural i polít ic que tras· 
passà la " fTo.ntera" dels Esta ts espanyols i francès: e ls Jocs Florals 
de 1902, prohibits a Barcelona i celebra ts a Sant Ma rtí del Canigó., 
actes del I r. Encontre de Ciències Humanes i Socials dels Països Ca· 
ta lans a Perpinyà (ma rç de 1976), en preparació a la rev. «Aïnes •. 

9. Pere VERDAGUER, Poesia rossellonesa del segle XX, Ed . 62, Bar
celona, 1968, i Fabulistes rossellONesos, Ed. 62, Barcelona, 1973. 
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l'Església cic Perpinyà. Després clel Conci li Vati cà lI , la llengua 
vernàcu la de la lit úrgia ha estat , naturalment , la francesa, igual 
C8m a Lilla o a Lió, amb evident menyspreu de la catalana i sen· 
se que ca p o ben pocs dels pocs fide ls practican ts se n'hagi sentit 
ofès, ta l és l'alienació a què l'E sglés ia mateixa ha so tmès els seus 
fill s. Si bé queden les velles voltes romàn iques, e ls a us ters , tant 
com bellíssims, re tau les gòti cs i les pompes i glòries ba rroques 
d els tem pl es ca talan s, és pe r a abrigar venerables, cert, però es
trangeres imatges santsulpicianes de sant s vinguts de l no rd . A 
cent metres de les parets pissarroses de l'adust priorat de Ser
rabona, un pedró de «Notre Damc de France) esguerra un de ls 
paisa tges ¡l'lés ca ta la ns que es pugui imagina r. I s i la parroquia l 
dc Toluges evoca un dels epi sod is més notables del pont ifica t 
d'Ol iba , el sínode de Pau i Treva, esga rrifa sentir-hi cantar, la 
nil de Nada l, e l pairal Ca1l1 dels ocells en francès ! Si valencians 
i ill e ncs poden e rrar-sc de comptes a l'hora de fer l'es tad ís ti ca 
de les mi sses dites en cata là a llurs respectius bi sbats, a l de Per
pinyà no hi ha problemes: no més una de sola, cada diume nge. a 
l'església de Sant Mate u de Perpinyà, i gràcies, encara, a la voluntat 
de l seu recto r, mossèn Pera rna u. 

L'establimen t a l monestir de Sant Miquel de Cui xà d 'un grup 
d c trànsfugues mont serra tin s no ha rep resentat cap progrés de 
cara a una reca ta la nització dc la vida ecles ia1. 1o El clergat nord
ca ta là (q uan ho és real ment, ja que hi ha importac ió de preve
res foran s) sembla have r pres a l peu de la ll etra e l tex t de la 
ca nçó xovin a que diu a llò de «cat llo/iques et françois pour t Otl

j ours», lleva t de rares i comptadíssimes excepcions. 
D'un temps e nçà, la consciència ca talana de les te rres segre

gades el 1659 sembla rev ifar-se amb força rela ti va. Mul ti tud de 
manifes tacio ns donen fe d'una voluntat ca tala na , abans somorta 
i a ra vivaç, qu e va del fo lklore a l tre ball unive rs itari , passant per 
l 'ap rene nta tge de la llengua escrita , el tea tre , la cançó i, fins i 
to t, l'esport. Aquests moviments, sovint animats pe r gent jove, 
són ignorats per l'Església, que no hi té cap incidència. Encara 
un a ltre cop, lo t a ll ò que de progressi u hi ha a la societa t nord
ca talana està girat d'esquena a l'E sglésia i viceversa. La bona vo
lunta t del bi sbe actua l, que de vegades s 'adreça ja en ca ta là a 
grups dels seus diocesa ns, to parà amb inèrcies secul ars i ben 
insta Hades. El panora ma, a l meu entendre , és molt negre. 

Els contactes entre l'Església de Perpinyà i les lim ítrofes del 

JO. Jordi PLANES, «Cuixà, mil anys. El mones tir avui: confronta· 
~ ió i llibertat » a «Serra d 'Or», novembre, 1974. 
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sud de la ratl la frontere ra són escassos. A nive ll de poble fide l 
es limiten a la cacla vegada menys nombrosa presència de gent 
de l'una o de l'altra banda a ls tradic iona ls ap lecs a Ics ermit es, 
que abans eren 1110 lt més concorreguts. l, enca ra, no sembla que 
aquest venerable cos tum piadós camini en e l sentit de l'evolució 
de la vida re ligiosa . Al guna escad ussera pelegrinació de l'Arxi
confraria de la Sang de Perpinyà a Mon tserrat ta mpoc no can
vi a res a aques t pano rama globa l. A nivell de preveres els con
tactes encara deuen ser més rars . El bisbat de Perpinyà pertany 
a una província eclesiàs tica di ferent dels a lt res bisbal> sud
ca talans i segueix uns a ltres plans apostòlics, a la moda [rancesa. 
A ni vell de b isbes. s i bés és ve ri ta t que, en una ocaslO o a lt ra 
(m iHena ri de Cu ixà , Irincentena ri de la mare Anna-Ma ri a Antigó, 
comrnemoració verdagueriana, e tc.), els b isbes del sud van a l 
nord o e l de Perpinyà a l Principa t, la cosa es queda en una fo
na men ta l eucaris tia, a nivell d'«àgape » fra ternal en el vèrtex de 
la p iràm ide eclesia l. Val a dir, com ja he insinuat més a munt , que 
l'arribada de l franqui sme, amb el tancament de la frontera fins 
a lesho res vis iblement pe rmeable i c i sen ti ment dc rebuig que 
va susci ta r a la població nord-ca ta lana tot e l que pogués venir 
del sud , no hi va adobar res i q ue, a hores d 'ara, to t és pc r 
començar de cara a contactes i coHaboracions. 

Així les coses, la conclusió de l'àmbit de l «Fe t religiós» de l 
Congrés de Cu ltura Cata lana --en el qual treba llaren gent de 
to ts e ls Països Ca ta lans, Cata lunya de l Nord i 101- ad voca nt pe r 
la c reació d 'una conferència episcopa l de tots els Països Catalans 
pe rilla de quedar-sc en un bon i piadós des ig, que jo subscric 
tan ma te ix. I no pas perquè, com digué a lgú a l 'acte de cloenda 
de l'àmbit. a Tarragona, no s'hagi demanat el pa re r dels nord
ca ta la ns, absents , és ce rt , aqu ell d ia de la ci uta L metropolita na, 
s inó pe rquè, en e l meu pare r, ca l començar més modestament i 
des de la base. Els problemes del bisbat de Perpinyà són , final 
ment , molt semblants a ls dels bisbats lim ítrofes d'Urgell , Girona 
i Vic (pas toral en medi rural, urbà mitjà, turisme, e tc.). Encon
tres sec to rial s entre gent d 'aquests bi sba ts, ta l com, en un a ltre 
n ivell, ho fa n els políti cs de direrents par tits, els ca ntant s, els 
professionals, els universitari s, e tc., ajuda rien e ls nord-ca ta lans a 
desenclavar-se, a re trobar la saba d'una soca que mai no han re
nega t. El testimon i de ca ta lan itat que en rebrien podria ajudar a 
resoldre e l que em sembla el problema fonam enta l dels ca tòlics 
-com el d'altres secto rs- nord-ca ta lans. El de defini r-se subs tan
tivament ca talans sense referència a criteris d'esta t po lític, a ls 
quals, dissortadamen t, tots hem esta t tan acostumats . 
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L'ESGLÉSIA CATALANA 

I LA IMMIGRACiÓ 

JOSEP M. GALBANY 

L'Esglés ia ca ta lana, en genera l, i el pastor català, e n particular, 
s'ha n trobat aquests quaranta anys cond ic ionats per una doble 
realit a t que no deixava de provocar un cert antagonisme interior: 
d 'una banda, la necessitat de defensar e ls drets de Ca ta lu nya , sis
temà ti ca men t concul cats pel franqui sme, i dc l'altra, la urgència 
d'anar desenvolupant ulla pastora l inte Hi gible per a l món dc la 
immigració. En circumstàncies normals s'hauria trobat una cohe
rè ncia entre les dues exigències; tanmateix, en una època de total 
opress ió de Catalunya i de l'i m mi grat , l' Església amb els seus pre
veres es va trobar dividida a l bell mig de dues a lternatives: o 
defen sa r els immigrats o de fen sar Catal unya. No oblidem que, si 
d'una banda e ls im migrats eren uns opri mit s per causa de la dicta
dura, de l'altra, quedave n situats dintre la cultura i la llengua 
dominants. Tot plegat resu ltava confús. 

En la nova època que es presenta, l'Església podrà exercir amb 
coherència el seu paper dava nt e l món de la immigració. Les lli
bertats nac iona ls aconsegui des ho faran poss ibl e. El cl ima social 
serà diferent. I e l pastor cata là, bo i mantenint la seva fidelitat 
activa a les ins tituc ion s i a ls costu ms propis de Catalunya, podrà 
retroba r a bas ta ment la seva missió de defensa de l'immigrat , d'a
co lliment a l nou vin gu t, dc críti ca a l sis tema i de company coHa
borado r a l'obra patriòtica de la integració. 

Aquesta integració no se rà una si mpl e ass imilació de l'immi
grat. Ni a Catalunya ni a cap altra terra exis teixen cu ltures defini
des. Aquestes es van rent dia rera dia, subj ectes a tots els condi
c iona ments , als qual s l'alla u immigratòria aportarà la seva especi
fic itat. Pe r això cal adonar-se que la integració s'anirà produint 
a través d'un procés o n e l mateix immigra t influirà activament. 
Catalunya c re ixerà amb noves apo rtacions. 
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LES PRIMERES JORNADES DE 

« QUADERNS DE PASTORAL» 

La idea cic fcr unes jo rnades reia temps que sorgia en Ics CO Il

verses i sessions de treball de tot s els coHaboraclo rs cie «Quadern s». 
Fin al men t vàrem posa r fil a l'agu lla, adonant -nos que cI moment 
del país i de l'Església ca tala na bé es mereixie n una re fl ex ió apro
fundida i que la revis ta e n sortiria e nvigorida. «L'Església en la 
represa de Cata lunya» e ra un t íto l que algú podia titllar d 'opo r
tuni s ta, però significava només la vo luntat cie fer un ba lanç i d 'es
bossar una p ros pec tiva, sense trio mfa li smes, i sense ve rgonya. 

El divendres 2 cie dese mbre, a les se t clel vespre repi cades, 
s'obrien les Jornades i el primer ponent , M odest Prats, encetava 
ci treball amb cI seu acostuma t rigo r i, afegiria, amb ci vigo r 
de tra munta na que el ca racte ritza. La sa la era p lena dc gom a 
gom. Passàvem de ls noranta assis tents. Després d 'un breu col· 
loqui , uns marxa ren ca p a casa, i e ls a ltres -a prop de la ci nquan· 
tena- vam sopa r a la res idè ncia de re li gioses Repa radores, o n 
celebràvem les Jornades i on fó rem sempre molt ben a lesos. 

H avent sopa t improv isà rem una sess ió de ci nema . Un c!ocumc n· 
ta l sobre l 'Onze de se tembre i un a ltre sobre la his tòria dels cata· 
la ns en els camp d 'extermi ni nazis. To t plega t cinc quar ts. Encara 
vam tenir temps de fer a lgun passeig noc turn i la tertúlia ritual 
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dels a mi cs de les diòcesis ca ta lanes que e ns trobe m e n curse ts o 
jornades d'aquest es til. 

El ma tí de d issab te l'assis tè nci a va a fluir nombrosa: ultrapas4 

sàrem e l cente nar. La participació va ser mo lt ac ti va i e l clima 
co rdia l. En Joan Gamis, e ns «interpe Hà » amb la seva aport ació. 
Les seves consideracions sonaren com un crit - tot i que parla 
pausadament i més avia t baixet- d 'esperança enm ig de les c risis 
de to ta mena que patim. 

A partir d'aquesta primera ponència mat ina l e l bisbe me tro4 

polità de Ca ta lunya, Or. Pont j Gol, ens honorà amb la seva pre
sència fin s a l'hora de dinar. S 'acomiadà amb unes pa raules d'en
cora tj ament. 

Hem de fer esmen t de les ad hes ions q ue vam rebre per pa rt 
de la majoria dels bisbes catalans , d'alguns provincials i de to ts 
e ls abats. Hi foren presen ts també e l provincial dels escolapis, 
P. Ja ume Bayó, i e l prior de Cuixà, Olegue r Porcel. Fins i tot a lgun 
diputat s'ad herí a l treball de Ics Jornades. 

A les onze tocades, Josep Bigordà donava èmfasi a la reflexió 
posant en re ll eu els desafiaments que té plantejat s l'Església ca
ta la na a l ll indar de la nova etapa. Uns versos d'Espriu tancaven 
el cicle dc Ics ponènc ies i obrie n el torn de les comunicacions . 

De fet, les comun icacions cic Pe re Llabrés, de Ma llorca, Joan 
Lluís Sanc hi s, del País Va lencià, i Jordi Pl anes, de Catalu nya Nord, 
foren també un pla t fort de Ics Jornades per la qua litat del seu 
contingut. L'i nterès de ls ass ist en ts fou ben manifes t mal grat el 
cansamen t propi de Ics hores del migdia. Una vegada més cons4 

taLàrem la necess itat de conèixer més a fo ns la història i l'evolu4 

ció cie Ics esglésies ca talanes més en llà del P r inc ipat. 

Jordi Planes llegí la seva comunicació a la tarda , i tot seguit 
Joan Carrera féu unes aportacions entorn del món dels immi grats, 
després de llegir unes breus reflexions que sobre aq ues t mateix 
punt hav ia p repara t .J osep M. Ga lbany. 

Encara una quarantena d'assis tents vam posar-nos a treballar 
en petit s grups per fer emergir les línies de força de les Jornades. 

o arribàrem a formular conclus ions. Els resultats d'aquest tre4 

ball, ta mbé e ls he m recollit en aques t número de « Quaderns~. 
Línies de fons que emergie n: la catala nitat i a utonom ia de l'Esglé
sia, la democra tització en e l seu interior; la necessitat de tenir en 
compte el projecte de social ització, a lots e ls nivells pastorals, de 
contacLes i coHaboracio ns entre Ics di òces is germanes de ls PP. CC.; 
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assumpció de les línies del Congrés de Cu ltura Ca talana; perso· 
na lització de la Conferència Episcopa l Cata lana; atenció seriosa 
a l mó n dels immigra ts; reconeixement dels diversos corren ls pas
lorals . 

Mn . Joan Bat llc , dircc to !" del Centre d'Estudis Pastora ls i co l
laborador des de primera hora de «Quaderns», va clou re les Jal'· 
nades animant·nos a con ti nuar aq uest esforç de reflexió d'una ma
nera periòdica . Aquest és e l repte que volem afrontar. 
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APORTACIONS DE 

LES REUNIONS DE GRUPS 

L'Església com a in st itució es veu despullada, s'ha amagat en 
c I nos tre país. Ha deixat de se r protagonista. Qu in pape r ha d 'e
xercir l'Esglés ia en e l nostre país, e n c i nos t re món secu laritzat? 
Com ha d'expressar la seva fe? Què podem oferir? Nosalt res només 
podem oferir Jesucrist. Re~posta và l ida als problemes de fons. 

L'Església ha d'oferir una presència cie tes timoniatge. L'Esglé
sia ha d c comunicar la joia d'estimar, de servir , accepta nt lotes 
les conseqüències de la Sè\'<l actitud . Ens trobem en el si d 'una 
societa t i d'una cu ltura consum ista, on la comun icació del missa tge 
evangè l ic ofe reix moltes dificultats. Vivim en una soc ietat que 
busca resulta ts immediats . Hi ha dificultats que provenen de l d is
tanciament de l'Església envers els d iversos sec to rs de la societa t , 
i potser e n aquests momen ts es fa sentir fortament e l divorci amb 
ci món dels joves. Però siguin quines s igu in Ics dificultats i pos
s ib il itats de l futur , l'Església de casa nos tra ha d'accep tar uns 
[lI1ys de pe nitè nc ia , de la l11::tteixa manera que accep tà ll a rgs a nys 
dc triomfa li sme. 

Molts c ri st ian s compromesos han deixat l'Església i fins i tot 
la fe. Ho m es pregunta: ¿ han deixat l'Esglés ia perquè no e ls ha 
acceptat? 

L'Esg lés ia s'ha de democratitzar. Nu po t continua r mantenint 
uns esquemes soc io lògics de monarquia absoluta. 

Hi ha massa sov int una forta divergènc ia entre la cOlllunió amb 
ci Crist i la com unió amb l'Esglés ia . Això, evidentment , no és bo 
per a l'Esg lés ia , però tampuc no ho és per a la fe pe rsona l (corre 
c i ri sc d'esvanir-sc progress ivament). 

Quan t a l'Esglés ia ca ta lana, es c re u que s'ha de personalitza r , 
que no p OL anar a re lllolc dc la Conferència e piscopa l espanyola . 
També es veu molt necessa ri un conci li de tota l'Església ca talana. 

* * 

Semb la que s'hauria d'avançar cap a una conferència ep iscopa l 
tripanita. O sigui, encara que les conferències man ti nguess in la 
seva autonom ia, s'hauria d'anar cap a una unita t tot c reant un 
ò rga n represen tat iu a n ivell de Països Catala ns. 
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Es constata aques t contras t : mentre en l'aspecte sòcio-polí tic 
es viuen uns moments de renovació i redreçament, a nivell d'Es
glésia s'observa més aviat una atonia general. 

Es demana d'avançar en la línia de la societat: ca p a una ca ta
lan it at i autonom ia de l'Església; cap a una democrat ització de 
l'Església, i cap a una socia litzac ió. 

Caldrà, amb tot, partir de la realitat. El fel que els nostres 
c ristians es tiguin emmarca ts majoritàriament en una det e rminada 
classe -mitjana o burgesa- repercutirà segurament en els plan
tejaments futurs. 

Cal garan tir la lliberta t de ls c ristians per partic ipar en la cons
trucció de l país , sense deixar de ser fidels a l'Eva nge li. Cal evi tar 
que d'una Església molt emmotllada en una confi guració política 
determ inada ens precipitem en un nou emmotllamen t. L'Esglé
s ia ha cie ser !l'lol! respectuosa envers Ics decisions democràt iques, 
sense perdre la seva identitat. 

El canvi social i polític cap a un cont ex t democràt ic posarà en 
c risi segu ra ment la funció de l'Esglés ia i l'ob ligarà a una revi~ ió 
de la manera de dur a terme la seva funció. Li ca ldrà trobar un 
t ipus de presència en e l món . 

Quant a l'eq uipamen t institucional de l'Església , es diu que e l 
problema es tà en si l'Esglés ia ha de deixar que cadascú es faci 
la seva sínlesi (polser no IOl hom n'és capaç) o bé si ha d'oferir la 
seva síntesi. 

Esporàdica ment, es demana: que l'Església se senti inlerpel
lada pel Congrés de Cu ltura Catalana; l'edició d 'un Ca tec ism..: 
ca talà ; la ca talanització de Ics cúries; un conci li ca tal à, i una opció 
referent als emi grants (amb lots els respectes, aquesta hauria cic 
se r en últim terme la integració). 
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Barcelona: L'assembleo de preveres 

Aquestes ratlles no són una crò· 
nica: ja l'han publicada a ltres mit
jans. Tampoc no pretenen ésser 
una va lorac ió, almenys no una va
loració àmp lia i ex ha us tiva, que 
caldrà fer un dia o a ltre i que con
vindria no ajornar massa. Són 
s implemen t unes notes ràpides 
que pOden enriqui r la crònica i 
ajuda r l'int ent de valoració ade
quada: deixen cons tància d'un Fc t 
i !l 'anOlen les repercuss ions. 

Primer temps 

El podríem intitolar: «AI llun y 
es veu ulla sortida». L'Església d e 
Barcelona és en situació d'atonia, 
van di agnos! icar els desapareguts 
To rs ima ny. La frase va fer fortu
na . Era una radiogra fi a força cxac-

la. L'a ton ia però arirm3 una rea
litat: la vida hi és. El cos està des
infla t , no dóna el to, però és un 
cos i viu . Potser el primer cop d 'a
la de l'Esperit va ser donal sobre 
aq ue lla ja històrica reun ió d'ar
xiprestos amb el Consell de Go
ve rn . Una voluntat es va man ifes
tar clarament : la de seure tots al 
volt de la taula i dir-nos les coses 
amb franqu esa. Com que la pres
s ió del cos no donava e l to, e ls pas
sos van ser vaciHants. Qui havia 
de seure al volt de la ta ula ? Què 
es podri a dir? Ho diríem? Volarien 
els plats per l'aire? L'esperança 
- he roica i incansable esperança
s'obria pas amb audàcia, desafiant 
la por, e l desinterès, la pe ll cre
mada de molts i sob re to t e l gran 
escull del to t o res i el fantasma 
del ja estar de tornada de tot. Es 
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va decid ir anar cap a l'assemblea 
de preveres, ja que la inicia tiva 
d 'a lguns d'ampliar la convoca tò
r ia a tot el poble de Déu, va ser 
derrotada en votació democràtica. 
Es van permar uns temes que re
colli en els motius més importants 
que ango ixaven e l presbiteri i es 
votà una comissió ges tora. La ges
tac ió s'hav ia consumat. 

Segon temps 

Convocada l'Assemblea oncial
men t , amb el temari i les normes 
internes del joc, la gent es posà 
en marxa. He dit la gent , a ixí en 
coHectiu , i no e ls preveres, pe r
què, s i més no, s'aconsegu í que a 
l'estudi de l temari i a la presen
tació de propostes d 'acció fossin 
admesos e ls laics, Ics religioses i 
els re ligiosos. Algú va insinuar 
que, malgrat que es deia que 
aquests podien participar en la 
prime ra fase, que no es digués 
ma sa fort, per no posar tota la 
di òces i en estat d'assem blea i pro
piciar a ixí des iHusions posteriors. 
La por i e ls recels con tinuaven 
caminant a l pas de l'esperança pel 
mateix call1í. 

Val a dir que la resposta a la 
crida a iniciar el camí va se r sor
prenentment molt cons iderable. 
La crònica ha ofert unes xifres 
certament represen tatives pel 
presbiter i i no gens negligibles 
pel que fa a ls grups int egra ts pe r 
laics, religiosos o religiose . A més 
en els grups s'i ntegraven per
sones de ta rannà, edat , mentalitat 
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i vIsions teològiques , pastorals i 
socia ls molt diversos. L'interès 
mostrat pels grups -molts de
d ica ren moltes hores a l'estud i 
dels temes- i la mateixa profun
ditat en tractar-los o les ganes d'a
nar a fo ns i tocar terra en la for
ll1ulació de Ics propostes d'acc ió, 
contrastaven amb la no excessiva 
¡1·ILls ió que despertava la convoca
tòria i amb una mena de rictus 
d'escepticisme que es dibuixava 
en les converses del carrer O de les 
sagri s ti es. L'aton ia, encara que en 
franca retirada, cont inuava. Algú 
va parlar d'una certa esperança 
poc iHu sionada. Pe rò la vida es
perançada hi era. 

El diàleg a l' interior dels grups, 
fe t amb tota llibertat d'esperit i 
d'expressió, va donar e l seu pri
mer fruit : una certa sensació d'a
lliberamen t després que totho m 
hagué abocat ci sac. Al gú també 
va dir llavors, amb frase poc neta, 
que aquesta fase havia fet el ser
vei de claveguera. Sí i no. Perquè 
no tot va ser bilis ni aigües mor
les e l que es recollí i no tot va fer 
via a fora ca p a ls pous morts, si nó 
que es recollí un pòsit d'una fer
tilitat molt remarcable. La tera
pèut ica però es va mostrar eficaç: 
tothom se sentia alleuja t, hi ha
via ca res que omreien de nou i 
ulls que tornaven a brillar. L'a
ton ia anava decididament a la 
minva , malgrat que la pressió no 
donava encara e l seu to. Cal ma
tisar la cosa: e ls grups es podrien 
agrupar en dos blocs molt revela
dors i de resultats diferents de 
cara a l'eficàcia tònica. Hi havia 



e ls qui feien el grup, vull dir que 
el vivien i ci pati en, i a lt res, pocs, 
que s implemen t se'l deixaven fer. 
També h i hagué, més pocs enca· 
ra, grups no nats , pe rò que pro
jectaven ombres. El resulta t, però, 
c rec que es pal avalua r COm a 
molt positiu. 

Tercer temps 

Aques t terce r temps fou pràc
tica ment invisible. Almenys per a 
l'espectador norma l. Va ser e l 
temps de recollir les aportacion s 
dels grups, int en ta r sistematitzar· 
les, fcr cI miracle de reduir-les a 
unes poq ues conclus ions operati
ves - sense omet re res- que ca
lia retornar a ls grups de treball 
perquè hi fess in les esmenes, am
pliacions o noves proposicions 
que c reguessin oportu nes, per ser 
de nOLI recolli des i pode r així for
mular les propostes defin itives 
que, a l seu torn, ha urien de ser vo
tades en l'Asse mblea. Els tau ma
tu rg~ fore n s is re l a l or~ quc in tc
gran:n el grup de Ics víc timcs pru
p icia tòries de l'As~emblea, a l cos
tats dels componen ts de ¡'cqu ip dc 
secrctaria. Els relators treba llaren 
de valent i amb ncr\'ios isme. donat 
quc c i tem ps de què disposaven 
pcr a in ten tar el miracle e ra veri
tablement modestíssim. Es pas
sa ren moltes hores en blanc - les 
de la nit, és clar- i moltes d'al
tres en reunions denses i a taba la
dores. To t a ixò orquestrat per in
directes, directes i actituds dels 
qu i el s assenyalaven com uns he-

l'ois mítics, com uns demiürgs se
gres tadors cie l'autoritat, com uns 
propiciado rs d'he re tgies, o com 
uns vi ls venu ts a l pode r es teri
litzador. En realitat eren sis ho
mes nedan t en un ma r immens de 
paperassa, agitat per tota me na 
de vent s ideològics, en mig d'ones 
i o nes cic sentiment s, ressenti
ments, vis ions de [u tur, e ncerts i 
desencerts d ive rsos, i al tres. I com 
en ci caos genesíac, es féu l'ordre. 
E ra el miracle. Es tan tís, certa
men t, però miracle, quc va per
me tre oferi r una plataforma útil 
de discuss ió i capaç de fer tirar 
endavant l'Assemblea. D'aques ta 
quarta e ta pa són el lli bre groc, el 
lli bre blau i e l lli bre verd , que 
van posa r a les mans de ls assem
b le is tes les idees i propostes apor
tades pels grups de treball i les 
múltiples suors i a ngún ies dels re
la tors. 

Quart temps 

I arr ibà l'Assemb lea. Fou l'en
demà de la festa dels Sants In no
cent s. e.s una cons ta tació crono
lògica sense malícia. Hom va d ir 
que aq ue ll s sa nts minyon s de
vie n pregar moll perquè a llò que 
semblava l'entrada d'una colla 
d ' innocen ts a la boca del llop s'a
cabés COm es va acaba r: bé. D'a
quest quart temps jo posaria en 
re lleu això: e l cl ima de tensió i de 
ne rvi osisme inicial, que de mi ca 
en mi ca s 'anà distenent i supe
ran t de cara a l ca mí de comun ió; 
ta llibertat d'expressió, acompa-
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nyada del més exquisit respecte, 
que tothora es va respirar en les 
d ife rents intervencions; la manca 
de costum dels assistents i orga
nitzadors de caminar a través les 
tècn iques i la psicologia assem
bleístiq ues; l'eficàcia, malgrat tot 
això, dels equ ips invi sibles de se
cretaria i d 'escrutinis; l'interès ex
pectant dels qui ocupaven el lloc 
reservat a ls observadors; els som
riures, les cares llargues i la rialla 
franca - tot ben repart it i conve
nientment dosi ricat- i el s ilenci 
unànime dels membres de la pre
sidència. Hi hagué un moment de 
rorta tensió quan en una de les 
intervencions orals es demanà que 
es tingués present com a conclu
sió la pet ició que s'havia fet ante
rior'men t de procedir a la votació 
d 'una comi ssió de con trol de l'exe
cució dcls acord dc l'Assemblea, 
cosa que el relator pertinen t va 
creure q ue no e ra de la seva in
cumbènc ia . H i hagueren també 
moments d'emoció quan a l final 
es conced í la paraula a uns repre
sentants dels observadors. I so
bre tot es feren remarca r els dos 
parlamen ts del senyor ca rdenal 
que, clar i ca talà, amb un estil ben 
a prop del poble i, gràcies a Déu, 
molt lluny dels mòd ul s oficials 
eclesiàs tics, es va fe r totalmen t 
seu l'esperi t que a lenava en l'am
bien t , fet present per l'Assemblea. 

El [;nal fou una festa " Tots ens 
aplegàrem en la fes ta i la lluita dc 
la celebració eucarís t ica que tm
gué Ilo a la parròquia de la Bona
nova . 
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C inquè temps 

es e l de la poslassemblea. Ara. 
o exempt de tensions, per cert, 

ni de recels de IOts els ca ires. Hi 
ha qui posa en quaran tena el ca
ràc te r «assembleístic» de l'Assem
b lea, des d'un punt de vista tèc
nic, però apuntant certament a les 
seves, diguem-ne, implicacions le
gals. Hi ha també qu i vol nega r
li la legalitat d'origen, intentant 
assim ilar-la o confondre-la amb 
Ics figures canòn iques de sfnode o 
concili . Altres se'n senten margI
nals per a ltres motius d'arrel més 
o menys voluntària o forçada per 
les circumstàncies. Són intent s de 
re la tivitzar a l màx im possible els 
resultats inne 'ables de l'Assem
b lea. Enfront d'aquestes preses cie 
posició, es drecen des dels qui 
aclamen I"Assemblea com el nOli 

messies -afortunadament pocs
fin s a ls qui , va lora nt-ne positiva
ment els resullals- desconfien 
cie la seva possibilitat d'aplica
ció, per allò «d'haver-sc c re
mat en experiències anteriors». 
Evidentment a l mi g d'aquesta a la 
- la qual cosa no té res a veure 
amb cen trismes cie cap mena
hi ha e ls qui valoren els resultats. 
en veuen les defic iències i llacu· 
nes són molt conscients de Ics li
mit~c i ons humanes a tol S els ni
vells, però lluiten perquè el camí 
iniciat es desenrotlli correc tament 
i no perdi, s inó que augmenti, la 
gràcia -sobrenatural i natural
que el llançà a la dinàmica de re
novac ió -conversió-- dc la nos
Ira església diocesana. L'atonia es 



va de ixan t enda r rera. Ara la te n
si ó és fo rta . ¿Se rà energia im
pul so ra o torrentada que arrasa , 
o po tser lluita de desgast i prou ? 
A les ma ns dc tolS és la resposta . 
Pe nsem , pe rò, que h i ha un pres
bit e ri , un pobl e , un a església, qu e 
ha fe t renéixer l'espe rança i la 
ma nt é a mb he roïci ta t. No ex tin
gim l'Espe rit. 

A titol de balanç ràpid 

I incomple t, molt incomple t. 
Ca l q ue es faci n - i lo ts els espc
rem- estudi s ben fe ts, profunds 
i exha us tiu s. Mentres ta nt , però, i 
com a p roced iment d 'urgènc i(:1 
aqu í va n unes notes. 

En e l capíto l de les realitats po
s itives : e ns hem troba t i hem par
Ia I e n pau; hem cons ta ta t la pos
s ibilitat de parla r amb llibe rtat i 
amb respecte; s 'ha n posa t les cal-
tes sobre la ta ula, ens coneixem 
un xic més, podem toca r u na mi
ca més de pe us a te rra: tot ple
ga t una bona base de cara a ad me
tre'ns com som i a es timar-nos en 
concrc t, de ca ra a la comuni ó , 
que no vol di r confus ió ni domi
ni dels més forts amb les fortale
ses que s iguin . S'han assumit unes 
conclus ions que, s i bé no són de 
s igne re voluciona ri, s í que mar
quen un camí d 'obe rtura i de mos
tren una vo lunta t neta de progres
sar e n e l sentit de connectar amb 
la cultura moderna pe r ¡Humina r
la des de la fe i reconc iliar l'Es
glés ia a mb el món modern . Les 

propos tes no assumides però \ '0 -

tades pe r la maj oria de l'Assem
blea , dc s igne més ultra ncer , o fe
re ixe n unes pis tes và lides que un 
progra ma de govern realis ta no 
po t ignora r. El fl am de l'espe ran
ça torna a c remar amb més llum. 
Es respira una nova a lenada d 'ai
re fresc en la nos tra església dio
cesana. 

En e l capíto l de les rea lita ts ne
ga tives cal inscriu re: l'absentis
me i e l silenci d 'un sector del pres
b ite ri impo rta nt , s i no po tser pel 
nomb re, sí pel pes de l seu pe nsa
me nt i del s seus negu its: és un 
punt que ca l tenir p resent i es tu
dia r a mb a te nció i a mb a fec te . 
Un front tcmà ti c massa a mpli i 
potser poc de ta lla t, q ue no vol di r 
poc conc re t, e n la te mà tica a cstu
d ia r. Això i les ganes de dir-ho to t 
ha n dona t com a resulta luna gra n 
di spe rsió de forces i d ' idees, que 
d i fi eu I taren eno rme mcn t el treball 
dels rela tors i e n definitiva e l dels 
vo ta nts. Un ca lenda ri massa dens, 
q ue ha ob liga t a lo ts a treba ll a r 
a ma rxes fo rçades. e.s clar que 
la urgència terapèutica del cos d io
cesà obligava, pe rò a mb un xic 
més de temps la cosa hauria po
gut sorti r molt millor. Poc a ve
same nl a les tècniques, a la d inà
mica, com també a la dialèctica 
assemblcís tiques: es va demostrar 
que e l prebi s teri n'ha d ';) pre ndre, 
d'això, i que el millor aprenentat
ge és la pràctica de Ics asse m
bl ees. Deba ts curts, a causa del 
poc temps disponible _ I sobre tot 
e l calc de les tècniques conci li ars 
ja depassades - vull dir e ls abo-
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minables «juxta modumlt- que a 
més de complicar inútilnlent mol
Ies vegades la vida dels re la lors, 
enlorpien un lext admès per la 
majoria, quan no el bloq uejaven 
o e l feien inviable. En fi, hem do
nat el p r imer pas. 1 em sembla 
que a la consciència de tots hau
ria de quedar això molt clar: un 
primer pas és positiu si després 
se segueix caminant. l es camina. 

Quan escric això ja s'ha constituït 
la comiss ió de control, que l 'As
semblea demanava, i que el Car
denal en el seu discurs de cloen
cia va assumir tot ampliant-ne el 
titol : «Comissió de control i aju
da». El temps i la vida continuen 
i amb ells fa camí l'esperança ror
tament agafada a l'impuls de l'Es
perit i a la bona voluntat dels ho
mes. 

Josep M . Aragonès i Rebollar 

III Trobada general del MUEC català 

Del 28 d 'oc tubre a l primer de 
novembre es va celebrar a Canya
mars (ci Maresme) la III Trobada 
general del MUEC ca talà. Varen 
ass ist ir-hi més de dos-cents mem
bres procedents de les cinc diò
cesis on és present des de la seva 
funda ció ( 1975): Tarragona, Bar
celona, Girona, Lleida i Mallorca, 
així com en la noves de Tortosa i 
Vic. 

La primera part rou una Sessió 
d'es tlldis sobre com el canvi po
lít ic incideix en la condició es tu
diant i en les seves possibilitats 
d'una presència mi1itan t i evange
litzadora . La segona part se cen
trà en l 'Assem blea general nor
mativa, on es va repassar el tre
ball dut a terme coHectivament i 
en cada diòces i. Alhora es va ren 
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di scut ir els e ta lulS del MUEC ca
talà , que volen donar rorma jurí
d ica dins de l'Església a aquest 
moviment jove que malgrat que 
ex istia des de fe ia un temps (el 
1970 a Barcelona, e l 1973 a la ,·es
ta de Catalunya) no es va cans i i
tuir a nivell de Cala lunya i Ics 
Illes fins e l 1975. 

AI final va ésser elegit l'equip 
permQllenl: pres ident, Narcís Cas
lanyer; responsable dc secundà
ria , Francinn Pl anas; responsable 
d'universitària, Miquel Porta ; res
ponsable de relacions internacio
nals i coordi nació: Josep M . Car
bonell ; secreta ri, Josep M. Vinué, 
i consi liari general, Salvador Pié. 
Aquest equip juntament amb els 
coordinadors diocesans (Imllla 
Mayol, de Mallorca; Josep Puig, 



de Girona ; J osep-Anton Ferré, d e 
Ta rragona ; Assum pció Baró, de 
Ll eida, i Boni Bolíbar, de Barce
lona) for ma e l Conse ll ca ta là, òr
gan ordinari del MU EC cata là. 

Aquesta IU Trobada general 
s 'inscriu en un moment de conso
lidació, ta nt a ni vell d 'opció evan
gel i tzadora com cie consciència 
ec lesial. D'aq uí l'afirmació de la 
nova situació cie la condició estu
diant a pa rtir dels quatre aspec
tes que Ja configuren: per una ban
da e ls específics d'ésser en la ins
titució escolar i en perpectiva pro
fessional; per l 'a ltra, els comuns 
d 'ésser joves i de si tuar-sc en un 
m arc sòcia-po lític nou. Alhora l'a
firmació cie la possibilitat d 'uos 
cam ins de presència Ir(lI'1sforma
dora i evangelit zadora propis d e 
la cond ició estudiant. 

Davan t la nova s ituació política 
i acaba t el protagonisme de ls es
tudiant s, lot l'es forç de l MUE C 
ca tal à se cen tra a re troba r la iden
titat de la condi c ió es tudia n t i de 
la tasca evangelitzadora i eclesial 
dels es tud ian ts cristia ns act iu s, 
convençuts de la contínua noveta t 
de l'Evangeli de J esús, com a for
ça i do transformador de la vida 
persona l i coHecli va del nostre 
món , es pecialme nt e n aquest con
trad ictori i a lhora fascinant món 
escolar, tant secundari com uni
vers it a ri. 

V Jornades de consiliaris 

Després del Ti bidabo (1973), 
Vallbona de les Monges (1974), la 

12 

Se lva del Camp ( 1975) i Banyoles 
(1976), ens vàrem reunir enguany 
a Sant Martí Sesgue ioles de l 29 
d'agos t a l 2 de setem bre pe r fe r 
Ics V Jornades de Consiliaris del 
Muec català, per prime r cop am b 
a ltres cons ilia ris de moviments 
de joven tut com la JOC i a lt res 
experiències a barris (per exem
ple, JOBAC) i comarques (te rres 
de Lleida, Baix Llobregat, e tc.). 
En total érem 42 consiliaris i tres 
estud ia nts d ir igents del MUEC ca
talà. Aquestes Jo rnades co njun tes 
foren fruit també de l'esforç fet 
des del Depa r tamen t de J oventut 
del CE P, on participa un nucli de 
preveres dedicat a l joven t. 

El lema escollit fOli «Anà li s i i 
prospecti va de la nostra Esglé
s ia)). Es va començar am b la pre
sentació d'unes monografies de 
cada d iòcesi per a descobrir les 
actituds pas torals presents a les 
nostres realitats diocesanes. A pa r
tir d 'aqU Í es va intentar a p rofun
d ir en la teologia subjacent, so
b retot refe rent a l'ecl es iolo gia. Fi
nalment es refl ex io nà sobre els ca
min s concrets per a la potenciació 
d'una acti tud pas toral cada cop 
més re novadora i cr ít ico-miss io
nera en la línia de la construcció 
d 'una Església capaç d 'ésse r s ig
ne reve lador de la missió que li 
dóna la seva raó d'ésser: l'evange
lització. 

Aquestes Jornades represen ten 
una fita important en el treball 
evange li tzador amb jovent a l'Es
glésia de Catalunya i les Ill es. E l 
to i la reflexió serena foren les 
cons tants de la trobada , a ixí com 
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la voluntat d'uoa presència deci
di da en l'Església perquè la con
verteixin cada cop més en media-

ció crítico-missionera del nostre 
món i en signe atent a l'evolució 
política del nostre pafs. 

Salvador Pié 

XXIV Jornada anual de l'ACO 

Més de dos-cents membres cic 
l'ACO de Barcelona es reuniren 
e l 12 d'oct ubre d 'enguany a l lo
cal de les Escoles Pies cie Sarrià. 

Un cartell enorme presidia la 
sala d 'actes, amb la inscripció 
«Const ruïm el món obrer esti
mant-nos amb les nostres opcions 
diferents». 

AI matí Ics activitats comen
çaren amb l'exposició dc la his
tòria de l'ACO a l llarg dels seus 
24 anys de vida, a càrrcc de lleo
nard Ramírez. Seguí un parla
ment de Man uel Maeztu per a 
introduir el debat dels grups de 
treball. Aques ts, que foren una 
desena, basaren la tasca en el 
següen t qüestionari: 

4( En el transcurs dels seus anys 
de vida, l'ACO ha passa t per di
ferents etapes sòcio-polítiques en 
la vida del ll os tre país. L'ACO, 
com a institu ció encarnada en el 
moviment obrer, ha es tat influï
da d'alguna manera per aques
tes etapes. Com has viscut el can
vi d'aquests últims temps? Com 
hi has participa t? Co m l'ha vis
cut la gent que t'envolta (gene-
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rosi tat, avenços, dificultats, etc.)? 
»Cada nova situació sòcia-polí

tica en què ens toca viure qües
tiona la nostra fe, la puririca, 

en posa en crisi determinats as
pec tes, provoca noves exigèn
cies, etc. La nova situació reper
cu tirà en tots ebo aspt:ctes de la 
\ ida: famíl ia, escola, opció polí
tica i sindica l, divorci, avorta
ment, etc., davant els quals cal
drà retrobar noves formes per
sonals i comunitàries de viure-hi 
la re. De quina manera , o en 
quins aspectes, han qüestionat 
la teva fe el moment i els canv is 
que estem vivint? Quines crisis, 
cli ricu llal s, avenços, exigències 
t 'ha ll plan tejat? Quines respos
tes es tàs donant o creus que hau
ríem dc donar a aquesta nova 
situació, com a militants obrers 
cris tians, com a equips i com a 
ACO ? 

Entre els participants hi havia 
a lguns companys de l'HOAC de 
Barcelona i també dos membres 
d'equips populars de Getare (Ma
drid), a ixí com un militant d'ACO 
de la Ca ta lunya Nord . 

Josep Cascmlo 



Girona: Cop d'ull 

Gràcies a l 'embranzida del co
mençament dc curs, els últims 
mesos dc l'any passat varen ser 
pl e ns dc vida i acti vi ta t. En ca ra 
que amb una mi ca de retard, mi· 
rare m dc donar-hi un cop d'ull. 

Re marquem en primer lloc ¡'cs
forç realitzat en cI ca mp de la ca
reqlles; pa rroquial, des de la ca tc
q uesi ci c primera comunió fins a 
la dc profess ió dc fe i confirma
ció. Potser el pas més notable ha 
estaI la decisió presa per Ics par
ròq ui es de la ciuta t de Girona d'es
truc tura r la ca teques i cie primera 
com unió segons un c icle de tres 
anys degudament programat La 
cosa ha portat el seu e nrenou i no 
han faltat crí tiques a l pro jecte . 
Amb tot, c i pla continua cndaxa nt. 

Els mov iments infan til s i de 
p rcadolcscc nts. Mi jac, Esco l tisme 
i e l Se rvei de Colònies i Casals van 
fen t c i seu programa. Amb èxit, 
les tres e ntita ts , a t ravés de l'Es· 
cola dc l'Espla i, ha n organitzat 
un a trobada conjunta sobre tèc· 
niques d'espla i a la qua l assis li· 
ren dos-cen ts joves. A part de 
l'ambient, e ls dife rents ta llers fun
ciona ren molt sa ti sfactòriament. 
El fe t de rea litza r·ho conjunta
men t ha pe rmès oferir a ls caps i 
monitors una estada amb ca ra i 
ull s. Per a l segon i el tercer t r i
mestre n'hi ha ducs de previstes. 

S 'han ini ciat, a la casa diocesa
na d 'esp iritua lita t unes convivèn
cies obencs a nois i noies, que s'a-

niran repetint cada dos mesos i 
que apleguen gent de diferents in
drets . tS un bon servei , especial· 
me nt per a les parròquies rurals, 
a les quals pel seu compte fóra di
fíci l fer jornades d'aquest estil. 
L'1 més concorreguda ha estat la 
dc preparació del Nadal. 

Ta mbé a la casa d'espiritua lita t 
tin gué ll oc una jornada d'or ienta· 
c ió per als joves que van a la «m i· 
li )) . Ja s'havi a intentat fer·ne una 
e l curs passat i no fou possible 
per fa lta dc gen t. Aques ta vegada, 
en canvi, hi ha n par ti cipat quara n
ta joves . El bisbe hi va ser una 
bona estona , dialo!!;} amb els as
s istents i pre ngué p"'art e n una reu
nió plenària. 

Di ns l'apar ta t de pastoral juve
nil hi ha programades per a tot 
e l llarg de l curs diferents troba
des de re fl exió sobre la fe , apro
fitant algun s vespres de dissabte 
que és quan el jove nt està més ll iu
re. L'objectiu és o fe ri r pi s tes pe r a 
un a profundiment de la fe en 
aq uests moments de canvi. Pri· 
me r hi ha un estudi de l'evangel i 
després una conferència amb d ià: 
leg i s 'acaba amb la celebrac ió 
euca rís ti ca. 

Continuant e l treball de coor
dinació del curs passa t, va cele
brar-se una jornada de dirigents 
i consilia ri s de moviment s, g rups 
i serveis cie joves , on s 'es tudiaren 
qüestion s de ron s de Ja pastoral 
juveni l. Una de les conclus ions va 
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ser assumir una línia pedagògica 
comuna, respectant la identitat de 
cacla grup. Ha es tat un pas més 
per avançar cap a un projecte dio
cesà cie pastoral cie joves. 

Durant l 'estiu s'havia fet una re
fl ex ió per l'es til amb capellans, a 
semblança d'altres diòcesis de Ca
talunya, i en aques ts moments s'es
tà con ti nua nt la reflex ió, pe r sec
to rs, a Gi rona, l'Em pordà, el Ma
resme, etc. L'accent d'aques t tre
ball es posa especia lment en la 
promoció de militants cristians 
que es tiguin presents en el seu 
món per evangelitzar-lo. 

El nou delegat d'Apostola t Se
glar ha posat en marxa les reu
nions de consiliaris de moviments 
cI 'ad ults amb ganes que ben aviat 
s'estab leixi una reflexió entre laics 
i consil ia ris conjuntament, per 
veure quins són els camps més 
clesa tesos de l'apostola t segla r. 
Aques ts moments podem dir que 
un dels grups que treballa de va
lent és la Fra ternitat de Malalts; 
en canvi, els Cursets de Cristiani
tat es tan en un procés de replan
teig de l 'orientació del moviment. 

El Cen t re d 'Estudi s Diocesà 
continua oferint cursos de teolo
gia, a mb èxit, i cursets sobre qües
tions com, la marginació, l'educa
ció sexual, la formació d'anima· 
dors de celebracions, el cardenal 
Vicia I i Barraquer, etc. 

Cal destacar el pas de Lanza del 
Vasta per terres gironines. Grà
cies a la invitació que li feren uns 
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am ics i al recolzament de Justí
cia i Pau, poguérem sentir el fun
dador de la comunitat de l'Arca 
al cofl egi Ca rtanyà, on donà dues 
con ferències. 

Aquests moments l'ambient cle
ri cal està polarit zat per l 'assump
te de la paga estata l i de l'ingrés 
en la Segure tat Socia l. El tema ha 
es ta t lrac tat pel consell p resbite
ra l i les reun ions de zona, amb l'en
I-cnou que porten aquestcs coses. 

Molt significativa ha es tat l'úl
tima carta del bisbe als capellans: 
una cri da a buscar la renovació 
pastoral pels cam ins de la fe i de 
la llibe rt a t cI 'esperi !. El nostre bis
be té rama dc no manar, i hi ha 
motius per a dir-ho, amb tot té un 
esperit tan definit que si l'en ten
guéssim més, possiblemen t ja no 
seria necessari manar. 

Com podeu comprovar, al dar
rera d'aquestes acti vita ts hi ha un 
a fan~' de no plegar-se de braços 
que val moll la pena, i que duri! 
T anma teix, caldria, acompan.'·ar 
tot això amb una voluntat ben de· 
ciel ida de rcr sorgir comunita ts 
crist ianes, parroquials o peti ts 
grups de moviments, apass ionats 
pel moment que vivi m i per les 
grans possibilitats que teni m d'a
nunciar l 'E vangeli. Enca ra que hi 
ha momen ts que sembla que l' Es
glés ia també està en a tur , hem 
d'esperar que d'aquesta situació 
de precarietat, en sortirà un nou 
corrent de solidaritat, un nou es
t il pastora l. 

Ramo/! OUer 



Crònica de Mallorca 

De re politica 

Ja que solcn dir que les c ròni· 
ques de «Quaderns» són massa 
clericals, comencem aquesta per 
escribar la si tuació política ma· 
1l00"qu ina. 

També aqu í tinguérem «Oiada 
per l'autonomia ». Fou el dissabte 
29 d'octubre. No és que aquesta 
da ta lcngui res d'històric. Però 
va caure bé per reivin dicar ¡'auto
govern de les Illes. Sobretot per· 
què se celebrava ci final del Con
grés de Cultura Cata lana a Mallor
ca, i Ics forces cu ltura ls mogue
ren les forces polítiques. fins i to t 
la indecisa UeD, i l'acte de mas
ses més nombrós dels darrers anys 
va ten ir lloc e l capvespre del 29 
d'octubre. Qualcú volia decantar 
la data cap a l 23, aniversari dc la 
bat a lla de Llucmajor, on morí ¡'úl
tim rei independent de Mallo rca, 
Jaume ilI, a mans dels a lmogà
vers de Pere el Cerimoniós . .ts una 
data ce leb rada ja a ls darrers anys 
del franquisme, mescla d'anticata
lanisme viscera l i local isme idealis
ta, que fins i tot va ser prohibida 
pel governador Cm"los de Meer. 
El cert és que amb un funera l a la 
Seu i discu rsos del batle i a ltres 
cada any els mallorquins p loram 
oficia lment e ls nos tres benvolguts 
rei s Jaume lI , Sanç i J aume IU. 
Enguany e l balle lliurà la ba nde ra 
mallorqu ina a mb tes quatre bar
res i el castelle t sobre fons mora t 
a l cap dels parla mentaris, Jeron i 

Albe rtí , després d'una oficia lesca 
(( m issa de rèquiem",. 

Però pel 3 I de desembre tornà 
a sortir la senyera de J a ume 1. Ja 
deveu saber les lluites entre par
tidaris de la senyera com a bande
ra de Ma llorca i les Illes, i els qui 
reivindiquen la del castelle t sobre 
fons morat i amb Ics quatre bar
res com a pròpia de Ma llorca. 

Pe r a ltra banda amb la diada 
per l'Autonomia reverdí la fúr ia 
anticatalanista d'alguns amb pin
tades blaves: «Balcares es Espa
¡ia. Catalanes a Ca taluña », etc. 
També hi hagué pancartes antica
talanistes a la manifestació i una 
pitada a un discurs per una frase 
que a fi rmà la ca ta lan ita t de la 
nostra llengua. La cles in formac ió 
general i el colon ia lisme madri
leny en són l'explicació més òbvia. 

Bé, i amb baralles entre parla
mentaris de les Ill es sobre quina 
ha u ria de ser la proporció repre
sen ta tiva de les tres ill es a l Gran 
i General Conse ll - a la fi es deci
diren per la parità ri a- i l'afirma
ció q ue "a utonomia havia de par
lir de cada illa, i no del conjunt 
-girant l'esquena a l centralisme 
provincial-, s'arribà a l projecte 
d'autonomia, entregat -a la fi! 
després de ll argues a n tesales- al 
mini s tre Clavero. Ara tot són elll
perons, ja que a Madrid no te nen 
gaires presses per a te ndre els 
precs dels illencs: precisament 
perquè som bonaHotons, ximples 
i cal ma ts. Fins i tot e ls pessimis-
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tes diuen que val més deixar-ho 
pe r després de la Constitució. 

Dins el panorama polític, cal 
des tacar la informació de movi
ments independentistes clandes
tins a les Ba lears que publicà . Dia
ria de Mallorca . (24.1.1 978). Re
sulta que el comitè executiu del 
PCE-I , el passat 24 de novembre 
dec id í de recolza r . la ll u ita d 'alli
beració del poble colonitzat i eu
roafricà de les Balears». Ja ho 
veieu: en tre Europa i Africa, euro
comunis tes alliberadors però ti 
rant cap als moros i als negres. En 
la seva anà lis i his tòrica, aques ts 
benaurats companys diuen que 
Cas tella i Catalunya ens han colo
ni tza t, i ara els traïdors SÓn els 
autonomistes i els veritables pa
triotes són els independentistes. 
Independència, és e1ar, lligada a ls 
països del Mogreb, a Argèlia en 
concre t i mi litant contra el colo
nia lisme ianqui. Aques t PCE- l lé 
un braç armat (per ara no ha bran
dat les armes, i Déu faci que conli
nuï així de bon a Hot) que és e l 
FLN. Fa mesos que també aparei
xen pintades a Mallorca, i també 
a Menorca, del GAB: «Grups a nti
colonialiste de ses Balea rs », vin
cu lat -diuen- al MPAIAC canari 
i a l POLISARIO. To t, és c la r, dins 
la clandes tinitat (àdhuc els noms 
són clandestins) emp rant l'a rtilugi 
dels «àlias ». Tot fa olor de re
naixement de la qües tió dels «mo
re ts», que aquí escla tà fa una de
sena d'anys i que semblava enter
rada. Lluiten, doncs, aquests euro
africans-comunistes radica ls inde
pendentistes tant con tra els cen-
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tra li s tes madrilenys, com també 
contra els au tonom istes, conl ra 
els Països Cata lans - que volen 
«enterrar la nos tra identita l na
cional suplan tan t-la per la cul
tura, història i llengua de Ca
ta lunya»-, contra els partit s de 
dreta i esquerra, àdhuc de l'ex
trema, insultats així mateix de col
la bo racion istcs clel coloniali sme. 
Ningú no pot sospesar la magni
tucl ni l'arrelamen t del PCE-! i del 
GAB. De re t ca l pres tar atenc ió 
a aques t fenomen que pOl engres
car jovençans i que pot arribar a 
ser explosiu en aquesta part del 
Mediterran i, on conflueixen tan ts 
interessos. Encara el petroli que 
es podria trobar a la mar nost ra i 
altres riqueses naturals poden en
redar més les coses. Cal apuntar 
aquests moviments. 

Dins l'Església 

Per la tardo r es féll públic el 
resulta I de l'enquesta «Assemblea 
77». Hi havia quatre preguntes: 
Què en lells per Església? Defec/es 
de l'Església. Realitats positives. 
A què el compromels per millo
rar l'Església de Ma llorca? Es re
beren 606 respos tes. 

Com sol passar a Ics enque~les. 
el resultat ja es podia preveu re, 
és a dir que no ens sorprengué 
gens. o mancaren les crít iques 
ni a l'Església-institució ni als ca
p ellans. Oficialment es d igué que 
l'Assemblea 77 era una invitació 
a continuar endavant. (Vegeu B. 
O. del b isba t, octubre 1977). 



Ta mbé a Ma llorca ha tingut un 
cert ressò, especia lmen t entre e ls 
cle rgues més actius, la conclusió 
de l'àmbit re ligiós del Congrés de 
Cultura Catalana que demana una 
Província ecles iàst ica per a les 
Il les i la formació de la Conferèn
cia episcopal dels Països Catalans. 

o han esclatat les ires com a a l
guns sectors dc Valènc ia . 

Dia 12 de novembre quedà cons
ti tuït e l nou Consell presbiteral 
després de l'e lecció dels a rxipres
tos. Pe r ara e l Consell està a l ra
fegat amb la qüestió econòmica 
del clergat. Ja ha passat a infor
mac ió dels arxiprestats , en c i mes 
dc gene r , un projec te minuciós, 
c riti ca t i debat ut sobre control ab· 
solut de la bossa dels capellans. 
S'ha de discutir el mes de febrer 
al Consell presb it eral. Ja en par
larem, doncs , més endavant. 

Els nOLIS arx ipres tos es reuni
re n a l santuari de San ta L1ucia 
«en un clima d'amistat, de treball 
i de pregària, amb l'ajuda valuo
sa dc José Angcl Ubicta, vicari dc 
pas toral de Bilbao». La conclusió 
va ~cr quc un pl a d'cvangelització 
coherent i eficaç s'havia de dur a 
terme a partir de ls ac tua ls arxi
p res ta ts, que reberen la denom i
n3ció nova cic secta!". Per ara, pe
rò, sembla que tot queda en pa
raules molt idealistes, perquè, de 
fe l, els a rxipres tats o sectors no 
fun cionen, espec ia lmen t a Ciutat 
on més haurien de ser e fi caços. No 
es pot dir que s'hagin format 
equips de treba ll ni entre e ls ca
pel lans que treballen a l ma teix 
sector, ni es preveuen reformes de 

personal , q ue en serie n la base. 
Diguem també que a la fi de 

l'any passat aparegué el Missal 
d'a ltar, que de feia temps desit
javen les nostres esglésies. Espe
rem que amb aquest llibre, que 
ve a culminar moltes altres edi
c ions litúrgiques (7 leccionaris, 
pregà ria de ls fecls , cinc rituals 
pos tconci liars, etc .) , es normalit
zin les celebracio ns en la nostra 
ll engua, co~a que ce rtamen t es \'a 
aconseguint , s i bé no pertot arreu. 

Una no ta a l d iari «Ba lca res)) a 
final d 'a ny, sobre un imminent 
tancamen t del Seminari diocesà, 
provocà una respos ta del bisbe i 
després una informació al cle r
ga t, que serà tema a ixí ma teix del 
Con ~e ll presb iteral. E l cas és que 
hi ha 11101ts pocs seminaristes teò
legs, una dotzena. El Seminari 
nou, on hi ha Semi nari menor 
amb CoN egi d'E .G.B . i B.U.P. in
cOI'po ra t , resu ltava massa gran 
pe r hab itació dc teòleg". Per ah:ò 
es decidí que els seminari s tes pa s
sassin a viure a una casa a la vo
ra de la Seu i tinguessin Ics clas
ses a l Seminari vel1 , també a l cc n
tre de la Ciutat. A Ics classes d iü r
nes de l Centre d'Es tudis teològics 
hi ass is te ixen també a lum nes re
I igiosos i religioses. Aques t canvi 
ja es farà a m itjan febrer , al prin
cipi del segon semestre. 

Aques ts darre rs dies, a fina ls 
de gener (quan Ciu tat de M, llor
ca és una festa, cada d ia més po
pular, a l volt ant de Sant Sebast ià, 
e l pa t ró), un a notíc ia ha sacsa t la 
consciència ciutadana: la vaga de 
fam de cinc persones, entre elles 

95 



un capellà, Jaume Santandreu, a 
la basíli ca de St. Francesc, inicia
da d ia 24, per reclamar l 'atenció 
de Ics autoritats, especialment de 
la Dipu tació Provincia l, sobre e ls 
awrats i els marginats . La vaga 
finí dia 27, quan la Diputac ió acor
dà el començamen t d 'obres públi. 
ques per a ls at u rats i l'ass is tència 
humana i an itària a ls marginats, 
especialment alcohòlics. La inicia
tiva parlí de La Sa piè ncia. l'antic 
col'legi major eclesiàs tic que ha 
esdevingut local d'acolli ment per 
a gent marginada, nous vinguts a 
l'illa i aturats. De fet fins ara les 
nostres au tori tats s' havien mos
trat gaú 'ebé insensibles al p roble
ma i descarregaven ci pes de la s i
luació en les espatles de Càritas 
i del bisbat. Una nota de no-v io
lència i de pau la posà tam bé e l 
senador X irinacs, que vingué per 
an imar e l dia escola r d 'aquest ob
jectiu. 

Balanç episcopal 

Acabem amb un balanç de l'any 
que acaba de finir, preninl peu 
de l que va fer el bisbe a l full do-

96 

minicnl de dia 8 de gene r. Entre 
les re~l.Ii ta t s positives esmen ta: vi
s ita pastoral; aparició del . Fu ll 
dominical » des d'abril; com issió 
de Pas toral vocacional; Undire
ma (unió dioc. religiosos de M.a
llorca) ; ordenació de tres sacer· 
dots; confirmació de dos mil jo
ves. nova etapa del Consell e pis
copa l i presb ite ra l; in iciació de 
catecumenalS d'adults; consolida
c ió de comu nilats de base; cons
tH ució de 22 grups de jovent «He m 
d'anar més ll uny»; més contactes 
de reflexió en t re sacerdols, reli
g iosos, religioses i lai cs ; indepe n
dència de l'Església e n Ics e1ec· 
cions polítiques. 

Aspectes nega tius q ue subrc lxa 
ci balanç: fa lta de sensibilitat da
vant dels marginats; d ivisió i re
cels entre tendències d'Es~ lésia; 
apa ti a i desà nim pas tora l; descon
cerl i confusió sobre la fe i les 
seves exigències; inhibició en el 
compromís per la jus tícia i deu
res sòcio-políti cs; fa lta de com u
ni cació de béns en l'Església; de· 
gradació de l'esperi t de pregà ria 
i la vida sacra menta l. 

Una veu a utoritzada, doncs, clou 
avui la nostra crònica. 

Pere U obrés 



Menorca: Sempre caminam! 

17 de gener de 1287, festa de 
Sant Antoni Abat. Per M enorca 
aquesta data té ulla s ignificació 
ben important. Les tropes catala
nes -cristianes, diuen Ics cròni
ques- comandades pel rei Alfons 
1I r conqu ista Menorca. La «bona 
gent cata lana» (amnisti ats pot
!:.cr?) subst itueix la gent mora 
que de segles ten ien Menorca 
com la seva terra . Encara avui a 
Ci ut adella se celebra una fes ta 
civico-religiosa que vo l tenir ar
re ls en la història: l itúrgicament. 
sc celebra la «restaurac ió» de l 
cris tianisme a Menorca; política
ment, l'annexió a la Corona d'A
ragó; cu lturalment, la introducció 
de Menorca a l'àmb it català. Això 
ce lebran t la festa cie Sant Anto
ni Abat, dc l'ermi tà del desert 
d'Egipte, convert it per obra de la 
llegenda en un vell i pintoresc 
« 1113taI110rO$» pedestre. 

Enguany, e l 17 de gener del 
1978, també ho hem celebra t. El 
sermó (que no fa ga ire temps en
cara anomenàvem de la recon
quista), l'ha fet el bisbe nOli M on
senyor Deig. Sembla, a més, que 
és la primera vegada que el fa e l 
bisbe. 

Però no és d'açò que hem de 
parlar. Aquest dia en fe ia 75 que 
el bisbe nOli hav ia estat ordenat 
a la catedral de Menorca -73 per 
a ésser més exactes. El bisbe ha 
volgu t reun ir tots els capellans 

" 

del bisbat al Toro, ci centre geo
gràfic de l'illa, muntany~ segons 
la nostr~ apreciació de 358 me
tres (no tenim res més alt, què 
hi hem de fer?), amb un santua ri 
de la Marc de Déu i un centre 
d'acolli ment de jornades de reOe
xió i de pregària. 

Ens hi hem trobat quasi tots 
els capellans (segons el meu 
compte només n'hi mancaven 9 
dels qui hi podien ésser). Vam 
fer una breu pregària i després 
ens va parlar el bisbe. Era la pri
mera vegada que ens parlava. 

Us enviï el que ens ha dit. En 
fareu el que voldreu. Nosaltres, 
en una primera impressió, hem 
de dir que ens ha agradat. Més 
ava ll en farem un bocinet. 

El 1977 ha esta t l'any de canv i 
de bisbe. E l bisbe Miquel Monca
das se n'ha anat a pastorejar per 
terres solsonines i d'aquell es ter
res ens ha vingu t el nou pastor 
(pilot , si ens miram el bàcu l en 
fo rma de rem) Anto ni Deig Clotet. 

La primera temptació maligna 
és la de fer comparacions i no 
n'hem de fer. Perquè les pe rso
nes episcopals són diferen ts i no 
tenim dret a parlar de millor i 
pitjor. El que si podem dir és 
que l'expecta tiva del 1968, quan 
el nomenament de l bisbe M onca
das, va ser molt més forta en el 
poble: anava ja pels dos anys 
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d'ençà de la mort del b isbe Mar
roig (en tenia més de 90 quan va 
morir) i feia ja te mps que es lava 
malalt. Quan el 22 de setembre 
de 1977 es re ia públic el nomena
men t del bisbe Deig havien pas
sa t 4 mesos i 20 dies des que es 
réu públic e l tras lla t del bisbe 
Moncadas a Sol sona , e l 2 d'abril. 
També podem dir que no és gai
re arrisca t pensar que el protago
nisme dc l' Església, en aquests 
momen IS, es mou en uns nivells 
més, diguem-ho així, eclesials. 

A més -açó sí que és una apre
ciació ben persona l- l'ac titud 
c le rica l e l 1968 e ra de . rer-se es
coltar» pe l bi sbe (després de 
molts anys només «d'escoltar» 
i. ben pOL ésser, de con
vertir el posible diàleg en mur
muració) i ho va aconseguir amb 
el bisbe Moncadas, amb les ten
sions normals, que des de més 
enfora no semblen tan grosses. 
Ho va aconseguir i ara qualcú ha 
dit que fin s i tot massa, que tot 
ho va rer passa r pel sedàs dels 
Consells de Pas toral i Presbite
ra l. L'actitud d 'a ra fóra, per part 
de ls capellans , e l desig de tornar 
sentir, «d'escoltar». 

Per açó, vam escoltar e l bisbe 
Dcig. Les seves paraules no volen 
ésser cap tipus de programa pas
tora l. Em pens que el comprome
ten més a ell que a nosaltres, 
perquè ens ha vingut a dir «com 
vol ser el nostre bisbe». 

Vos ho diré només amb els ti· 
tol s que hi ha a ls quatre folis i 
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que, em se mbla , en donen un bon 
resum : l) Inici del servei epi sccr 
pal; Il ) Minis teri del bisbe: I. 
T estimoni de la fidelitat ; 2. Guia 
de la re; 3. Constructor de la uni
ta t ; 4. Pa rc i amic de tots; llI ) 
Què he vingut a fer: compartir ; 
I V) La vostra co Haborac ió; V) 
Creixemcnt ben arti cu lat cn el 
Cri s t. 

Em sembla que va ser ulla cosa 
ben senzilla i ben esperançadora. 

L'amic Fi sa ha es tat a Menor· 
ca aques ts dies i m 'ha dit que en· 
cara hi seria a temps aquesta 
crònica una mica estanti ssa. Us 
l 'envio tal com la va ig fer. No
més hi vu ll afegir uns versos del 
bisbe (a mi m'alegra que faci ver· 
sos perquè em sembla que els 
poetes tenen «el cor net»). Feu·ne 
el que vulgueu. No m'ha donat 
perm ís per a publicar· los però 
em sembla que no li sabrà greu. 

Tramuntana, tranulIltana! / De 
bona o de mala gana, / ves-te'n 
prest, no tornis més. / El s ilenci 
de la brisa / ens curarà de la 
grisa / malaltia del teu bes. 

(~« Església Jove», una nova 
publicació menorquina 

El Secre ta ria t de Joves Cris
tians de la diòcesi de M enorca, 
ha publica t el primer número del 
seu «Full informatiu». El segon 
ja està a punt de sortir. Amb 
aquesta publicació periòdica es 



vol prestar un se rve i per a «aj u· 
dar a c rear lligams entre eJs 
grups, que es coneguin totes Ics 
inic ia tives, coordinar es forços i 
oferi r dc tan t en tant clements 
de reflexió sobre la pos tu ra de ls 
joves davant dels diversos esde· 
ven iments». Acaben la «Presenta
c ió » d'aquest servei di ent: «L'ano· 
menam "Esglé ia Jove " no per
què vul gue m que s igui una esglé
s ia diferen t, sinó perq uè els jo
ves cristians sentiguem damun l 
nostre la responsabilitat i la joia 
de donar un rostre nou a l' Esglé
s ia, q ue la vo lc m més i més sem
blant a Cris t, un espa i d 'autènti
ca comunicac ió, lloc d'all ibcr8.· 
ció personal i de pregàr ia, on la 
nos tra vida i la de lots e ls creien t s 
sc sent vigoritzada per la presèn
cia de Crist i an imada pels ger· 
mans. Sentin t-nos un sol poblc 

que camina ple d'csperança, con· 
vindrà, però, que ho visquem pal
pablement d in s e ls nos tres grups». 

L'índex d'aquest primer núme
l'U és c i següe nt: Jornada de la 
Pa u a Ma hó i Ciutadella. Els uni
versitaris menorquins. Jnforma· 
c ians de diverses ac ti vitats i in· 
tc rcanvis de grups. T robacla ge
ne ral de joves a l To ro, sa ntuari 
menorquí. Man ifest fina l de ¡'àm
bit de fe del Congrés de la jo
\'cnwt cata lana. Curse t d'apro· 
fundim en L de la fe. Finalme nt, 
in fo rmacions diverses dt!1 mateix 
~ecre tariat. 

Aquest esforç de treball con
junt cie la pastora l de joventut a 
Menorca és un fet esperançador 
de l qual hem de prendre nota i 
que hem de vetllar perquè tiri 
e nclava nt. 

Miquel Anglada 

Ciutade lla de Menorca, 
1i de març de 1978 
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Des de Lleida 

Quan escric una crònica amb 
l'encapça lament «des de Lleida», 
no penso en els bisbats de la Seu 
o Solsona sinó en les terres cata· 
lanes del bisbat de Lleida i els po
bles d'Aragó corresponents a l bis· 
ba t de la Terra Ferma. Però avui 
us escric realment des de Lleida. 

Jornades de consiliaris 

Es tracta d 'unes jornades de 
consiliaris dc pasto ral dc jo\'ent 
rural, e studiant, obrer i d'altres 
grups, com "escoltisme o les par· 
ròqt¡jes urbanes. Els dies 3, 4 i 5 
dc gener, una setant ena dc laics , 
re ligioses, religiosos i sacerdots 
que treballen entre ci jovent als 
bisbals de Lleida, Tarragona i Vi c, 
es trobaren al sa ntuari de l San t 
Cri st de Balaguer, per ta l de pren· 
dre seriosament el pols al seu mi
niste ri evangelitzador i catequè
tic. Hi feren d'an imadors i mo
deradors Anton i Serramona ; Rñ-
1110n Pral, que acaba de ser no
menat consiliari coord inador de 
la pastoral de joven t a Lle ida. 

Revis ió de la vida pastoral. Les 
sessions consisti ren en una revisió 
reposada i tranquiHa, seguint 
aquest s passos: 

Què fem? El primer dia volíem 
descobrir els condicionaments in· 
tcriors i exteriors del jove de cara 
a la maduresa personal cris tiana, 
com evange1itzem en aquest medj, 
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quins objectius tenim, quines di· 
ficultats hi trobem i, finalment, 
quines limitacions patim com a 
consiliaris . Aquest treball va ser 
feixuc i corríem perill que el car· 
ro se'ns encallés. 

Qllè ile", de fer? El segon dia 
vam voler veure on som en aquest 
lI·eball. I constatàvem que el jo· 
ve queda aïllat de la resta del món, 
la fam ília, el treball, la cultura, 
l'empresa, etc., i que ens cal un 
projecte pas toral. Ens preguntà· 
rem què hi ha al darrera del nos· 
tre llenguatge que fa que no arri· 
be!11 al co r del jove? 

Passos bàsics i necessaris. Cons
tatàrem u lla sèric de IXlSSOS que 
estern fen t: 

- crear condicionamen ts faH)-
rabies al Cri s t; 

- anunciar·lo explícitament; 
- ajudar a fer opció pcl Regne; 
- aprofund iment d'aquesta op· 

ció; 
- celebració de tot el que hi ha 

de gràcia-salvació-resposta; 
- testimoni perquè cI mat eix 

jove sigui el que creï condiciona· 
ments favorables a la trobada de 
Cri st amb altres joves, i així tor
nar a començar el cicle. 

A través de la panoràmica del 
pri mer dia, i amb l'ajut de Jaume 
Rubió, cons iliari de la JOC, cons
tatàvem que es lem en una socie
tat industrial on ci drac dels set 
caps, que al llarg dels vint segles 
de cristianisme hem anat desig
nant amb diferents noms, avui 



sembla que apareix sota el signe 
de Ics multinacionals. El capi ta li s
me no s'ha acabat, com va predj r 
Marx, s inó que s'ha perfeccionat, 
i en aquesta si tuació, als cristians, 
se'ns demana una lucidesa molt 
gran. La críti ca i la protesta, tret 
de cons tituir un element pedagò
gic, no serveixen per a gran cosa . 
Si només encetem entre els joves 
la descoberta contestatària i no 
els acompanyem fin s a l final del 
procés , fem una ma la fe ina pas
tora l. En Tana Casaeuberta, con· 
s ili ari de la JOC, amb un llen
gua tge concret i re::\li s ta . ens va 
fer veure que, igual que la «Cle
mentina », d'a lt res clementines i 
clementin s joves poden a nar can
viant paJ'Ce l'les de la nostra soc ie
tat , i que «com taques d'oli » ani
ran eixamplant i amorosint la rea
lit at sa lvífica. 

Elements de pedagogia evall gè
lica: 

- Nosalt res, animat s per l 'E~
perit de Crist, hem de ser en c i 
nos tre temps, all ò que e ll va ser 
en el scu; 

- cal partir de la vida, però 
no per quedar-nas-hi sinó per vcu
re quins problemes estructurals 
i de tota mena hi ha en el fo ns ; 

- cal enginy, seny i una gran 
c rítica per a dir cap on volem anar. 
Cal saber, a més, quin pas podem 
fer avu i amb aquest noi, aque lla 
ve lla, e tc ., que encara no tenen la 
plen ilud (utopia); 

- ca l revisar i verifica r cons
tantment a llò que anem fent i 
confron tar-ho amb la pràctica. 

El bi sbe Ramon, que la tarda del 

segon dia ens va acompanyar en 
les plenàries i en el treball de 
grups com un membre més, al fi4 
nal de la jo rnada va presidir l'eu4 

caristia. «Així podrem a nar lluny 
-hom es deia-, malgrat totes 
les trifu lgues i deficiències. » 
Aque lls d ics l'esperit de compren
sió regnava per damunt dels dife
rents temperaments i mentalitats. 

Informacions diverses 

Xavier Saigí in formà en les jor
nades sobre el MUEC de Lleida i 
l'Anton i Pijuan, an ti c militant, i en 
Tana Casacuberta informa ren so
bre la JOC a la capi la i de la Ter
ra Ferma. El responsables dels 
estudian ts solson ins a la Facu ltat 
de San t Cugat del Vallès van in
vita r els presents a respondre 
aquesta qües tió: Com a tendre 
avui i en un futur immediat e l mi
nisteri sacerdotal? Ramon Solé, 
que treballa pastoralment a Arte
sa de Segre i és consiliari de la 
Seu, va presentar una rea litat dc 
pastora l j uvenil que va repercutir 
en les conclusions de l'àmbit de 
re del Congrés de joves a Mon t
serrat. Membres de l'escoltisme 
varen exposar la si tuació d'aquest 
movi ment a les nostres comar
ques, sobretot a l bisbat de Solso
na i a Balaguer. 

Destaca la presentació que Llujs 
Sa llant, membre de l'eq uip de pre
veres de Fraga, va fer sobre una 
realita t d 'adolescents a Llei da i la 
comarca . Es t rac ta d'una activitat 
que ha arrenca t d 'una sè rie de jor4 
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nades i trobades d'adolescents de 
parròquies i del moviment de co
lònies, i que aglutina actualment 
quinze monitors, de dotze parrò
quies, i uns dos-cents nois i noies. 
Ben mirat , podem dir que es trac
ta d'un moviment catequètic en 
recerca d'identitat, d'una pastoral 
d 'adolescen ts que bàs icament no 
sc centra en els coHegis sinó en 
Ics comunitats cristianes i les par
ròq uies. Encara Joaquim Lax, de 
l'equ ip sacerdotal de Sant Pa li , va 
parlar de l'Acció Catòl ica general 
a la barriada de la Mariola. 

Arran de les darreres experièn
cies, es féu remarcar que ca l una 
pastoral coord inada a fi d'evitar 
estra lls en tre els adolescents i cn
tre els mateixos monitors ... Per a 
més detalls i per a les conclusions 
definitives, podeu adreça r-vos a 
Francesc Rosc1 ló, d'Alguaire. 

Catequesi d 'adults 

El Departament de Ca teq uesi 
d'Adult s del Secre tariat interdio
cesà de Catequesi va organitzar, 
e ls dies 14 i 15 de gener, una pri
mera trobada de catequistes i 
membres de grups de cateques i 
d'adults, a Balaguer. Fou un grup 
d'uns quaranta laics, religioses i 
sacerdots dels bisbats de la Seu 
(Pob la de Segur, Balaguer, Avella
nes i Tartareu), Barcelona (Gra· 
nolle rs , Sabade ll , l'Hospi talet-cen
tre, Bellvitge, el Clot i Rub í), Llc i
da (les Borges Blanques), Menor
ca i Tarragona (Vila-seca). A més, 
estaven interessats a assist.ir-hi 
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d'altres catequistes de Girona, Vic, 
Solsona i Tortosa, pe rò els fou 
impossible per culpa de la ncva· 
da. La trobada assolí un to molt 
agradable i un ni\'ell de re moa 
adulta. 

El motiu de la trobada rou una 
constatació dc l'últim curset cI'i· 
niciació a Santa Coloma d'Andar· 
ra, on veiérem que la nostra cate
quesi d'adults requeria un apro· 
fundi men t , e l q ua l ha de partir 
de la base. 

La jornada va consistir en una 
presentació d'e.'\:periències. Se'n 
va presentar una de Badalona, a 
càrrec del matrimoni Nadnl·Pa· 
drós, sobre la tasca que es porta 
a terme en la catequesi ramiliar 
i en Ics comuni ta ts parroquials i 
de basc. Una altra experiència pre
sentada va ser la de Sant Esteve 
de Granollers , on se segueix un 
procés de programació, realit za· 
e ió i revisió de ca teques i d'adult s, 
ve ritable model per a to ta parrò
quia urbana i de nivell mitjà . 

La trobada esdevingué un mo
ment fort per a la fe personal dels 
catequi stes i responsables dioce· 
sans que hi van participar, grà· 
cies a la posada en comú dc les 
dificultats i els encerts, en uns mo
ments eclesials que no poden ser 
de lamentacions sinó d'anar fent 
camí. Val la pena , també, de su b
ra tllar el nombre creixent de 
laics que es va incorporant en 
aquesta tasca. Mirant endavant, 
ca l tenir en compte la trobada 
d'aprofundiment de l'estiu , sense 
oblidar la tasca d'iniciació. 

Xavier Batiste 



Sobre l'afer dels 
canonges de Lleida 

Quan aques tes planes ja són a 
la imprenta, e ls diaris informen 
que c i cè lebre afer de ls canonges 
dc Lleida e ncara cueja. Ara ja no 
són les ter res, ve!ludes per una 
milionada , que ningú no sap a 
quant puja, tot i la forta reta
llada (de 70 mi lions?) ocas iona
da per la fa ll ida d'un grup eco
nòmic amb e l qua l s'havien re
lacionat e ls inte ressa ts. Ara es 
tracta d 'una causa canònica, que 
ha es tat fa llada pel tr ibunal com
peten t a favor dels canonges i 
en contra del bisbe Ramon M a
ll a. El s senyors del capítol po
dran, cloncs , fer - lcga lment- e l 
que vulguin dels «seus» diners. 
Ja costa més d'entendre que 
eva ngèlicament puguin també fer
ho. I que continuïn essen t el 
«senat del bi sbe ». r costa d'en
tendre aquestes sentè ncies «jurí
diques» en l'Esglés ia , com s i el 
dre t anés fent e l seu ca mí, inde
pendentl1lent dc la vicia que fan 
les comun itats cris tianes, sota 
l'acció re novada de l'Esperit. Pe
rò, ¿és que no sap tothom a Cata
lu nya - i més e nllà- que els 
afers pecuniaris de ls canonges de 
Lle ida són una mena d'escàndol 
púb lic? La redacció de «Qua
de rns» test imon ia el seu afecte 
a l b isbe de Lle ida, en aquest mo
men t en què la seva gestió queda 
així compromesa. 

Acord del Consell Presbiteral 
de Lleida 

El Conse ll presbitera l de la 
diòcesi dc Lleida, reunit en sess ió 
ex traordinària el 13 de març de 
1978, ha estat informat de la sen
tènc ia d ic tada pe l Tribunal Sa
grat de la S ignatura Apostòli ca 
en re lació amb el recurs prese n
tat pel Capítol ca tedral contra ci 
Decret de la Sagrada Congrega
c ió del Clergat, referent a la dis
I ribució de Ics ren cies de ls béns 
propietat de l'esmenta t Capítol. 

Ponderades les circumstàncies 
en madura i serena re flex ió, e l 
Conse ll ha acordat manifes tar el 
següent : 

1. El Consell lamenta profun
dament les repel-cussions pasto
ral s que pot ten ir la sentè ncia 
dictada pe l Tribunal Sagra t dc la 
Signa tu ra Apostòli ca. Creu que 
no ha d'entrar en la fonam e nta
ció jurídica de la sen tè nc ia , però 
amb tot ci respecte manifesta la 
seva perplexita t i preocupac lo, 
perquè preveu u na repercuss ió 
nega ti va i una seriosa dificultat 
per a poder presentar un rostre 
nítid de l'Esgl6sia de Jesuc rist. 

Per consegüent , es creu amb 
l'obligació de manifes tar que la 
sen tència d ictada po l repercutir 
molt desfavo ra blem e nt e n la tas
ca d'evangelització a la diòcesi, i 
pot produir fortes c ri s is en les 
consciències d'algun s cre ie nts i 
no crcients . 

2. E l Conse ll agraeix profun-
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dament a l'ac tual bisbe de Ll eida 
totes les gestions i tots els tre
balls i esforços de cara a resoldre 
ci problema plan teja t pels béns 
del Capítol. com tam bé la sensi· 
bilitat que revela haver cap tat la 
seva autèn ti ca dimensió pastoral. 
En conseqüència, el Consell s' i
dentifica amb ci seus criteri s i li 
expressa ci seu recolzament i la 
seva adhes ió, i li demana que 
continuï en la mateixa línia, asse
gurant-li que no li mancarà cI rc
colzament resolut del presbiteri. 

3. En nom cic la frate rnitat 
sacerdo tal i dc la corresponsabi
litat pasto ra l al serve i de la d iò
ces i, el Consell s 'adreça a l Capí
tol i a cada un dels seus mem
bres, i, sense menysva lora r la se
va aportació al clergat i a les nc
cess itats de la d iòces i i ma lgrat 
la sentència de la Signatura Apos
tò lica que ratifica el seu dret, e ls 
demana que facin passos per re
soldre e l problema de fons, en la 
línia del decret de la Sagrada 
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Co ngregació de l Cle rga t. 

4_ El Consell, segUl- de l'adhe
sió general a aques t comunicat, 
vol adreçar·se als sacerdots , rel i· 
giosos, religioses i laics per de
manar·los en aquest moment cli· 
ñcil una serena esperança en l'ac
c ió de l'Esperit de Déu, q ue es 
mou en la història que escrivim 
els homes; una actitud de fer· 
mesa evangèlica en la con tinuïtat 
de la seva coHaboració corres· 
ponsablc en l'ed ificació de l'Es
glés ia concretada pel conci li Va
ticà Il , i una solidari tat plena 
amb el seu bisbe_ 

S. El Consell exhorta totes Ics 
persones i ent itats d'Església a 
avançar per un camí seri ós de re· 
visió dels a lt res prob lemes eco
nòmics i pastorals que té plante
j ats la diòcesi , d'acord amb les 
directrius conci liars. Així el Con· 
sell es compromet a impulsar i 
recol7..ar tots els esforços ten
dents a aconsegu ir·ho. 



Solsona: Crònica d'urgència 

Em reafirmo, benèvols lectors, 
en la meva c ròn ica anterior que 
podríem resumir de la següent 
manera: el bisbe Miquel continua 
donant mostres d'una bona voltin· 
Lat cxceHcnt i arreu del bisbat, 
gràcies a Déu , van apareixent 
sí mptomes dc recuperació, rragi-
1íssims s i voleu, però esperança
dors, dignes dc ser sa ludats com 
Ics flors de l'ametller (oh , Mara
ga ll !) després d'un hivern tan llarg 
i tan cru. De vegades Ics flors es 
glacen, però ja en surten d 'altres 
i res ni ningú no pOL a turar l'cs
ciat primaveral de la vida. 

En la primera re unió del nOli 
Consell de l Presbite ri (Solsona, 
18 de gener) e l ma te ix pre lat in
tentaria de trcure'l s a llum, com 
e n un balanç succi nt, sense ocu]
tar-ne les ombres. Entre els s ig
nes pos itius esmentava: 1'«Ajuda 
a l'Església» que es va implantant 
en tots els arxipres tats impulsada 
pe l Conse ll Diocesà d'Economia; 
l'assistència força. nombrosa de ca· 
pe lla ns a ls recessos trimestrals 
que ha n es tat rep resos; e l bon 
regust que va deixar la jornada 
sacerdota l celebrada a Queralt (6 
de desembre) entorn del doctor 
Pont de Tarragona, e l bisbe Joan 
de la Seu i Mn. Anton Deig, e l 
flamant bi sbe cic Menorca, sorti· 
da de la basc que e n diuen i se
cundada en tot moment pe] propi 
bisbe Miquel; la primera reunió 
en la hi s tò ria (!?) dels delegats 
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d iocesans; l'orga nització q ue es 
projecta de la pastoral sanitària; 
l'ex pansió del Fu ll i la consol ida
ció del Butlletí, els dos únics mit
ja ns de comunicació a nivell dio
cesà que tenim; l'activitat de la 
delegació de re1igioses; la dese na 
de clergues que cursen estudis a l 
Cen tre de Pastoral; el curset de 
pastora l celebrat darre rament a 
Tàrrega ... Entre e ls nega tius men
c ionava: una certa desconfiança i 
atonia q ue es nota en general; la 
re lativa, és a dir, no massiva par· 
tic ipació que hi ha hagut en les 
recen ts e leccions del nou Consell 
de l Presbiteri ... 

El resum episcopal, més auto
ritza t que el meu, m'estal via fe i
na. Tanmate ix, jo hi afegiria en
ca ra, entre els primers : el dina· 
misme desplegat per les delega
c ions de Càritas i de Joventut; la 
comunió eclesial que hom intenta 
d'establir amb els capellans que 
ten im a Amèri ca i amb tots els 
mi ss ioners solsonins escampats 
a rre u del m6n; la inquie tud que 
e l nou eq uip director del semina
ri és capaç d'encomanar entorn 
del problema vocaciona l; en tre e ls 
segons: l'automarginació d'al guns 
com panys, pocs, tant més de dol
dre quant el moment és prou crí
tic per a necessitar l'esforç de 
lots i prou esperançat per a no 
tira r el ba rret a l fo c, s i és que els 
ordenats in sacri s podem tira r-l'hi 
mai , només que ens diguem s im· 
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plement cris tians. El Crist no l'hi 
va pas tirar: es va deixar clavar 
a la creu. 

Un altre detaU que jo considero 
prou sign ifica tiu de la nova eta
pa: «Quaderns de pastoral », la 
nostra revista (concretament al
guns art icles del n.O 49), van servir 
de document de treba ll en la dar
rera reunió d'arxiprestos junta
ment amb d'altres tex tos, i les se
ves jornades desembrines (aque
lles jornades tan interessants a les 
quals no vaig assisLi r, en demano 
perdó públicament), així com di
verses ac tivitats del Centre de pas
tora l litúrgica, foren publ icades al 
but lletí diocesà. (E l nostre butlle
tí, sigui dit de pas, ja comença de 
fer cara i ulls i està cridat a con
vertir-se, de superflu que era, en 
instrument vàlid de pastoral. Dei
xan t de banda allò d'. ofi cial . que 
no saps mai ben bé a quina mena 
de \' ida es refereix , es t.itula sim
plement, encertadament: «Butlle
tí de l'Església de Solsona».) 

Em descuidava de dir que, sc
gons acord del Consell del Pres
biteri, el mínim vital per a tot mel
quisedec que s'arrossega per 
aquests toco ms serà, és, a partir 
del gener d'enguany, de 17.000 pts. 
Déu n'hi doret ! 

Esglés ia enfora, les novetats de 
tol arreu: la por arran dels atemp
tats terroristes ocorreguts dan"e
rament a Barcelona i el tragí de 
les eleccions si ndicals (em fa grà
c ia e l carte ll de la UGT, és exae-
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lament igual que la nostra propa
ganda del Dijous Sant o del Cor
pus d'ara fa un o dos anys). El 
que hi ha hagut . això sí. són al
guns connictes labora ls d'una cer
ta gravetat: a Cardona, avàs i Ics 
mines de Fígols. Aquest, particu
larmen t aquest, es vcu que era 
molt tèrbol d'intencionalitats, a llò 
que se'n diu un merder. Quant a 
la resta, el ram tèx ti l, per exem
ple, que és el que tinc més a prop. 
s'aguanta per un nI però es va 
aguan tant, esperant temps mi
llors (?). 

Les propassades festes nadalen
ques si van acusar poc o molt (no 
ga ire, em sembla, pcr aquests ve
rals si els torrons i els Reis em 
guarden de ment ir) la crítica si
tuació políti ca i econòmica que 
estem vivint O patint . van donar 
peu a fenòmens simptomàtics, ob
servats si més no des de la torre 
de Merola : una major anuència 
de gen t a les funcions religioses i 
una cre ixent, indissimulable ne
cessitat que té la gent de veure's, 
de trobar-se, de comunicar-sc, com 
ho demostra la seva part icipació 
ac ti va en actes populars o folk lò
rics . 

I em penso que una crònica 
d'urgència no dóna per a més . A 
un pare de família crec que, en 
consciència, no se li pot demanar 
més, almenys pcr avu i, després 
d'haver celebrat cinc misses. Bo
na ni t ! 

Clim ent Forne r 

Navàs-So/solla, 29 de geller 1978 



Urgell, setembre 77-gener 78: calendari pastoral 

La Vica ria de Pastora l és un bon 
observatori. A mida que passen 
el s dics l'agenda es va en negrin t, 
la taula s'omple de papers i els 
proj ec tes es van convertint en rea
litat. 

He fulleja t la ja caducada agen
da dc l'any passa t, he repassat la 
darrera pàgina del «Full domini· 
ca l», he rellegit els papers i pro
i!ralllCS envia ts i de sobte el calen
~Ian dt.: ¡'any passat, envellit cc
mentiri de números sense signi
ricat, ha recobrat vida i ha esde
vingu t aquest breu però fecund 
calendari d'ac tivitats pastorals. 

Setembre 

6 - Vic. Fes ta sace rdotal cn-
10m de Mn . Cinto Verdaguer. 40 
preveres del bisbat. Poesia, pre
gà ria, convivència i ge lmanor. 

12 - Reunió elel Col·legi arxi
pres tal. Projecte de programació 
arxipres tal. Re fl ex ió sobre l'Evan
gelU 11l1ll! ialldi. Programació de 
les visites pastorals . Su ggeriments. 
Propos tcs pastorals. 

18 - A les Avella nes, 800 fid e ls 
vinguts de Iota la contrada s'a· 
pleguen ento rn del bisbe Joan amb 
els scus preveres per fer assem· 
blea comé'lrca l , conviure i pregar. 
Joia del b isbe en retornar! 

22 - Recés amb els preveres 
del Pallars Sobirà i reunió amb 
el delega t de Càritas. 

25 - La Vall Fosca s 'aplega en· 
10 m de la Ma re de Déu del Fa 

amb motiu del cinquantenari de 
la coronació de la Verge. Un tri
duum de reflexió cristiana i la vi· 
si ta del bisbe fan més densa la fes· 
la de la Va ll. 

27 - A la Seu d'UI-ge li comen
cen les reu nions mensuals de l 'c· 
quip de direcció amb els delegats 
de Zona. Una nova experiència de 
correspon sabi I i tat. 

27-18 - Jornades d 'Art Sacre a 
I ~ Seu d 'Urgell. Les dirige ix e l P. 
Aí!u ilar, O.P. 50 prc\'cres i uns 
quants religiosos i seglars s'hi fan 
presents. 

30 - AI Pla de Tartera es reu
neixen els preveres de l'arxipresta t 
de Cerda nya i Ba lllia-Baridà. Pre
gària. programació del curs. 

29-1 d'octubre - A Balaguer, 
dc~prés d'lI anys, es ra el 96è. 
curset de cristiandat. Reno\'at. 13 
joves dels 16 participants. Es com
parte ix amb goig aquesta realitat. 

Octubre 

' ·2 - Assemblea inter comarcal 
d'esl ud iosos a la Seu d'Urgell. 
Inaugu ració de les noves instala· 
cions de l 'Arxiu Capitular a la Ca· 
sa de l bisbat. 

4 - Reu nió de la Comissió per 
al Patrimoni artístic i documen· 
Ia I. 

5 - Reunió de la Delegació dio
cesan a de Ca tequesi, a Artesa de 
Segre. Programació del curs. Es· 
cola de formació de catequistes . 
Serveis a oferir ... Reunió del Con· 
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sell de Núria. Pastoral per a un 
temps d'oci. 

6 - Reunió de la Comissió per
manent del Consell diocesà d'E
conomia. 

7 - Recés i programació arxi · 
prestal a Ribes de Freser. 

10 - Reuni ó a Balaguer de la 
Zo na sud del bisbat. Els sis a rxi
pres ta ls llegeixen i comenten ll urs 
programacions arxiprestal s. 

12 - L'Orfeó de Tremp feste
j a a Mon tse rrat la seva trobada 
anya l. 

15- El Servei cloeesà de Colò
ni es engega a Artesa la seva acti
vita t. 

15-16 - A Santa Maria de Meià 
es fa la prim era reunió d'un grup 
de joves que treba llen dins l'àm
b it cie la fe del Congrés de la jo
ventut catalana. 

17-18 - Reunió a Balaguer del 
Consel l Presbi tera1. Programa
cions, priorita ts pastorals, evan
gelització del mó n rural. 

22-23 - Comencen les vi sit es 
pasto ra ls. Tre mp , Isona ... Troba
da fra terna l de to t l'arxipres tat. 

27 - Es torna a reunir l 'equip 
de d i recció amb els delegats de 
Zona. 

29-30 - Visita pas toral a ¡'a rxi 
prestat de la Segarra . 

Novembre 

5-6 - El grup de j oves fa la se
gona reun ió a Santa Maria de 
Meià . Es va treballant el Manifes t 
de la joventut cristiana. 

9-11 - A Balaguer , fes tes del 
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Sant Cris t. Vis ita pastora l a Ca
marasa. Reunió arxip restal presi
dida pel senyor bi sbe. 

13 - A la Seu d 'U rgell es reu
neix el Consell diocesà de Pas to
ral. Gent nova. Pl an tej ament de la 
pasto ra l de l bi sbat. Recerca d'ob
j ect ius pastorals pri oritaris. 

17 - Equi p cie d irecció i de le
ga ts de zona con tinuen la seva re
fl ex ió. 

18 - Recés a Ribes i reunió ar
xipres tal. 

19 - A Pon ts es torna a reuni r 
el Servei diocesà de Colònies. 

19-20 - En mig d'u na fo r ta ne
vada, el grup de joves de la comar
ca de l'Urgell et fa la seva trobada 
a Bas tanist. Agramunt i els po
ble ts de la contrada reben el bi s
be en visita pastoral. 

21 - Reun ió de la Delegació de 
Ca teq ues i a Artesa de Segre. Es 
posa fil a l'agull a a la ca tequesi 
d'adolescents. Es reuneix a la Seu 
la Permanent del Consell Presbite
ral. 

26-27 - A la Pl ana de Manrós, 
en plena V all Fosca, es reuneix 
per quarta vegada el grup de jo
ves del Con grés . 

27 - Oliana celebra la fes ta de 
Sant And reu a la bella ermita to
talment reconstruïda del castel l. 

28 - Des de la Va ll de Ribes 
fins a Oliana i Organyà els preve
res ens trobem fent recés i revisió 
pastoral. 

30-1 deselll bre - A Balaguer 
s'organitza un curset de Càritas. 
Pensament, reflexió i anàli si de les 
nos tres realitats. 



Desembre 
4 - Vi s ita pas tora l a l'Urge lle t. 

A coda poblet una festa. 
5 - Recés espiritual al Pallars 

Sobirà. 
8 - Con tinua la visita pastora l 

a l'Urgelle t, aquesta vegada en 
jeep. 

9 - «Església d'Urgell . mira de 
renovar-se. Reunió a Artesa i la 
Seu d ·U rgell. 

J 1 - Acaba la vis ita pastoral a 
l'Urgell et. A la Seu es cons titueix 
la Federació diocesana cic pares 
dels col'legis d'Església. 

J 5 - Es reune ix el Consell dio
cesà d'Economia: amb un ordre 
del d ia molt dens. 

/ 8 - Ens fem presen ts a Mont
serrat al rinal del Congrés de la 
joventut catalana , «àmbi t cie la 
re ». 60 joves del b isbat que e n
gresquen la festa. 

19 - Es reuneixen a la Seu els 
delega ts de Zona amb l'equip de 
direcció. 

26-28 - A Santa Maria de Meià 
e l grup de joves celebra el Nadal. 
Rcrlcxi ó, pregària. presència de l 
bi sbe, ge nnanor ... 

28 - Homenatge i memòria del 
P- Mañanet a la Seu d'Urgell. J o r
nada de convivència sacerdotal. 
Reunió de la Comissió per al Pa
trimoni artís ti c i documental. 

29 - Constitució de la Societat 
cultural urge1itana. Projecte d'e
dició d'una rev ista d'investigació 
hi s tòrica i cultural. 

Gener 
24 - A Ba laguer tcnen lloc Ics 

Primeres Jornades dc Consiliaris 
de Moviments jovenívols dels bis
ba ts de Lle ida, Solsona i Urge ll. 
Hi panicipen 60 preveres, reli gio
sos i lai cs. Es dib uixen les línies 
claus d'una pastor-al per a aques
la edat. A la Conreria (Tia na) se 
celebren les Jo rnades interdioce
sa nes de Càrilas. Una bona re
presen tació de preveres de l nostre 
bisbat. 

3 - Es to rnen a reuni r e ls dc
legats de Zona a la Casa del bi s
bal. 

7 - Recés i rev is ió pas toral dels 
arx ipres tats i reli gioses de la Con
ca de Tremp i Conca Alta Flami
se ll. 

/ 3 - El Col'legi d'arx iprestos fa 
la segona reunió a Balague r. Re
pàs general a les activi tats del bi s
bat. 

14 - Es reu neixen a Bal3guer 
els secretariats de Catalunya i Sa
ragossa de Curse ts de cris tian itat. 

14-/5 - També a Ba laguer , té 
lloc la Jo rnada int erdiocesana so
b re Ca tequesi d'adults. Experièn
c ies, projectes pas torals per anar 
endavant . .. 

2t - Reun ió a Ando rra dc l'c
quip arxiprestal. 

23 - La Delegació de ca teq uesi 
pass3 revis ta a A nesa d'algunes 
3cti vi tats. 

29 ... A Ba laguer come ncen, di
rigits pe l P. Vives, e ls Exercicis 
Espirituals. 

Hom s'adona , en acabar aq ues
ta cròni ca, que ha sortit un xic 
llarga. Mi llor. Tes timoni i acta de 
l'activitat pastoral. 

Joarl Pujol 
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Crònica des de València 

Telegrama «ultra» 
als bisbes valencians 

Amb motiu d 'una de les conclu
s ions de l'Àmbit Rel igiós en la 
clausura del Congrés de Cultura 
Ca talana, segons la qual es dema
na la formació de la Conferència 
de bisbes dels Països Catalans, els 
«lli I res» valencians altra volta 
s'han exaltat i han començat a ex
terioritzar llur nerviosisme. 

Així , els diaris donaren la notí
c ia d'un telegrama enviat als bis
bes de les tres diòcesis valencia
nes per un de ls «ultres» més re
presentat ius i batallers, e l senyor 
Gi ner Boira , advocat valencià (no 
ca ta là!), ci qual ja tothom ano
mena «E nero Niebla . per allò que 
sempre escriu en cas tellà, tot i ser 
lIn dels més fanàt ics de la llengua 
va lenciana. 

En el te legrama adverteix serio
sament e ls bisbes dc no acud ir a 
forma r par t de la projectada reu
nió dc bi sbes dels Països Catalans, 
fCperquè això suposaria compro
mcll'c els fidel s greument en acti· 
tuds per a Ics quals el bi sbe no 
es tà investi t ni au toritzat, com 
és ara rea lit zar programes de cul· 
lUra i políti ca ca talana». Després 
d'insistir una vegada més que a 
t l'avés de la història mai no han 
ex istit els suposa ts Països Catn
lans, ni civilment, ni eclesiàs tica
ment, e l senyor Boira (0« ieb la.) 
cls demana quc facin una comu-
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nicació pública clara i contundent 
de rebuig i condemna de l'esmen
tat projecte, convocat pel Congrés 
de Cultura Ca talana. 

Fins aquest moment els bisbes 
no han fe t cap declarac ió; però, 
coneixent co m coneixem els nos
tres bisbes d'Alacant i València , 
no hi ha por cie cap acostament 
a les altres diòces is ca talanes. 

El senyor Boira pot es tar ben 
tranquil. 

Antoni Roig és noticia 

L'«ex-carmelità» Antoni Roig 
ha estat notícia per la seua novel
la, més o menys autobiogràfica, 
No fados Jas parques SOll W1 pa
raíso, finalista del prem i Planeta. 
L'autor s'hi declara homòri l i fi ns 
i tot conta algunes experiències 
viscudes a Londres. La primera 
ed ició, que pel tema i l'autor que 
el trac lava ja es ven ia mi llor que 
bé, s'esgotà e l ma te ix dia o l'en· 
demà de publicar la premsa que 
l'arquebisbe havia suspès ci pare 
Antoni Roig d'exercir públicament 
el ministeri. Un parell dc dies des
prés fou expulsa t de l'orde. Ales
hores ¡'ex-re ligiós i 11 i c i à una 
«assentada» a la porta del que fins 
aleshores havia esta t el seu con
l'cnt (a l carrer d'Alboraia, de Va
lència), on va romandre fins que 
fou cridat a Barcelona per l'edi
torial , que ja prepara la segona 



edició. En les declarac ions fetes 
a la premsa, A. Roi g diu que té 
t res llibres més a punt. Men tre h a 
estat a la porta del convent no li 
ha mancat companyia; hi anaV::l 
gent - no ca l d ir que més av ia t 
jove- pcr tal dc sol idaritzar-s'hi 
o b é per conversar amb ell. 

Les reaccions davant aquest fè t 
han estat diverses i oposades . Uns 
consideren l'actitud de l'Església 
Jeràrq ui ca autori tàr ia i coHabo
l'adora en la marginació d'un grup 
social que prou que en pateix. 
D'a ltres, pel contrari, troben lò
gica de l tot la conducta de les 
autoritats d iocesana i regular: 
q ua lsevol que no com pleix les con· 
dicions de pertinença a una en t i
tat, perd el dret a ser-h i. 

A propòsit d'aques t cas hi ha 
qui ha comentat que ja és hora 
que l'Església s'all ibere i all ibe
re tantes i tantes consciències dc 
la prob lemàtica sexua l, deixant 
aquests problemes pe r a la cièn
cia. Tot i que una enti tat, la per
tin ença a la qual s iga ll iu re, sem
pre tindrà dret a posar unes nOf
mes ex igibles a ls q u i hi vulguen 
pcr"tànycr. 

Assemblea del presbiteri 

Ha estat convocada per a lguns 
me mbres del Conse ll del Presbi 
te ri, és a dir, no ha es tat promo
guda des de dalt . E l bisbe auxi
lia r", Mons. Pla, ha volgut -al
menys indirec tament- ser-hi p re
sen t; e l seu «emissari», però, va 

ser refusat. Així i tot , se mbla que 
no hi ha massa il'lus ió a partici
par-hi: «hi ha una organ it zació 
massa de d re tes », diuen. D'altra 
banda, s'acusa els organ it zadors 
d'haver oblidat «el Poble de Déu». 
De tota manera, és innega ble que 
e l fet en s i és positiu, i que h a 
despe rtat a lguna ex pectació . 

Falsa alarma sobre la dimissió 
de l'arquebisbe 

Qui té fam, somnia pans. Hi ha
via la remor in sis tent que l'arque
bisbe no dimitirà fins que no s'a
prove la Constitució de l'Estat, 
perquè fins a leshores Roma no no
menarà bisbes nous. Un dia, però, 
la premsa local llançà la notícia 
com a possible i el dia següent la 
confirmà: que l'arquebisbe havia 
presentat la dimissió i li havia es
tat admesa. AI primer diarj radiat 
dc la tarda el mateix arquebisbe 
ho desmentia mitjançan t una con
ferè ncia telefònica amb RNE . Di
gué l'arquebisbe que la dimiss ió, 
la presentar ia e n [er els setan t ~
cinc anys, és a dir, e l pròxim març. 

I Assemblea 
de comunitats de base 

FOLI con vocada per la com issió 
corresponen t de l'Assemblea Pas
tora l del País Valencià. El ll oc 
prev ist cie primer fou el Semina
r i de Montcada. La cúria, però, 
s' hi va negar radicalment. H avent 
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intentat conversar amb el bisbe 
auxiliar sobre la qüestió, aquest 
va respondre clar i ras que «no es 
asunlo Ilegociable». 

Sistemàticament, i simptomàti
cament, la nos tra j erarqui a actual 
no aprova res que no haja nascut 
d 'ella o que no li haja estat sotmès 
incondicionalment des d'un prin
cipi . r cal donar gràcies quan la 
no-aprovació signifi ca «ignorar un 
fet», car no és pas gens rar que 
a la no-aprovació segueixin els 
entrebancs més impensables. Po
dríem posar-ne exemples. 

L'assemblea se celebrà a l con
ven t caputxí de la M agdalena (M as
samagrell-València). TOl i que el 
temps era bas tant fred, s'hi aple
garen unes cinc-centes persones. 
El mat í va transcórrer a base de 
comunicacions de les d.istintes co
mun ita l . La ta rda es ded icà a fer 
festa i , a últ ima hora, a la cele
bració de l'eucaristi a. 

Cal remarcar primer ci fet en 
s i mate ix . Al País Va lencià són 
molts els qui dubten de la possi
bili ta t a casa nos tra d'un cris
tianisme no tradiciona l, obert i 
alliberat. Pcr tant, vcure aplega l 'i 
cinc-cents cristi ans, joves en la 
quas i totalitat, sense ínfules 
triomfalistes i contents de la seua 
fe, fou una rea lilat fo rça encora t
j adora. 

Ocs d'un altre pun t de \'ista, 
s 'observà una manca to ta l de cons
ciència de País, tan t a nivell or
ganitzatiu com a nivell de massa, 
cosa força greu avui que no hi ha 
cap grup polític que no estigui 
es tructurat a nivell de País (pot-
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ser Fuerza ueva n'és una excep
ció). A més, a l'assemblea no hi ha
gué ca p represent ant de les diò
cesis de Castelló i Alacant. Tam
bé forcn molts els qui veieren equi
voca t que l'a embica no trac tàs 
sobre l'enquesta q ue ha difós la 
comissió corresponent de ,'Assem
b lea de Servei Pas toral del Pais 
Va lencià sobre e l bi sbe que ha u
rà de substituir el Dr. Garcia 1_a 
¡":¡iguera. Així mateix un nombre 
considerable dels assistents con· 
sidenlVen equivoca t el canvi de 
lloc de la convoca tòria. La nega
tiva de "autoritat diocesana els 
hav ia ofert - deien- una magní
fica oportunitat de fer·se sen tir 
presents davant de qui tan sovint 
els ignora. 

La Paraula Cristiana 

Aquesta associació, tan oportu
nament nascuda ra set anys, i amb 
una tasca tan urgent i necess~ ria 
com és la promoció d'un valencia
nisme cristià arrossega una 
vida esmorteïda. La inconsciència 
de les cúries diocesanes i dels rcc
tors dc parròquies i coHegis sobre 
e l mo ment actual clel Pafs, ha fe l 
que sigui n ignorades o mcnysprea· 
dcs les grans possibilitats d'aques
ta associació. La voluntat de ser· 
vei que ani ma els seus soci s, ben 
pocs per cert , \'01 fer una campa
nya d'activitats aprofitant el seu 
nou local (a l carrer cie Jofrens, 6, 
de València). El primer fruit ha 
es tat la inauguració d'una delega· 
ció a Algemesf. 



El coHegi del Sagrat Cor 
d 'Almussafes 

Es va muntar a partir d'una dei· 
xa amb aquesta finalitat. El ve· 
nien governant -millor o pitjor
religioses doctrineres. Com que la 
seua economia des de fa anys era 
deric itària, per a aquest curs la 
direcció va advertir que, si no ar
ribava la subvenció estatal, el col
legi plegaria. l co m que la subven
ció no arribà, els professors foren 
indemnitzats i el col'legi plegà. To t 
seguit succeí allò de sempre: as
semblees dels pares dels alumnes, 
soroll a la premsa, etc. Aleshores 
entrà en escena el bisbe Pla. El 
problema s'ha resolt: el coHegi ha 

lornal a funcionar aques t mes de 
gener , però a l seu fron t hi ha tres 
capell ans designats pel bisbe. El 
professorat, mentre no arribi la 
subvenció estatal, cobrarà del 
banc diocesà, FOI CA. o sabem 
amb de tall les passes fetes per ar
ribar a la situació actual, però ens 
cons ta l'amargor de les re ligioses, 
les qual s es tan convençudes que, 
si el bisbe i els capellans haguess in 
fet uns mesos abans una part no
més del que han fet a partir de 
novembre, elles s'haguessin estal
viat disgustos i indemnitzacions, i 
avui continuarien al front del col
legi i no els hauria calgut esdevenir 
minyones dels clergues que hi fan 
classe. 
Antoni Signes i J. Lluís Sancflis 
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